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Πρόγραμμα Συνεδρίου 
 

 

 

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου  

Χαιρετισμοί – Πλαίσιο Συνεδρίου 
Ενότητα: Ακουστική Οικολογία, Προεδρείο: Α. Μνιέστρης  
y Βίωμα και Ακουστική Οικολογία. Κάποιες εισαγωγικές προσεγγίσεις. Παπαρρηγόπουλος Κ.  
y Ηχοπερίπατος και ηχητικός αυτοσχεδιασμός.  Τζεδάκη Κ.  
y Προκλήσεις και Προοπτικές από το μάθημα της Ακουστικής Οικολογίας – Χειμερινό εξάμηνο 2018. 

Ματσίνος Ι., Τσαλιγόπουλος Α., Οικονόμου Χ.  
y Η 'ΠΑΠΙΑ' με τους ξεχωριστούς ήχους: Ένα μοντέλο προσέγγισης των ζώων στην εκπαίδευση στο 

πλαίσιο της Ακουστικής Οικολογίας. Ετμεκτσόγλου Ι.  
Ενότητα: Ήχος και Πολιτισμός, Προεδρείο: Ν. Τσαφταρίδης 
y Η τεχνολογία του ενόργανου μουσικού ήχου στον αρχαίο ελληνικό μύθο. Τσοκανή X. 
y Τεττιγγολογία, ρυθμολογία, ετεροχρονία. Γεωργάκη Α. 
y Προς μια αειφορική διαχείριση άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς; Μια διδακτική προσέγγιση εστιασμένη 

στις ξερολιθικές κατασκευές Λέσβου. Μηνιώτη Μ, Τσαλιγόπουλος Α., Ματσίνος Ι. 
Ενότητα: Ακουστική Οικολογία: Φορείς και Πρόσωπα, Προεδρείο: Κ. Παπαδημητρίου 
y Έντεκα χρόνια Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας. Ε.Ε.Α.Ο.  
y Εθνικό Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός» και «Διεθνές 

Δίκτυο για τον Ήχο στην Εκπαίδευση» (International Network for Sound in Education). Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. 
y Αφιέρωμα στον Ι. Παντή & τον Χ. Κουτσοδημάκη. Ε.Ε.Α.Ο. 
y Προβολή Ντοκιμαντέρ: «Ηχοτοπία 2007» (30’). Στρατουδάκης Κ. 
 
 

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 

Ενότητα: Ηχοτοπία Ι, Προεδρείο: Κ. Τζεδάκη 
y Ηχoτοπία στη σύγχρονη Θεσσαλονίκη, μια διεπιστημονική ηχητική μελέτη για την αρχιτεκτονική και το 

περιβάλλον. Καραποστόλη Αιμ., Βότση Ν.-Ε. 
y Ψηφιακή Ηχοτοπιακή Χαρτογράφηση της Αρχαίας Αγοράς: μεθοδολογία και εργαλεία για την ηχητική 

αρχαιολογία. Μιζήθρας Γ., Γεωργάκη Α. 
y «Ηχοτοπία του Χρόνου»: Το γεωαρχαιολογικό-ηχοτοπικό περιβάλλον της Καλαμάτας στο Ανώτερο 

Πλειστόκαινο και το προϊστορικό «λιμάνι του Νέστορα». Ξυπόλυτος Ε. 
y Βιοακουστική και «Shazam»: Μέθοδοι και υπολογιστικές εφαρμογές αναγνώρισης των ήχων της 

ορνιθοπανίδας στο φυσικό περιβάλλον. Κουτσογιάννης Γ., Γεωργάκη Α. 
Ενοτητα: Ηχοτοπία ΙΙ, Προεδρείο: Ι. Ματσίνος 
y Οικολογική Σύνδεση Ηχοτοπίων - Ησυχία Εκτός Ορίων. Τσαλιγόπουλος,Α., Καραποστόλη Αιμ., Τσινίκας, 

Ν., Οικονόμου, Χ., Ματσίνος, Ι. 
y «Threnody to the victims of Hiroshima». Ένα «φανταστικό ηχοτοπίο» από μουσικά όργανα. 

Τσαφταρίδης Ν. 
y Σχεδιασμός δικτύου υποβρύχιων ακουστικών αισθητήρων για την καταγραφή και μελέτη 

υποθαλάσσιων ηχοτοπίων. Παπαδάκης Π., Πιπεράκης Γ., Κουζούπης Σ., Ζέρβας Π. 
y Το Ηχοτοπίο της Πλατείας Συντάγματος: Εθνογραφικοί απόηχοι του κινήματος των «Αγανακτισμένων» 

το 2011. Παπαπαύλου, Μ. 
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Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου συνέχεια 

Ενότητα: Ο Ήχος στην Εκπαίδευση Ι, Προεδρείο: Ι. Ετμεκτσόγλου 
y Εθιμικά παραδοσιακά τραγούδια ως υλικό για μια αγωγή στην ακρόαση του ηχητικού περιβάλλοντος. 

Διονυσίου Ζ. 
y Ηχητικοί χάρτες στην προσχολική εκπαίδευση: αισθητική αντίληψη και δημιουργική μάθηση. Τσάκνη Μ. 
y «Ταξίδι στην πολιτεία του ήχου»: ηχο-κεντρικές εκπαιδευτικές πρακτικές για τη δυναμική της τάξης. 

Σαρρής Δ. 
y «Τα λιγότερα db νικάνε!»: Πρακτικές αξιοποίησης του σχολικού ηχοτοπίου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Πουλάκου Μ. 
 

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 

Ενότητα: Ηχοτοπία ΙΙΙ, Προεδρείο: Χ. Γούσιος 
y Ζωντανή μετάδοση ηχοτοπίων και δυνατότητες για διευρυμένη ακρόαση. Παπαδομανωλάκη M. 
y Εφαρμογές των Χρονικών Παραμέτρων του Ηχοτοπίου στη Ραδιοφωνική Τέχνη. Γαλανόπουλος Σ., 

Μνιέστρης Α. 
y Το Ηχοτοπίο στην Περιοχή των Πρανών της Καλντέρας στη Σαντορίνη. Μαραγκός Θ., Γκονζάλεζ Π., Ζ. 
y Το Ηχοτοπίο του υγροτόπου Λιβαδίου Παλικής της Κεφαλονιάς. Μαραγκός, Θ., Νικολαΐδης Μ.-Λ. 

Φωτιάδου Δ. 
y Πρωτότυπο Κινούμενο Σύστημα Ηχητικής Καταγραφής Ηχοτοπίων.  Μαραγκός Θ., Μνιέστρης Α. 
Ενότητα: Ακουστική Οικολογία, Τέχνη, Εκπαίδευση Ι, Προεδρείο: Ν. Βαλσαμάκης 
y Ο ήχος ως βιωματικό μέσο για την αρχιτεκτονική εκπαίδευση, η περίπτωση δύο ολιγοήμερων εργα-

στηρίων. Καραποστόλη Αιμ., Σιδερίδου Δ. 
y Audio Description: Οδηγίες, εφαρμογή και σκέψεις για τη χρήση των ήχων στην ακουστική περιγραφή. 

Λιναριτάκη Αικ., Γούσιος Χ., - Κεχαγιά Ε.- Α. 
y «Ακουστική... Ηχολογία». Κυριακούλης Δ. 
Ενότητα: Ακουστική Οικολογία, Τέχνη, Εκπαίδευση ΙΙ,  Προεδρείο: Δ. Οικονομόπουλος 
y Ήχος και Μνήμη. Site Specific Art στον Πύργο Ρολογιού των Γιαννιτσών. Μπάκας Δ., Τριανταφυλλίδου Μ. 
y Κουρταλιώτης: ηλεκτροακουστική σύνθεση ηχοτοπίου. Βαλσαμάκης Ν.  
y Αμάλγαμα. Αλχημικές πρακτικές στην ηχητική τέχνη. Μεσσηνέζης Λ. 
y Προσδιορισμός των ορίων ανοχής του θορύβου και η επίδραση τους στην ανθρώπινη ακουστική.  

Κοτσιφάκος Δ. 
 

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 

Ενότητα: Ο Ήχος στην Εκπαίδευση ΙΙ, Προεδρείο: Κ. Παπαρρηγόπουλος 
y Ακουσματική Μουσική το Θέαμα του Πολιτισμού και μια δύσκολη εξίσωση. Μνιέστρης Α. 
y Χρήση των Ηχοτοπίων σε συνδυασμό με τη Φωτογραφία στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. 

Αλεξιάδη Κ. 
y Ελληνική λογοτεχνική αστυγραφία και Ακουστική Οικολογία: το παράδειγμα της Αθήνας του Μεσοπολέ-

μου. Σχοινά Αικ. 
y Ηχητικός Περίπατος Μ: Ένα εκπαιδευτικό ηχητικό ταξίδι στο χωρο-χρόνο. Πολυμενέας – Λιοντήρης Θ. 
y Παιχνίδια ηχητικά επαυξημένης πραγματικότητας ως νέα εκπαιδευτική προσέγγιση. Ροβίθης Ε., 

Μουστάκας Ν., Φλώρος Α. 
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Το Ηχοτοπίο του υγρότοπου Λιβαδίου Παλικής της Κεφαλονιάς, Θεοφάνης Μαραγκός, 
Πάολα Ζουμαέτα Γκονζάλεζ 
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Βιοακουστική και ‘‘Shazam’’: Μέθοδοι και υπολογιστικές εφαρμογές αναγνώρισης των 
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ΙΙ. Ο Ήχος στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό  
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Εθιμικά παραδοσιακά τραγούδια ως υλικό για μια αγωγή στην ακρόασητου ηχητικού 
περιβάλλοντος, Ζωή Διονυσίου 
 
Ο ήχος ως βιωματικό μέσο για την αρχιτεκτονική εκπαίδευση, η περίπτωση δύο 
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της τάξης,  Δημήτριος Σαρρής 
 
«Τα λιγότερα dB νικάνε!». Πρακτικές αξιοποίησης του σχολικού ηχοτοπίου στην 
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αναφορικά με τρόπους αφήγησης μέσω της ενίσχυσης των ήχων, Κατερίνα Λιναριτάκη, 
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εκπαιδευτική διαδικασία, Μάριος Σκαμνέλος 
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Εισαγωγή  
To 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, 27-30 Σεπτεμβρίου 2018 
επιβεβαίωσε τη σταθερή πορεία αυτού του θεσμού καθώς και την εμβάθυνση της λειτουργικότητάς του στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης της Ακουστικής Οικολογίας στη χώρα μας. Σε συνέχεια των προβληματικών που είχαν 
αναπτυχθεί στα προηγούμενα συνέδρια, το συνέδριο αυτό επανέρχεται στο ζήτημα της εκπαίδευσης 
εντάσσοντάς το στη διάσταση της βιωματικότητας και εξετάζοντας το ρόλο του ήχου σαν συνδετικού παράγοντα 
και πλαισίου ανάπτυξης γόνιμων, λειτουργικών και αειφόρων σχέσεων μεταξύ των ατόμων, των κοινωνιών και 
του περιβάλλοντός τους. Το συνέδριο λοιπόν αναπτύχθηκε στις παρακάτω θεματικές περιοχές: 

y Ακουστική Οικολογία, Βίωμα, Εκπαίδευση, 
y Πρακτικές της Εκπαίδευσης που εστιάζει στον Ήχο, 
y Θόρυβος, Οικοσυστήματα, Ηχητικό Περιβάλλον, 
y Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Ήχος και Βίωμα στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και Μέσα (Media), 
y Ήχος και Ψηφιακή Εμπειρία στη Δυνητική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, 
y Ο ήχος στην Τέχνη και την Οικολογία: Σύγχρονες Προσεγγίσεις, 
y Ηχοτοπία, Ηχοπερίπατοι, Έρευνα Πεδίου, 
y Μουσική, Ήχος, Βίωμα και Γραμματισμός (Literacy), 
y Συνθέσεις Ηχοτοπίων και Ακουστική-Ακουσματική Εμπειρία, 
y Προσεγγίσεις Ανθρωπιστικών Επιστημών στον Ήχο και το Βίωμα, 
y Άλλες Επιστημονικές - Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις για τον Ήχο, το Βίωμα και την Εκπαίδευση 

Στην πρόσκληση του συνεδρίου που επιμελήθηκε η οργανωτική ομάδα με βάση ένα κείμενο της Ιωάννας 
Ετμεκτσόγλου αναφερόταν ότι: 

«Η ακουστική οικολογία αποτελεί πεδίο συνάντησης επιστημών και τεχνών με στόχο την έρευνα των 
αλληλεπιδράσεων και σημασιών των ήχων σε περιβάλλοντα ζώντων οργανισμών. Εφαρμόζει 
δημιουργικές καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της ακουστικής 
αντίληψης, την αισθητική καλλιέργεια και τη διασφάλιση της ηχοποικιλότητας και βιοποικιλότητας στις 
κοινωνίες. 

Η έμφαση που έθεσε εξ αρχής σε ποικίλους τρόπους ακρόασης των ηχοτοπίων με το αφτί και το σώμα, 
απαγκιστρώνοντας την προσοχή από τα σύμβολα των ήχων (λέξεις, νότες…) και μεταφέροντάς την στους 
ίδιους τους ήχους, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι την τοποθετεί στο κέντρο της βιωματικής 
εμπειρίας, μέσα στην οποίαν το υποκείμενο χάνει την παθητικότητα του και γίνεται ενεργό μέρος της 
εμπειρίας. Μέσω των ηχοπεριπάτων, μετέτρεψε την κοινότητα και τη φύση σε εργαστήριο και έδωσε 
ευκαιρίες για ακρόαση των ήχων στο χωρο-χρονικό τους πλαίσιο σε μία δυναμική σχέση μεταξύ τους 
αλλά και με τον ακροατή. 

Πέρα από το αφτί και το σώμα, η Ακουστική Οικολογία χρησιμοποίησε επίσης εξ αρχής την τεχνολογία 
για την ηχογράφηση, αναπαραγωγή και επεξεργασία ήχων. Το ηχοτοπίο δεν λειτούργησε μόνο ως 
αντικείμενο ανάλυσης αλλά και σύνθεσης, πολύ συχνά με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας. Οι 
συνθέσεις φανταστικών ηχοτοπίων απετέλεσαν ήδη από τη δεκαετία του ’70 «δυνητικά βιώματα», τα 
οποία όμως σύμφωνα με την Westerkamp σχετίζονταν στενά με τα πρωτογενή περιβάλλοντα, τα οποία 
αναπαριστούσαν με έναν βαθμό αφαίρεσης που εξασφάλιζε την αναγνωρισιμότητα των ηχητικών 
πηγών. 

Καθώς οι διάφορες τεχνολογίες του Ήχου και της Επικοινωνίας έχουν «εισχωρήσει» σε πολλαπλά 
επίπεδα στην Ακουστική Οικολογία και στις εφαρμογές της στην Εκπαίδευση, προκύπτει η αναγκαιότητα 
εξέτασης των προσφερόμενων δυνατοτήτων αλλά και των επιδράσεών τους στους χρήστες όλων των 
ηλικιών. Το 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, θα δώσει έναυσμα για έρευνα, κριτικό αναστοχασμό 
και δημιουργικές συζητήσεις και προτάσεις με επίκεντρο το βίωμα του ήχου στην Ακουστική Οικολογία 
και τις προεκτάσεις του στην Εκπαίδευση. 
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Κάποια από τα ερωτήματα που θα προσεγγισθούν είναι: Τι έχει να μας προσδώσει η μελέτη του ήχου 
ως βίωμα, ως εμπειρία; Ποιες μορφές μπορεί να πάρει μια ακουστική βιωματική εμπειρία; Προς ποιες 
κατευθύνσεις διευρύνεται η αντίληψη του ακουστικού περιβάλλοντος μέσω του βιώματος; Πώς η 
Ακουστική Οικολογία είναι δυνατόν να «μπολιάσει» με δημιουργικές, βιωματικές προσεγγίσεις την 
εκπαίδευση σε διάφορα καλλιτεχνικά και επιστημονικά αντικείμενα, σε όλες τις βαθμίδες της 
Εκπαίδευσης; Με τα όρια και τις ισορροπίες ανάμεσα σε φυσικά και δυνητικά βιώματα να 
μετατοπίζονται σημαντικά στη σύγχρονη καθημερινότητα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις βάσει των 
οποίων μια σύγχρονη εκπαίδευση στην Ακουστική Οικολογία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως 
βιωματική;» 

Οριοθετούμενο έτσι, το συνέδριο εξελίχθηκε σε δέκα συνεδρίες, από την Πέμπτη 27 έως και το πρωί της 
Κυριακής 30 Σεπτέμβρη 2018, ενώ φιλοξένησε παράλληλες δράσεις όπως βιωματικά εργαστήρια, μια συναυλία 
κ.ά. 

Η έκδοση αυτή οργανώνεται σε δύο διακριτά μέρη. Το πρώτο αποτελεί το κύριο μέρος της και περιλαμβάνει τα 
κείμενα των ερευνητικών εργασιών που υποβλήθηκαν στην επιτροπή που επιμελήθηκε αυτόν τον τόμο. 
Παρουσιάζονται είκοσι (20) άρθρα κατανεμημένα σε δύο ενότητες: Ι. Ηχοτοπία και Βίωμα, ΙΙ. Ο Ήχος στην 
Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό.  

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει συμπληρωματικό υλικό όπως περιλήψεις ανακοινώσεων που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο πρώτο μέρος, περιλήψεις ή/και αναλυτικές περιγραφές των εργαστηρίων και των 
αναρτημένων παρουσιάσεων (πόστερ), το πρόγραμμα της συναυλίας με έργα ηλεκτροακουστικής μουσικής που 
φιλοξένησε το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας στο πλαίσιο του συνεδρίου και περιλήψεις των ανακοινώσεων στα 
αγγλικά.     
Το πρώτο μέρος αναλυτικά:   
1. Ηχοτοπία και Βίωμα  
«Βίωμα και Ακουστική Οικολογία. Κάποιες εισαγωγικές προσεγγίσεις» είναι ο τίτλος της εργασίας του Κώστα 
Παπαρρηγόπουλου που λειτουργεί εδώ φυσιολογικά σαν μια γενική εισαγωγή στη συνολική προβληματική του 
5ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας. Η εργασία θεωρεί την ηχητική διάσταση της βιωματικότητας ως μια 
βαθύτερη σχέση με το ηχητικό περιβάλλον, που ξεπερνάει τη συνηθισμένη, επιφανειακή, πρόσληψη και 
αντίληψή του, τοποθετώντας αβίαστα την επιστήμη που το μελετά, την Ακουστική Οικολογία, στο χώρο του 
βιώματος. Στην εργασία αυτή προσεγγίζονται μερικές πλευρές των στενών σχέσεων βιώματος και Ακουστικής 
Οικολογίας, οι οποίες έχουν προεκτάσεις που αφορούν τις φυσικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, την 
Οικολογία, τις Τέχνες, τη Μουσική και την καθημερινότητα και προσφέρονται για σκέψη και πρακτική στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος εξετάζεται το αποτέλεσμα της τεχνολογικής ανάπτυξης, όσον αφορά τον 
«εμπλουτισμό» της φυσικής πραγματικότητας με διατάξεις ηχητικής αναπαραγωγής, θέτοντας ερωτήματα που 
αφορούν τη σχέση μας με την καθημερινότητα, το περιβάλλον, το ηχοτοπίο, όπως και την ίδια την έννοια του 
βιώματος. 

Ακολουθούν οκτώ (8) εργασίες που προσεγγίζουν διάφορες και διαφορετικές πλευρές της έννοιας του 
ηχοτοπίου, της έρευνας σε σχέση με αυτό και της σχέσης του ηχοτοπίου με το βίωμα που αφορούν την 
Αρχιτεκτονική, την Αρχαιολογία, τη Βιοακουστική, τη Μουσική και την «ηχητική μετάδοση» (ραδιοφωνική και 
διαδικτυακή).  

H Αιμιλία Καραποστόλη και η Νεύτα-Ελευθερία Βότση μελετούν το αστικό ηχοτοπίο της Θεσσαλονίκης σαν 
σύνθεση ηχητικών περιοχών με υψηλή ετερογένεια, αμφισβητώντας την «καθιερωμένη δυαδικότητα» της 
σιωπής και του θορύβου στις αστικές περιβαλλοντικές μελέτες, ανοίγοντας νέες προοπτικές για έναν 
ολοκληρωμένο και βιώσιμο αστικό σχεδιασμό. Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας σε μια 
εργασία με τίτλο «Ηχoτοπία στη σύγχρονη Θεσσαλονίκη, μια διεπιστημονική ηχητική μελέτη για την 
αρχιτεκτονική και το περιβάλλον».  
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Παραμένοντας στο πεδίο του ηχητικού πολεοδομικού σχεδιασμού και των εφαρμογών του, η επόμενη εργασία, 
με τίτλο «Οικολογική Σύνδεση Ηχοτοπίων - Ησυχία Εκτός Ορίων», προέρχεται από μια ομάδα ερευνητών που 
αποτελείται από τον Άγγελο Τσαλιγόπουλο, την Αιμιλία Καραποστόλη, τον Νίκο Τσινίκα, τον Χρήστο Οικονόμου 
και τον Ιωάννη Ματσίνο. Η εργασία ερευνά το ζήτημα των «ζωνών ησυχίας» στο πλαίσιο του αστικού χώρου 
εξετάζοντας κριτικά τις θεσμοθετημένες (οδηγία 2002/49/ΕΚ ) οριοθετήσεις των «ήσυχων περιοχών» με βάση 
μετρήσιμους δείκτες, που εστιάζουν αποκλειστικά στο κριτήριο της «ηχηρότητας». Με πρότυπο τη μελέτη του 
αστικού τοπίου και του ηχοτοπίου της πόλης της Μυτιλήνης και των συμπεριφορικών συνιστωσών της 
ορνιθοπανίδας, προτείνουν τη συνεργασία μεταξύ οικολόγων και αρχιτεκτόνων, που λειτουργούν σε κοινό 
εννοιολογικό πλαίσιο, για το μετασχηματισμό του αστικού περιβάλλοντος σε ένα «φυσικό» και ηχητικά 
διασυνδεδεμένο τοπίο.  

Στη συνέχεια, ο Γεώργιος Μιζήθρας και η Αναστασία Γεωργάκη μας μεταφέρουν στο πεδίο της ανασύστασης 
ηχοτοπίων με την εργασία τους: «Ψηφιακή Ηχοτοπιακή Χαρτογράφηση της Αρχαίας Αγοράς: μεθοδολογία 
και εργαλεία για την ηχητική αρχαιολογία». Παρουσιάζουν τη μελέτη και ανακατασκευή του ηχοτοπίου της 
Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας με άξονα την ηχοτοπιακή χαρτογράφηση και την Αρχαιολογία του Ήχου και, 
χρησιμοποιώντας τεχνολογίες εικονικής περιήγησης συζητούν τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας 
που δίνει δεδομένα του πραγματικού ηχοτοπίου. Η πλατφόρμα αυτή μετατρέπει το ηχοτοπίο σταδιακά σε 
«εικονικό ηχοτοπίο», που περιγράφει τη δραστηριότητα της Αρχαίας Αγοράς σε συγκεκριμένες ιστορικές 
περιόδους. 

Με την εργασία του Ευάγγελου Ξυπόλυτου με τίτλο: «Ηχοτοπία του Χρόνου: Το γεωαρχαιολογικό - ηχοτοπιακό 
περιβάλλον της Καλαμάτας στο Ανώτερο Πλειστόκαινο και το προϊστορικό Λιμάνι του Νέστορα» 
παραμένουμε στο χώρο της έρευνας του αρχαίου ηχοτοπίου, αυτή τη φορά σε δύο περιοχές της Μεσσηνίας, 
όπου εφαρμόζοντας μεθοδολογικά διεπιστημονικά εργαλεία της Γεωαρχαιολογίας και της Περιβαλλοντικής 
Αρχαιολογίας, επιχειρείται μια «ηχοανασκαφή» στο παρελθοντικό ηχοτοπίο. Η εργασία συγκρίνει το ηχοτοπίο 
αυτό με το αντίστοιχο σύγχρονο, αναζητώντας τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές τους που σηματοδοτούν 
σημαντικές εξελίξεις, χρήσιμες για την ακουστική αλλά και την ευρύτερη αποτίμηση του σύγχρονου 
περιβάλλοντος.  

Η επόμενη εργασία μεταφέρει τον προβληματισμό από το «ετερόχρονο» του ηχοτοπίου στο «ετερότοπο», 
δηλαδή από την εξέταση του ηχοτοπίου ενός τόπου διαχρονικά, στην ταυτόχρονη συνύπαρξη ηχοτοπίων από 
διαφορετικούς τόπους. Την εργασία αυτή με τίτλο «Ζωντανή μετάδοση ηχοτοπίων και δυνατότητες για 
διευρυμένη ακρόαση» παρουσιάζει η Μαρία Παπαδομανωλάκη. Με αφορμή δύο χαρακτηριστικά 
παραδείγματα, το «Soundcamp/Reveil» (που είναι ένα συλλογικό έργο διαδικτυακής μετάδοσης ήχου από 
διάφορα σημεία της υδρογείου ακολουθώντας την πορεία του ξημερώματος στις διάφορες μεσημβρινές ζώνες 
στη διάρκεια 24 ωρών) και το «A Certain Geography» (ένα έργο της συγγραφέως που συνδυάζει ηχοπερίπατο 
στο χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης με ταυτόχρονη μετάδοση σε κάποιο χώρο συναυλίας), εξετάζει το «τι ακούμε, 
[και] πως ακούμε», όταν με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ένα ηχοτοπίο ηχογραφημένο στο χώρο του 
μεταδίδεται σε κάποιο άλλο χώρο.  

Με την εργασία με τίτλο «Αμάλγαμα. Αλχημικές πρακτικές στην ηχητική τέχνη» ο Λουκάς Μεσσηνέζης και ο 
Απόστολος Λουφόπουλος διερευνούν την επιρροή που μπορεί να έχουν, τόσο στον καλλιτέχνη όσο και στον 
ακροατή οι δυνατότητες που αναδύονται από την ηχητική καταγραφή του περιβαλλοντικού ήχου και του 
ηχοτοπίου και τη χρήση τους ως μέσα για τη βαθύτερη κατανόηση της πραγματικότητας και της δημιουργίας 
μίας πιθανής «υπέρ-πραγματικότητας». Αντλώντας διασυνδέσεις με τις «αλχημικές πρακτικές», περιγράφουν 
προσεγγίσεις και πρακτικές ηχητικής τέχνης που επιχειρεί συγχωνεύσεις ξεχωριστών βιωματικών 
πραγματικοτήτων, προκειμένου να δημιουργηθεί μία νέα, που να προκαλεί αντιληπτικά το κοινό, διεγείροντας 
τη φαντασία, προκαλώντας συναισθήματα και δημιουργώντας ψυχογεωγραφικές συνδέσεις.  

Παραμένοντας στην προβληματική της συνύπαρξης ηχοτοπίων μέσω της ηλεκτροακουστικής τεχνολογίας, η 
επόμενη εργασία εστιάζει στο κατεξοχήν «ετεροτοπικό» μέσο δηλαδή το ραδιόφωνο. Οι Σπύρος Γαλανόπουλος 
και Ανδρέας Μνιέστρης στην εργασία τους με τίτλο «Εφαρμογές των Χρονικών Παραμέτρων του Ηχοτοπίου 
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στη Ραδιοφωνική Τέχνη» εξετάζουν τη ραδιοφωνική τέχνη σαν μια μορφή τέχνης που ιστορικά έχει δείξει ότι 
σχετίζεται με το ηχοτοπίο και τη σύνθεση ηχοτοπίων αναζητώντας κώδικες και ρυθμούς ροής του χρόνου, 
διαφορετικούς από αυτούς που συνεπάγεται το συμβατικό ραδιοφωνικό περιεχόμενο. Οι εισηγητές 
αναπτύσσουν μια μεθοδολογία καλλιτεχνικής αξιοποίησης των ρυθμών του ηχοτοπίου, σύμφωνα με την οποία 
η χρονική οργάνωση ενός ηχοτοπίου μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη χρονική οργάνωση ενός έργου 
ραδιοφωνικής τέχνης. 

Ακολουθούν δύο εργασίες επιτόπιας έρευνας και αποτύπωσης δύο χαρακτηριστικών ηχοτοπίων, στην 
Κεφαλονιά και στην Σαντορίνη αντίστοιχα. Η πρώτη έχει τίτλο "Το Ηχοτοπίο του υγρότοπου Λιβαδίου Παλικής 
της Κεφαλονιάς", παρουσιάζεται από τον Θεοφάνη Μαραγκό σε συνεργασία με την Πάολα Ζουμαέτα 
Γκονζάλεζ. Η δεύτερη με τίτλο "Το Ηχοτοπίο στην Περιοχή των Πρανών της Καλντέρας στη Σαντορίνη" 
παρουσιάζεται επίσης από τον Θεοφάνη Μαραγκό σε συνεργασία με τον Μάριο-Λάζαρο Νικολαΐδη και τη 
Δέσποινα Φωτιάδου. Στις εργασίες αυτές εξετάζονται τα κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων αυτών 
ηχοτοπίων, η μεθοδολογία της καταγραφής τους καθώς και η εκτίμηση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων 
που προέκυψαν από αυτές. 

Η επόμενη εργασία είναι του Νικόλα Τσαφταρίδη, έχει τίτλο «Threnody to the victims of Hiroshima. Ένα 
"φανταστικό ηχοτοπίο" από μουσικά όργανα» και μας μεταφέρει στο πεδίο της Μουσικής και της σχέσης της 
με το ηχητικό περιβάλλον, υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος γραφής του έργου του Πολωνού συνθέτη Κριστόφ 
Πεντερέτσκι (που αναφέρεται στον τίτλο της εργασίας αυτής) αλλά και η χρήση εκτεταμένων τεχνικών 
ηχοπαραγωγής στα έγχορδα, έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία, κατά την ακρόαση του έργου αυτού, ενός 
φανταστικού ηχοτοπίου που παραπέμπει σε ένα σκηνικό θρήνου, φόβου, αγωνίας, αναταραχής και χάους. Ο 
εισηγητής προτείνει ότι το έργο αυτό μπορεί να χρησιμεύσει σαν παράδειγμα δημιουργίας μαθητικών 
μουσικών έργων όπου τα μουσικά όργανα χρησιμοποιούνται με αντισυμβατικούς τρόπους ώστε να καταλήξουν 
σε συνθέσεις φανταστικών ηχοτοπίων. Συμπεραίνει δε ότι η έννοια του φανταστικού ηχοτοπίου, ανεξάρτητα, 
μπορεί να συμβάλει, με δημιουργικές προσεγγίσεις, στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Η εργασία που ολοκληρώνει αυτόν τον κύκλο έχει τίτλο «Βιοακουστική και Shazam: Μέθοδοι και 
υπολογιστικές εφαρμογές αναγνώρισης των ήχων της ορνιθοπανίδας στο φυσικό περιβάλλον»  και μας 
μεταφέρει, πλέον στο πεδίο της μηχανικής αναγνώρισης και ταυτοποίησης ηχητικών προτύπων, εστιάζοντας 
στο υλικό της Βιοακουστικής. Ο Γιώργος Κουτσογιάννης και η Αναστασία Γεωργάκη παρουσιάζουν και 
σχολιάζουν τα νέα λογισμικά ανάλυσης ηχητικών δειγμάτων ως προς τις τεχνικές και τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούν, προτείνουν λύσεις για τη δημιουργία ενός προγράμματος που θα καθιστά εφικτή τη διεξοδική 
καταγραφή και τη συγκριτική μελέτη δειγμάτων ήχου πουλιών και τέλος αναφέρονται στα οφέλη τέτοιου τύπου 
λογισμικών στην Εκπαίδευση και την κατανόηση των ειδών της ορνιθοπανίδας μέσα στο πλαίσιο της Ακουστικής 
Οικολογίας.  
 
2. Ο Ήχος στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό  

Η εργασία των Μαρία Μηνιώτη, Άγγελου Τσαλιγόπουλου και Ιωάννη Ματσίνου «Προς μια αειφορική 
διαχείριση άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς; Μια διδακτική προσέγγιση εστιασμένη στις ξερολιθικές 
κατασκευές Λέσβου» προσεγγίζει το ζήτημα της σύλληψης και του σχεδιασμού ξερολιθικών κατασκευών ως 
φορέα αειφορικότητας, πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και προώθησης της βιοποικιλότητας με φυσιολογική 
αντανάκλαση στο ηχητικό περιβάλλον το οποίο και μελετούν. Προτείνουν επιπλέον, ότι ο συνδυασμός της 
χειρωνακτικής εργασίας όσον αφορά το χτίσιμο, της πνευματικής εργασίας όσον αφορά τις απαραίτητες 
εδαφολογικές γνώσεις, αλλά και της ανάγκης ύπαρξης του αισθητικού κριτηρίου για ένα διαχρονικό 
αποτέλεσμα, καθιστούν το παγκόσμιο αυτό φαινόμενο των ξερολιθικών κατασκευών, σημαντικό εκπαιδευτικό 
εργαλείο. 

Συνεχίζοντας με την παρουσίαση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της ομάδας του Τμήματος Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστημίου του Αιγαίου ακολουθεί η εργασία με τίτλο «Προκλήσεις και προοπτικές από το μάθημα 
της Ακουστικής Οικολογίας - χειμερινό εξάμηνο 2018» των Ιωάννη Ματσίνου, Άγγελου Τσαλιγόπουλου και 
Χρήστου Οικονόμου, που παρουσιάζει μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων που πραγματοποιείται από το 
χειμερινό εξάμηνο του 2018 στο Τμήμα αυτό με τη μορφή του μαθήματος «Ακουστική Οικολογία» και εστιάζει 
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στις περιβαλλοντικές και οικολογικές προεκτάσεις του ήχου. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η πρόθεσή τους 
είναι, πέρα από την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις επιστημονικές εξελίξεις αυτής της ταχύτατα 
αναπτυσσόμενης επιστημονικής περιοχής, η βαθιά κατανόηση όσον αφορά τον τρόπο χρήσης της Ακουστικής 
Οικολογίας στον ευρύτερο κλάδο της Οικολογίας. Στην εργασία παρουσιάζονται οι δράσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος, η ανάδειξη των προκλήσεων που παρουσιάστηκαν και οι 
μελλοντικές προοπτικές του κλάδου της Ακουστικής Οικολογίας, ως επιστημονικό και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό 
εργαλείο. 

Περνώντας «από την ανατολή στη δύση», δηλαδή στο Ιόνιο (Πανεπιστήμιο), παραμένοντας ωστόσο στο πεδίο 
της εκπαίδευσης, ακολουθεί η εργασία της Ζωής Διονυσίου «Εθιμικά παραδοσιακά τραγούδια ως υλικό για 
μια αγωγή στην ακρόαση του ηχητικού περιβάλλοντος». Στην εργασία αυτή η συγγραφέας προτείνει ένα 
μοντέλο αξιοποίησης της μουσικής παράδοσης και ειδικότερα των εθιμικών παραδοσιακών τραγουδιών στο 
πλαίσιο μιας «αγωγής στην ακρόαση του ηχητικού περιβάλλοντος» που αναπτύχθηκε σαν 'διανοητικό προϊόν' 
('Intellectual Output') του προγράμματος Erasmus+ «Το ηχοτοπίο στο οποίο ζούμε» (2016-19). Το μοντέλο αυτό 
βασίζεται σε τέσσερις άξονες παιδαγωγικών δράσεων που μπορούν να εφαρμοστούν ξεχωριστά ή να 
αλληλοσυμπληρώνονται σε κάθε σχολική βαθμίδα στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: α) 
ο ήχος ως κίνηση, β) η ήχος ως μέσο για ηχητική δημιουργία στην τάξη, γ) ο ήχος ως μέσο για την ανάπτυξη 
οικολογικής συνείδησης, δ) ο ήχος ως μέσο για την ανάπτυξη πολιτισμικής συνείδησης.  

Στη συνέχεια η ομαδική εργασία από την Αιμιλία Καραποστόλη, τη Δήμητρα Σιδερίδου, τον Δημήτρη Γιουζέπα, 
τον Γιάννη Τσάρα και την Πολυξένη Μάντζου έχει τίτλο «Ο ήχος ως βιωματικό μέσο για την αρχιτεκτονική 
εκπαίδευση, η περίπτωση δύο ολιγοήμερων εργαστηρίων». Αναφέρεται στη μελέτη, την έρευνα και την 
οργάνωση δύο εργαστηρίων που αφορούν τον ήχο και την ακουστική οικολογία στην αρχιτεκτονική 
εκπαίδευση. Τα εργαστήρια αυτά πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικές σχολές και αφορούσαν ένα κοινό 
από μη-ειδικούς στα ζητήματα του ήχου. Στην εργασία αυτή υποστηρίζεται ότι είναι καθοριστικό το βίωμα του 
ήχου ως φυσικό φαινόμενο και όχι ως απλή αναπαράσταση. 

«"Ταξίδι στην πολιτεία του ήχου": ηχο-κεντρικές εκπαιδευτικές πρακτικές για τη δυναμική της τάξης» είναι ο 
τίτλος της επόμενης εργασίας από τον Δημήτρη Σαρρή. Εδώ παρουσιάζεται ένα πιλοτικό πρόγραμμα που 
εφαρμόστηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Μεσσηνίας κατά τα έτη 2016-2018 και στη συνέχεια αποτελεί 
εθνικό πρόγραμμα για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Ο 
συγγραφέας θεωρεί ότι η εμπειρία που αντλείται από «ομάδες-κοινότητες ήχου», όπως οι ορχήστρες, οι 
μπάντες κ.λπ., μπορεί να μεταφερθεί σαν εφαρμογή βιωματικής εκπαιδευτικής δράσης σε «ομάδες-κοινότητες 
μάθησης», όπως μαθητικές ομάδες στο σχολείο και αλλού και παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτού του 
προγράμματος θέτοντας ως στόχο της εργασίας αυτής την επέκταση της αξιοποίησής του σε οποιοδήποτε 
βαθμό από περισσότερους εκπαιδευτικούς στις μαθητικές τους ομάδες. 

Η Μαρία Πουλάκου στην εργασία που ακολουθεί με τίτλο «"Τα λιγότερα db νικάνε!": Πρακτικές αξιοποίησης 
του σχολικού ηχοτοπίου στην εκπαιδευτική διαδικασία» παρουσιάζει επίσης μια πιλοτική εκπαιδευτική 
δράση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Διάφανες Σημαίες», που εφαρμόστηκε 
πιλοτικά στη Μεσσηνία το σχολικό έτος 2017-2018. Με αφορμή τη συνειδητοποίηση των υψηλών επιπέδων 
θορύβου στο σχολείο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα πλούσιο σύνολο δράσεων ώστε να ευαισθητοποιηθούν 
όλοι οι μαθητές σε θέματα της Ακουστικής Οικολογίας, να κατανοήσουν ότι οι ήχοι της καθημερινότητας 
επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, την ατομική και κοινωνική ψυχική υγεία, να συνειδητοποιήσουν ότι 
η υψηλή ένταση αποτελεί είδος ρύπανσης, να αναλάβουν πρωτοβουλίες αλλάζοντας συμπεριφορές ώστε να 
βελτιωθεί το ηχητικό τοπίο του σχολείου κατακτώντας τελικά ένα πιο ποιοτικό μαθησιακό περιβάλλον.  

Στην επόμενη εργασία, ο Θάνος Πολυμενέας - Λιοντήρης παρουσιάζει μια παιδαγωγική δράση που συνδυάζει 
την πρακτική του ηχοπεριπάτου με τη ταυτόχρονη χρήση του ήχου για τη δημιουργία μιας βιωματικής 
μουσειακής εμπειρίας σχεδιασμένης ειδικά για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. Η εργασία έχει 
τίτλο «Ηχητικός Περίπατος Μ: Ένα εκπαιδευτικό ηχητικό ταξίδι στο χωρο-χρόνο» και περιγράφει τη σύλληψη, 
τον τρόπο υλοποίησης και τα αποτελέσματα ενός ηχητικού περιπάτου ο οποίος παρουσιάστηκε σαν παράλληλη 
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δράση στα πλαίσια του 3ου και 4ου Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Νέων που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στην 
Αρχαία Μεσσήνη. Στη δράση αυτή, κατά τη διάρκεια ενός περιπάτου σε μία ειδική διαδρομή μέσα στον 
αρχαιολογικό χώρο, η αναπαραγωγή με ακουστικά ενός ηχητικού υλικού δημιουργημένου με βάση 
ηχογραφήσεις και δραματοποιημένη αφήγηση, δημιουργεί μια αίσθηση εμβύθισης μέσω του ήχου και του 
χώρου σε ένα φαντασιακό χωρο-χρονικό περιβάλλον.  

Ολοκληρώνοντας στο σημείο αυτό τη θεματική της σχέσης του ήχου με την εκπαίδευση, στις εργασίες που 
ακολουθούν εξετάζεται η σχέση ήχος - πολιτισμός ξεκινώντας με την εργασία της Χαρίκλειας Τσοκανή, «Ο 
ενόργανος μουσικός ήχος στον αρχαίο ελληνικό μύθο». Εδώ ιχνηλατείται η εξέλιξη της σχέσης ανθρώπου - 
φύσης όπως αυτή αντανακλάται στην τεχνική της κατασκευής μουσικών οργάνων. Με το όρο «τεχνική» η 
συγγραφέας εννοεί κάθε δραστική παραδοσιακή πράξη η οποία μεταβιβάζεται τόσο με τις εμπεδωμένες 
σωματικές συμπεριφορές του ανθρώπου όσο και με τη συστηματική από μέρους του χρήση εργαλείων παντός 
είδους με πρόθεση να δώσει ο άνθρωπος στον κόσμο μια ορισμένη μορφή ώστε εν τέλει να καταφέρει να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες και τον δυναμισμό της ζωής. Έτσι, αναπτύσσει την προβληματική της με βάση την 
ανάλυση τριών χαρακτηριστικών αρχαιοελληνικών μύθων, αυτών του Πανός, της θεάς Αθηνάς και του θεού 
Ερμή, που αναφέρονται αντίστοιχα στην επινόηση, κατασκευή και χρήση της σύρριγγος, του αυλού και της 
λύρας.  

Με την εργασία του Δημήτρη Μπάκα και της Μαρίας Τριανταφυλλίδου, «Ήχος και Μνήμη. Τοποειδική τέχνη 
στον Πύργο Ρολογιού των Γιαννιτσών» επανερχόμαστε σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο καλλιτεχνικό είδος 
που είναι η «τοποειδική εγκατάσταση». Η εργασία αυτή δομείται σε δύο διακριτά μέρη, παρουσιάζεται η 
συνεργασία ενός συνθέτη και μιας αρχιτέκτονος με στόχο την επαναφορά ενός χαρακτηριστικού, στο παρελθόν, 
ορόσημου και ηχόσημου στην πόλη των Γιαννιτσών. Στο πρώτο η Μ .Τριανταφυλλίδου παρουσιάζει στοιχεία 
σχετικά με την ιστορία του μνημείου και της αποκατάστασής του σε συνάρτηση με το έργο-ηχητική παρέμβαση 
στο μνημείο. Στο δεύτερο ο Δ. Μπάκας παρουσιάζει το πλαίσιο του σχεδιασμού και της σύνθεσης του ηχητικού 
έργου «Ήχος και Μνήμη» που έχει τη μορφή μιας ηχητικής εγκατάστασης ανεπτυγμένης, ως μια χωρική 
κατανομή του φάσματος του ήχου μιας καμπάνας, στους ορόφους του μνημείου μεταμορφώνοντας το 
εσωτερικό του σε μια γιγάντια καμπάνα και διαμορφώνοντας ένα πεδίο για ηχοπερίπατο, επανεντάσσοντάς το 
με τον τρόπο αυτό στη ζωή της σύγχρονης πόλης. 

Η επόμενη εργασία ολοκληρώνει την ενότητα αυτή και το πρώτο μέρος των πρακτικών του Συνεδρίου. 
Πρόκειται για εργασία μιας ομάδας που αποτελείται από την Κατερίνα Λιναριτάκη, τον Χρήστο Γούσιο, τον Ενές 
Αχμέτ Κεχαγιά, και την Εύη Δρακοπούλου και έχει τίτλο «Audio Description: Οδηγίες, εφαρμογή και σκέψεις 
για τη χρήση των ήχων στην ακουστική περιγραφή». Στην εργασία αυτή εξετάζεται και περιγράφεται το «Audio 
Description» (AD), ή «ακουστική περιγραφή», μια μέθοδος που επιτρέπει σε άτομα με προβλήματα όρασης και 
τυφλούς, να αποκτήσουν πρόσβαση σε διαφορετικών ειδών οπτικοακουστικά προϊόντα. Η μέθοδος αυτή 
εξετάζεται στις τεχνικές και λειτουργικές της λεπτομέρειες παρουσιάζοντας ωστόσο και την προβληματική της 
πιθανότητας επέκτασης του συστήματος αυτού για την οποία προτείνουν τον όρο «Sonic Description», 
χρησιμοποιώντας ήχους επιπλέον της λεκτικής αφήγησης με τη ιδιότητά τους ως ηχητικά γεγονότα («sound 
events» σύμφωνα με τον M. Schafer). 
 
Καλή ανάγνωση, 
Α. Μνιέστρης, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Δ. Σαρρής
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15        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
 

Εισηγήσεις 

  



5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση», 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, Καλαμάτα 
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Βίωμα και Ακουστική Οικολογία.  
Κάποιες εισαγωγικές προσεγγίσεις  

 
Κώστας Παπαρρηγόπουλος 
Μουσικολόγος, ΤΕΙ Κρήτης 

kpaparrigopoulos@yahoo.com 
 
 
Περίληψη  

Το Βίωμα, μια λέξη με πολλά και πολλές φορές ασαφή σημαινόμενα, τοποθετημένο δίπλα στον Ήχο (όπως 
στον τίτλο του συνεδρίου), δηλώνει την ύπαρξη μιας βιωματικής σχέσης με τον ήχο, μιας "άλλης" δηλαδή 
σχέσης, "διαφορετικής" και ίσως πιο "βαθιάς" από μια συνηθισμένη- επιφανειακή (θα λέγαμε) πρόσληψη 
του ηχητικού περιβάλλοντος. Με αυτή την έννοια, η Ακουστική Οικολογία (όπως αναφέρεται και στο 
εισαγωγικό κείμενο του συνεδρίου), θέτοντας εξ αρχής την έμφαση στους "ποικίλους τρόπους ακρόασης των 
ηχοτοπίων με το αφτί και το σώμα, απαγκιστρώνοντας την προσοχή από ́ τα σύμβολα των ήχων και 
μεταφέροντας την στους ίδιους τους ήχους", δείχνει να τοποθετείται αβίαστα, σχεδόν εξ' ορισμού, στο χώρο 
του βιώματος.  
Στην εισήγηση αυτή προσεγγίζονται κάποιες πλευρές των στενών σχέσεων βιώματος και ακουστικής 
οικολογίας, οι οποίες έχουν προεκτάσεις που αφορούν τις φυσικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, την 
οικολογία, τις τέχνες, τη μουσική ιδιαίτερα, την καθημερινότητα, και προσφέρονται για σκέψη και πρακτική 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σήμερα, οι σχέσεις αυτές αποκτούν νέα πεδία έρευνας λόγω της ανάπτυξης 
και της διάδοσης της εμπορευματοποιημένης τεχνολογίας, η οποία πάντα είχε μια μάλλον ιδιότυπη θέση στο 
χώρο της ακουστικής οικολογίας. Η τεχνολογική-εμπορευματική στόχευση προς έναν "εμπλουτισμό" της 
φυσικής πραγματικότητας, ακόμα και προς μια ολοκληρωτική "αντικατάσταση" της (υποβαθμίζοντας 
παράλληλα το φυσικό στο επίπεδο του "πρωτόγονου" που η τεχνολογική πρόοδος "ξεπέρασε"), θέτει 
ερωτήματα που αφορούν τη σχέση μας με την καθημερινότητα, το περιβάλλον, το ηχοτοπίο, όπως και την 
ιδία την έννοια του βιώματος. 

 
Λέξεις Κλειδιά: Ακουστική Οικολογία, Βίωμα, Εμπειρία, Ήχος, Φύση, Τεχνολογία  
 

1. Εισαγωγή 

Στο χρόνο που μου δίνεται σήμερα1, θα θίξω κάποιες πλευρές του βιώματος που σχετίζονται με τον ήχο και την 
Ακουστική Οικολογία, και που μπορούν, εν δυνάμει, να γίνουν αφορμή για σκέψη και πρακτική στην 
εκπαίδευση. Θα αρχίσω με ένα σχολιασμό της έννοιας του βιώματος, και το πως αυτό αντιπαρατίθεται ιστορικά 
με άλλες, φαινομενικά αντίθετες, έννοιες, θα συνεχίσω αναφερόμενος στην Ακουστική Οικολογία και την 
ιδιαίτερη σχέση της με τις Επιστήμες, την Τέχνη και την Καθημερινότητα, για να τελειώσω με την πρόσληψη της 
έννοιας του βιώματος μέσα από τη συνάντηση της Ακουστικής Οικολογίας με την Τεχνολογία.   

 

2. Βίωμα 

Το βίωμα είναι μια λέξη με πολλά και πολλές φορές ασαφή σημαινόμενα, και ίσως ένας πιο κατάλληλος τρόπος 
προσέγγισής του να μην είναι μια προσπάθεια ορισμού, αλλά μάλλον περιγραφής του. Παρόλα αυτά, (και πιο 
πολύ από συνήθεια) αν θελήσουμε να ψάξουμε έναν ορισμό του βιώματος, πληροφορούμαστε π.χ.: από την 
εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου ότι: Βίωμα είναι εκείνο το οποίο ζει κανείς (Πασσά, 1948:580), ενώ στο λεξικό του 
Δημητράκου: Βίωμα είναι όλα όσα έζησε κάποιος (Δημητράκου, 1964:1420). Άλλοι ορισμοί αναφέρονται: Σε 
μια εμπειρία που αποκτά κάποιος όταν έχει ζήσει ένα σημαντικό ή καθοριστικό γεγονός, ή ακόμα και σε μια 
βάθια και άμεση εμπειρία που αποκτά κάποιος ζώντας κάτι «προσωπικά». Υπάρχει επίσης, διαβάζουμε 
αναζητώντας στο ίντερνετ, και το θρησκευτικό βίωμα, όπως και το Κτήμα-Βίωμα-Βιολογικά φυτά, ή ακόμα και 
το Μύκονος-Βίωμα, χωρίς να λείπει και η στιχουργική εκδοχή, όπως το «Μου έχεις γίνει βίωμα...»  

 
1 Το κείμενο διατηρεί τον προφορικό του χαρακτήρα, και παρατίθεται όπως παρουσιάστηκε στη διάρκεια του συνεδρίου.  
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Ερχόμενοι στα δικά μας, η λέξη βίωμα τοποθετημένη δίπλα στον ήχο (όπως στον τίτλο του συνεδρίου) υπονοεί 
την ύπαρξη μιας κάποιας βιωματικής σχέσης με τον ήχο, μιας άλλης δηλαδή σχέσης, διαφορετικής και πιο 
βαθιάς από μια, θα λέγαμε, συνηθισμένη-επιφανειακή πρόσληψη του ηχητικού περιβάλλοντος. Έτσι, μια 
βιωματική σχέση έρχεται αναπόφευκτα σε αντίθεση με μια άλλη μη-βιωματική σχέση, η οποία ζητά και αυτή 
με τη σειρά της να περιγραφεί: πως μπορεί να είναι άραγε μια μη-βιωματική σχέση με τον ήχο;  

Από μια σκοπιά θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι κάτι το βιωματικό υπονοεί μια συνέργεια όλου του 
σώματος, ενώ κάτι το μη-βιωματικό υπονοεί μια νοητική λειτουργία. Είναι διαφορετικό να δεις έναν ελέφαντα 
μπροστά σου, από το να τον δεις μέσα από την περιγραφή κάποιου άλλου. Η αντιπαράθεση Νοητού και 
Βιωμένου μας παραπέμπει έμμεσα και σε μια παλιά αντίθεση, μεταξύ της γνώσης που αποκτάται μέσα από μια 
λογική διεργασία, και της γνώσης που αποκτάται εμπειρικά μέσω των αισθήσεων, δηλαδή στην παλιά αντίθεση 
των Φώτων, μεταξύ Ορθολογισμού και Εμπειρισμού: Γεννιόμαστε δηλαδή με κάποιες έμφυτες (a priori) 
νοητικές λειτουργίες (που ο Kant ονομάζει Συστατικές Αρχές) με τις οποίες επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των 
αισθήσεων; ή αντίθετα γεννιόμαστε tabula rasa, άγραφο χαρτί, και η νόηση δεν είναι παρά ένα ακόμη 
δημιούργημα των αισθητηριακών εμπειριών, οι οποίες δημιουργούν ακόμα και τον τρόπο επεξεργασίας των 
δεδομένων των αισθήσεων;  

Όσο και αν θεωρείται ότι ο Kant ένωσε τον Ορθολογισμό και τον Εμπειρισμό σε μια ενιαία θεωρία, η 
αντιπαράθεση δεν θα σταματήσει, αλλά θα πάρει στο μέλλον νέες μορφές. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο 
Bergson θα θεωρήσει ότι για την κατανόηση της αλήθειας, η Άμεση Εμπειρία αλλά και η Διαίσθηση, είναι 
εγκυρότερες από τον Ορθολογισμό, συμπλέοντας και με ιδέες που προέρχονται από ανατολικές φιλοσοφίες. 
Στις θεωρίες για την εμπειρία ανήκει και η Φαινομενολογία του Husserl για τον οποίον η έρευνα επικεντρώνεται 
στα φαινόμενα, που γίνονται συνειδητά μέσω των αισθήσεων, χωρίς την ύπαρξη του καντιανού «αυτού καθ' 
εαυτό», που βρίσκεται έξω από τα όρια της ανθρώπινης αντίληψης. Η φαινομενολογία θα συνεχιστεί με τον 
Merleau-Ponty και τον Heidegger, και μέσα από τον Υπαρξισμό του Sartre, που κατά τον Foucault "προσπάθησε 
να περιγράψει τις εμπειρίες έτσι ώστε να κατανοηθούν σαν ψυχολογικές μορφές ή, αν θέλετε, σαν μορφές 
συνείδησης, τις οποίες κανείς επομένως δεν μπορούσε να αναλύσει και να περιγράψει με λογικούς όρους." 
(Foucault, 1994:654).  

Κοινός τόπος όλων αυτών των διαφορετικών "εμπειρικών" προσεγγίσεων είναι ότι, η αναζήτηση της γνώσης, 
της αλήθειας των πραγμάτων, μπορεί να περάσει και μέσα από δρόμους που δεν απαιτούν κατ' ανάγκη μια 
ορθολογική-νοητική επεξεργασία. Οι φιλοσοφικές αυτές προσεγγίσεις επηρεάζουν, και συγχρόνως 
αντανακλούν, ιδέες και θεωρίες που σχετίζονται με την έρευνα και την εφαρμογή σε πολλούς διαφορετικούς 
τομείς (ένας από αυτούς είναι και η εκπαίδευση), κοινή συνισταμένη των οποίων είναι η αλληλεπίδραση ενός 
δρώντος σώματος με ένα πολυσύνθετο βιολογικό, ψυχολογικό και πολιτισμικό περιβάλλον (Varela, 1992:171-
172).  

Ιδωμένο από μια άλλη σκοπιά, το βίωμα τείνει να αναζητά την ταυτόχρονη, και ει δυνατόν ισόρροπη, παρουσία 
όλων των αισθήσεων, και μάλιστα σε εγρήγορση. Στη δεκαετία του 60 ο Marshall McLuhan θα δώσει μια 
αισιόδοξη προοπτική στην ηλεκτρονική επανάσταση, ονειρευόμενος το global village, ένα παγκόσμιο 
τεχνολογικό χωριό που, παραδόξως, μας επιστρέφει πίσω στον πρωτόγονο άνθρωπο της λίθινης εποχής. Ο 
McLuhan θεωρούσε ότι η κοινωνία μας (μέσω της ανακάλυψης της γραφής, και ιδίως της Γουτεμβέργιας 
επανάστασης), έχει γίνει μια κοινωνία της όρασης, και ότι η ηλεκτρονική επανάσταση (που απευθύνεται εν 
δυνάμει σε όλες τις αισθήσεις), θα μας επιστρέψει στην πρωτόγονη κατάσταση, όπου όλες οι αισθήσεις ήταν 
σε ισορροπία και συμμετείχαν ισότιμα στη βίωση του περιβάλλοντος (McLuhan, 1962). Στη μουσική (για να 
θυμηθώ ότι είμαι και μουσικολόγος), τα περισσότερα έργα, αν όχι όλα, του John Cage της δεκαετίας του 60 
ήταν επηρεασμένα από αυτή τη Μακλουανική θεώρηση της κοινωνίας της τεχνολογίας.  

Η Ακουστική Οικολογία έχει και αυτή τις ρίζες της στην ύστερη δεκαετία του 60, καθώς και μια άμεση και 
ιδιάζουσα (όπως θα δούμε στη συνέχεια) σχέση με την τεχνολογία.   

3. Ακουστική Οικολογία 

Ο Murray Schafer, που εισήγαγε την Ακουστική Οικολογία, μπορεί να θεωρηθεί και σαν συνεχιστής μιας βόρειο-
αμερικανικής πολιτισμικής παράδοσης που έχει τις ρίζες της στον Αμερικανικό Υπερβατισμό της Νέας Αγγλίας 
των μέσων του 19ου αιώνα, στη Nature του Emerson και στη Walden του Thoreau. Στους Αμερικανούς 
Υπερβατικούς η φύση θεοποιείται, και η μοναχική ζωή μέσα σε αυτήν εξιδανικεύεται, ενώ η κοινωνική ζωή των 
πόλεων εκλαμβάνεται σαν πληκτική και απάνθρωπη. Ο Thoreau έφτασε στο σημείο, αστειευόμενος, να 
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συγχαρεί τους κατοίκους των πόλεων που δεν αυτοκτόνησαν για να απαλλαγούν από τη μίζερη, 
επαναλαμβανόμενη, καθημερινή ζωή τους (Thoreau, 1862).  
Στο έργο του Schafer, η Φύση είναι πανταχού παρούσα. Το ιδανικό ηχοτοπίο είναι κατά προτίμηση απολλώνιο, 
αρμονικό, ισορροπημένο, σαν μια μουσική σύνθεση (όπως το περιγράφει ο ίδιος), την οποία μπορούμε να 
κάνουμε καλύτερη, ή αντίθετα, χειρότερη. Η δυνατότητα αυτή της "συνθετικής" παρέμβασης στο ακουστικό 
περιβάλλον, δεν έχει (για τον Schafer) μόνο μια αισθητική πλευρά: συνδέεται και με την ανάγκη ύπαρξης μιας 
ηθικής βασισμένης στη μη-βίαιη επέμβαση του ανθρώπου στο ηχοτοπίο, και στη φύση γενικότερα· ένα αίτημα 
ηθικής που θα γίνει από την αρχή ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Ακουστικής Οικολογίας (Schafer, 
1977/1993).  

Εάν σταθούμε λίγο στην έννοια της Ακουστικής Οικολογίας, εύκολα θα συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι μια 
"Οικολογία". Στην κατηγοριοποίηση των επιστημών, η Οικολογία ξεκίνησε σαν κλάδος της Βιολογίας η οποία 
ανήκει στις Φυσικές Επιστήμες, αλλά σύντομα θα στραφεί και προς τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (κυρίως κάτω 
από το βάρος της οικολογικής κρίσης του πλανήτη και της ενοχοποίησης του ανθρώπινου είδους). Έτσι θα 
έχουμε τη γέννηση διαφόρων οικολογιών, όπως η Κοινωνική Οικολογία (κυρίως το έργο του Murray Bookchin 
(Bookchin, 1993)), και η Πολιτική Οικολογία (με το οικολογικό κίνημα και τα πράσινα κόμματα), αλλά και 
μυστικιστικές εκφάνσεις όπως (κατά τον Bookchin) η Βαθιά Οικολογία του Arne Naess.  

Η Ακουστική Οικολογία, από την πλευρά της, ενδιαφέρεται τόσο για τις Φυσικές όσο και για τις Ανθρωπιστικές 
επιστήμες. Μπορεί επίσης να βγει από τις επιστήμες και να κινηθεί σε ιδιαίτερους χώρους όπως η μουσική και 
οι άλλες τέχνες. Μπορούμε να πούμε ότι, η ακουστική οικολογία προσφέρεται κατά κάποιο τρόπο σαν μια 
νοηματική πλατφόρμα που επιτρέπει τη μίξη και την αλληλεπίδραση Ανθρωπιστικών και Φυσικών επιστημών 
από τη μία, και Επιστήμης και Τέχνης από την άλλη. Πιο ιδιαίτερα, σε σχέση με τη Μουσική και τις Ηχητικές 
τέχνες, η επίδραση της Ακουστικής Οικολογίας θα δημιουργήσει νέους χώρους έρευνας και δημιουργίας, όπως 
οι Ηχογραφήσεις Πεδίου, ο Ακουστικός Σχεδιασμός, οι Ηχοπερίπατοι, οι Συνθέσεις Ηχοτοπίου κ.ά., 
συμβάλλοντας έτσι και στη διεύρυνση του περιεχομένου και της έννοιας της Μουσικής.  

Εάν επιχειρήσουμε τώρα μια ανάλυση της φράσης "Ακουστική Οικολογία" (που είναι η μετάφραση του Acoustic 
Ecology), θα δούμε ότι η λέξη "Οικολογία" είναι το ουσιαστικό, ενώ η λέξη "Ακουστική" το επίθετο (ένας 
προσδιορισμός που διαχωρίζει την ακοή από τις άλλες αισθήσεις και συγχρόνως οριοθετεί ένα συγκεκριμένο 
χώρο -μια ορισμένη οικολογία- την ακουστική). Αν δεχθούμε επίσης την προτεραιότητα του ουσιαστικού σε 
σχέση με το επίθετο, τότε η ακουστική οικολογία είναι πρωτίστως μια οικολογία (πράγμα που πολλές φορές 
ξεχνάμε) και δευτερευόντως προσδιορίζεται σαν ακουστική ή ηχητική. Παρόλα αυτά, στην Ακουστική 
Οικολογία, ουσιαστικό και επίθετο έχουν μια (ας με συγχωρέσουν οι φιλόλογοι) εναλλασσόμενη διαλεκτική 
σχέση, και έτσι βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις να προτάσσεται το ουσιαστικό και σε άλλες το επίθετο. Για 
παράδειγμα, σε μια διαδικασία καταγραφής ενός ηχοτοπίου, η επιλογή, η ρύθμιση και η χρήση των 
μηχανημάτων θα γίνει περισσότερο με γνώμονα το ακουστικό μέρος της δράσης, ενώ η πρόθεση, ή ανάλυση, ή 
ο σχολιασμός της δράσης, θα σχετίζεται πιθανόν περισσότερο με το οικολογικό μέρος.  

Παρατηρούμε επίσης την ύπαρξη μιας νοηματικής ασάφειας που δημιουργείται από την επιλογή της λέξης 
"ακουστική", που άλλοτε εννοεί την ακοή (το άκουσμα), και άλλοτε την Ακουστική (τον κλάδο της επιστήμης 
της Φυσικής που ασχολείται με τις μετρήσιμες πλευρές του ήχου). Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες γλώσσες: Για 
παράδειγμα, στα γαλλικά όπως και στα αγγλικά η λέξη (Acoustique, Acoustic) παραπέμπει όμοια τόσο στην 
Αίσθηση της Ακοής όσο και στην Επιστήμη της Ακουστικής. Στη Γαλλία μάλιστα, ορισμένοι ερευνητές που 
ενδιαφέρονται κυρίως για την πρόσληψη του ήχου από τους ζωντανούς οργανισμούς, και όχι τόσο για τα 
φυσικά του χαρακτηριστικά, αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τον όρο Écologie Acoustique (λόγω του έντονου 
δεσμού της λέξης Acoustique με τη Φυσική), και προτιμούν να χρησιμοποιούν το Écologie Sonore (Ηχητική 
Οικολογία) (Barbanti, 2011). Στα αγγλικά επίσης βρίσκουμε τον ίδιο όρο, Sound Ecology, αλλά και άλλες λεκτικές 
και εννοιολογικές διαφοροποιήσεις της Ακουστικής Οικολογίας, όπως Soundscape Ecology, Ecoacoustics, 
Soundscape studies κ.ά.  

4. Βίωμα, Ακουστική Οικολογία & Τεχνολογία 

Η νοηματική αυτή ασάφεια της λέξης "Ακουστική" τροφοδοτεί έμμεσα και μίαν άλλη αντίθεση στους κόλπους 
της Ακουστικής Οικολογίας, η οποία σχετίζεται άμεσα με το βίωμα και την εκπαίδευση, και πηγάζει από μια 
ιδιαίτερη σχέση που είχε από την αρχή η Ακουστική Οικολογία με την Τεχνολογία. Από τη μια πλευρά, ο Schafer 
προτρέπει στη χρήση της τεχνολογίας, όπως για τη μελέτη του ηχητικού περιβάλλοντος, την καταγραφή και τη 
διάσωση σπάνιων και απειλούμενων ηχοτοπίων, τη δημιουργία ηχητικών έργων, ή και άλλων ενεργειών. Από 
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την άλλη πλευρά, ο τεχνολογικά καταγεγραμμένος ήχος χαρακτηρίζεται σαν σχιζοφωνικός (αποκομμένος 
δηλαδή, λόγω της ηχογράφησης, από την πηγή του) (Schafer, 1977/1993:273), και παίρνοντας ένα αρνητικό 
πρόσημο, στέκεται σαν μια αντίθεση απέναντι στον φυσικό ήχο, τον μη-διαμεσολαβημένο από την τεχνολογία 
ήχο. Έτσι, όταν μας προτρέπει ο Schafer να "καθαρίσουμε" τα αυτιά μας (Schafer, 1967) για να ενωθούμε και 
πάλι με το ηχητικό περιβάλλον (ικανότητα που ο πολιτισμός, (όπως και κατά τον McLuhan), μας στέρησε), η 
προτροπή του μοιάζει να αφορά περισσότερο τον φυσικό ήχο, παρά τον σχιζοφωνικό από τον οποίο απουσιάζει 
το περιβάλλον στο οποίο γεννήθηκε, απουσιάζει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η οικολογική του πλευρά.  

Σήμερα, 40 περίπου χρόνια μετά το βιβλίο του Schafer για το Ηχοτοπίο, που γέννησε ουσιαστικά την Ακουστική 
Οικολογία, βλέπουμε το ενδιαφέρον να στρέφεται όλο και περισσότερο προς μια τεχνολογικά 
διαμεσολαβημένη προσέγγιση του ηχοτοπίου. Κάπου (σε αγγλόφωνο περιβάλλον) ακούστηκε μάλιστα να 
μιλάνε (εν είδη αστείου) και για Acoustic Ecology version 2.0, ένα αστείο, που παραπέμπει όμως συνειρμικά σε 
κάποια αναβάθμιση λογισμικού, και εννοιολογικά σε μια σχεδόν-εξομοίωση της Ακουστικής Οικολογίας με την 
Τεχνολογία. Οι υποστηρικτές της τεχνολογικής προσέγγισης έχουν τα επιχειρήματα τους: Γιατί να 
περιοριζόμαστε, λένε κάποιοι από αυτούς, στον φυσικό ήχο, όταν η τεχνολογία μπορεί σήμερα να τον 
επεξεργαστεί και να μας τον προσφέρει ακόμα πιο "ενδιαφέροντα"; Η τεχνολογία μπορεί να διευρύνει τα όρια 
των αισθήσεων (της ακοής εν προκειμένω), και να μας αποκαλύψει, για παράδειγμα, αδύναμους ήχους που 
δεν ακούγονται με γυμνό αυτί, να μεταφέρει στο ακουστικό φάσμα ήχους που βρίσκονται έξω από αυτό, ή να 
δημιουργήσει άγνωστους, πρωτάκουστους ήχους και συνδυασμούς αυτών, διευρύνοντας έτσι και τα όρια της 
εμπειρίας. Στην τέχνη, η τεχνολογία ανοίγει συνεχώς νέες προοπτικές. Ειδικότερα στη μουσική και τις ηχητικές 
τέχνες μπορούμε να δημιουργούμε ποικιλία φανταστικών ηχοτοπίων, να συνθέτουμε μεταρρεαλιστικές 
ηχητικές πραγματικότητες, που μεταφράζονται σε ιδιόμορφες και πρωτόγνωρες συγκινήσεις. Προς τι λοιπόν οι 
αντιρρήσεις που διατυπώνονται εναντία στη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας; Μήπως απλά είναι μια μορφή 
συντηρητισμού που πάντα εμφανίζεται στην ιστορία; μια αυτοάμυνα του παλιού απέναντι σε κάθε νέα 
πρόταση; Ας μην ξεχνάμε άλλωστε την Πρόοδο· ούτε και τον Δαρβίνο! Αυτά θα μπορούσαν να πούνε οι μεν.  

Από την αντίπερα όχθη, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι η φυσική πραγματικότητα προσλαμβάνεται από τον 
άνθρωπο σαν ένα υπέροχο πολύπλοκο μυστήριο, η κατανόηση του οποίου μοιάζει να υπερβαίνει τις 
αντιληπτικές του ικανότητες, ενώ αντίθετα, μια τεχνολογική (σήμερα ψηφιακή) πραγματικότητα 
προσλαμβάνεται σαν ένα ορθολογικό κατασκεύασμα που για να λειτουργήσει χρειάζεται ένα συγκεκριμένο και 
απόλυτα αιτιοκρατικό πλαίσιο, και αυτό συνιστά τουλάχιστον περιορισμό. Σε ένα αιτιοκρατικό πλαίσιο, το 
ανεξέλεγκτο, το απρόσμενο, το τυχαίο, το λάθος, είναι καταστάσεις ενοχλητικές και προς αποφυγή. Αντίθετα, 
στη φύση, οι ενοχλητικές αυτές καταστάσεις απλά "υπάρχουν"· είναι βασικά συστατικά στοιχεία της ίδιας της 
ύπαρξης της. Εδώ, Αιτιοκρατία και Απροσδιοριστία μοιάζουν να συνυπάρχουν. Έτσι, στο φυσικό βίωμα (αν το 
ονομάσουμε έτσι), υπάρχει η αίσθηση της μοναδικότητας της κάθε στιγμής που περνάει και δεν θα 
επαναληφθεί ποτέ η ίδια, και ενός μέλλοντος αφοπλιστικά απρόβλεπτου στην εξέλιξη του, και ανοικτού σε όλα 
τα ενδεχόμενα· υπάρχει η αίσθηση ότι κάτι το πολύ "άμεσο" και συγχρόνως "απλησίαστο" και "μαγικό" 
συμβαίνει ανά πάσα στιγμή, ακόμα και όταν αδειάσει η μπαταρία του κινητού. Θα λέγαμε, κάτι σαν την "αύρα" 
του Walter Benjamin (Benjamin, 1935), που μπορεί εύκολα να χαθεί, ιδωμένη μέσα από ένα τεχνολογικό φίλτρο. 
Γράφει ο Schafer στο A Sound Education (1992): "Οι μοντέρνες 'πολιτισμένες' κοινωνίες απώλεσαν ένα μεγάλο 
μέρος της υποβλητικής δύναμης του ήχου, όταν του επέτρεψαν να γίνει επιστημονικό αντικείμενο. Για 
παράδειγμα, μία ηχώ (ένας αντίλαλος) μπορεί να εξηγηθεί επιστημονικά, αλλά η απόλαυση που βιώνουμε 
ακούγοντας την ίδια μας τη φωνή να έρχεται πετώντας πίσω σε μας, θα μοιάζει πάντα πιο κοντά στη μαγεία." 
(Schafer, 1992).  

Οι δυο αυτές οπτικές θα μπορούσαν να περιγραφούν και με πολλούς άλλους τρόπους. Εδώ σκιαγραφήθηκαν 
σαν μια ανελαστική αντίθεση, παρά την ύπαρξη πλήθους ενδιάμεσων καταστάσεων και απρόσμενων 
συσχετίσεων, που μπορούν να οδηγήσουν και σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προτάσεις, (όπως κάποιες που 
σίγουρα θα ακουστούν και στο συνέδριο μας). Το ενδιαφέρον όμως της αντίθεσης μπορεί να βρίσκεται και στο 
γεγονός ότι εν δυνάμει τροφοδοτεί στοχασμούς και προκαλεί διαλόγους, όπως για παράδειγμα, πάνω στη 
σχέση της τεχνολογικά παγκοσμιοποιημένης και εμπορευματοποιημένης καθημερινότητάς μας, και του τρόπου 
επιλογής των στόχων της τεχνολογίας, οι οποίοι φαίνεται να καθορίζονται σήμερα με κριτήρια κυρίως 
εμπορικά-οικονομικά, αλλά και άσκησης επιρροής και ελέγχου.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποδεικνύει πως το σύγχρονο ηχοτοπίο στις αστικές περιοχές συντίθεται μέσα από μια 
εύθραυστη ισορροπία ηχητικών περιοχών με υψηλή ετερογένεια και διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά. 
Μελετήθηκαν επιλεγμένες ηχητικές σκηνές σε τρία αστικά περιβάλλοντα μέσα από τις επιστημονικές αρχές 
της Ακουστικής Οικολογίας, της Ηχητικής Αρχιτεκτονικής και της Οικολογίας των ηχοτοπίων. Το ηχητικό 
περιβάλλον αναλύθηκε χρησιμοποιώντας οικολογικά ηχητικά εργαλεία και πλαίσια, συνδυάζοντας ποιοτικά 
και ποσοτικά, αρχιτεκτονικά, ηχητικά και περιβαλλοντικά δεδομένα ώστε να περιγράφει και μελλοντικά να 
σχεδιαστεί ο ηχητικός χώρος. Επιλέχθηκαν τρεις διακριτές περιοχές στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης 
με αρχιτεκτονική αλλά και ηχητική ταυτότητα, καθώς και μοναδικά χαρακτηριστικά. Αν και τα ηχητικά 
χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης είναι παρόμοια με άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως δήλωσαν οι 
περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι και συνεντευξιαζόμενες της παρούσας έρευνας, ο διαρκής 
μετασχηματισμός των αστικών ηχητικών ταυτοτήτων ενισχύει την αναγκαιότητα της παρούσας μελέτης τους. 
Τα δεδομένα των αναλύσεων απεκάλυψαν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και την 
αστικότητα των επιλεγμένων επικρατειών, αμφισβητώντας την καθιερωμένη δυαδικότητα της σιωπής και 
του θορύβου στις αστικές περιβαλλοντικές μελέτες, ανοίγοντας νέες προοπτικές για έναν ολοκληρωμένο και 
βιώσιμο αστικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. 

 
Λέξεις Κλειδιά: Αστικό ηχοτοπίο, αρχιτεκτονική, ηχητικές επικράτειες, διεπιστημονικότητα, Θεσσαλονίκη 
 
 
1. Εισαγωγή 

Το αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει χρηματοδοτηθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014 – 2015, με νούμερο 91746, για το τμήμα κινηματογράφου ΑΠΘ 
με ακαδημαϊκό υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Παναγιώτη Ιωσηφέλη (Karapostoli - Votsi, 2019). Το 
άρθρο παρουσιάζει πολύ επιγραμματικά την διεπιστημονική μελέτη τριών (από τα πέντε) αστικών 
περιβαλλόντων (συγκεκριμένα του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης) με οικολογικά ηχητικά εργαλεία και 
αρχιτεκτονικά πλαίσια, σύμφωνα με τις αρχές της ακουστικής οικολογίας, της ηχητικής αρχιτεκτονικής και της 
οικολογίας των ηχοτοπίων. 

Η έρευνα στο πεδίο της οικολογίας των ηχοτοπίων εξετάζει την ηχητική ταυτότητα μέσα από την μελέτη των 
ηχητικών πηγών (που στην περίπτωση των αστικών τοπίων είναι κυρίως ανθρωπογενούς φύσεως) (De Coensel 
κ.α., 2005). Αυτές οι ηχητικές πηγές κατηγοριοποιούνται με βάση τη δομή, τα οικολογικά χαρακτηριστικά και 
τη δυναμική τους (Krause, 1993). Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, το ηχοτοπίο, αποτελεί έναν τρόπο αντίληψης 
της ηχητικής σφαίρας μέσα από τα χωρικά και ηχητικά γνωσιακά χαρακτηριστικά του τοπίου. Η ταυτότητα του 
ηχοτοπίου αντιπροσωπεύει τη σύνθεση των ηχητικών πηγών, αλλά και την ακουστική του συγκεκριμένου τόπου 
(Pijanowski κ.ά., 2011). 

Η γη υποστηρίζει πολλά φυσικά οικοσυστήματα με φυσικά ηχητικά περιβάλλοντα, η αστικοποίηση, όμως, έχει 
δημιουργήσει ένα νέο φάσμα ήχων πάνω στη γη που επηρεάζεται από τις αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα και την οικιακή χρήση νερού (Weng, 2007). Ο περιβαλλοντικός θόρυβος, αποτελεί ένα από τα πιο 
σοβαρά προβλήματα στις σύγχρονες κοινωνίες που επηρεάζοντας την ποιότητα της ζωής, την υγεία και τη 
συμπεριφορά των ανθρώπων (EEA, 2014). Η Ηχορύπανση (ήχος από κίνηση αυτοκινήτων, αεροπλάνων και 
πλοίων), πέρα από την πολλαπλή της ερμηνεία όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, αποτελεί την πιο επιβλαβή 
κατηγορία περιβαλλοντικού θορύβου (Bronzatf κ.ά., 1998). 
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Ο θόρυβος στις αρχιτεκτονικές σπουδές αποτελεί τον «μη θεμιτό ήχο» (Keizer, 2010). Όμως αυτή η ερμηνεία 
είναι αρκετά γενική για ένα σύγχρονο φαινόμενο που ποσοτικοποιείται μέσα από τους νόμους και τις 
ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες. Σκεπτόμενοι τις διαφορές μεταξύ θορύβου και ήχου, κάποιοι θεωρητικοί πρότειναν 
μια άλλη ερμηνεία, ότι θόρυβος ονομάζονται οι ήχοι που δεν βρίσκονται στο σωστό περιβάλλον (Gurney - Hines, 
1999). Οπότε η πόλη δεν είναι απλά πιο θορυβώδης από άλλες περιοχές, αλλά η αίσθηση της έντασης των ήχων 
σε αυτή είναι πάντα σχεσιακή (Atkinson, 2007). 

 

2. Ήχος και Θόρυβος 

Ο θόρυβος είναι το σύνολο των ήχων που έχουμε μάθει να αγνοούμε ( Schafer, 1993). Ο Truax σημειώνει τρεις 
λειτουργίες του θορύβου:  

- οι ήχοι που προκαλούν άγχος και ενόχληση, 
- οι ήχοι που παρεμβαίνουν με την καθαρότητα της ηχητικής εικόνας και 
- οι ήχοι που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε κάποια από τις γνωστές κατηγορίες, δημιουργώντας νέες 

ηχητικές πληροφορίες (Truax, 2001). 

Τα θορυβώδη ηχοτοπία παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του αστικού χαρακτήρα (Hellström, 
2002). Είναι σημαντικό να τονιστεί, πως ο αστικός ηχητικός χώρος δεν μπορεί να απλοποιηθεί σε μια σειρά από 
ηχητικές υποπεριοχές (matrix of soundwalls) διότι οι αστικές επικράτειες βρίσκονται σε μια διαρκή μετάβαση, 
δημιουργώντας εύθραυστες κοινότητες που αντιστέκονται στην ομογενοποίηση του ουδέτερου καπιταλιστικού 
χώρου (Arkette, 2004). Ας μην ξεχνάμε πως ο θόρυβος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα μέσα παραγωγής της 
κάθε κοινωνίας, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα του να αγοράζεται, να πουλιέται ή και να απαγορεύεται 
(Attali, 1977). Γεγονός αποτελεί πως η μελέτη της ηχητικής σφαίρας έχει υποτιμηθεί, με τους σύγχρονους 
ερευνητές να μην τη λαμβάνουν υπόψη στη μελέτη της καθημερινής ζωής και γενικότερα στην εμπειρία της 
πόλης - urban sensorium (Pizarro, 2009). Τέλος, η ψηφιακή επανάσταση και οι νέες τεχνολογίες στο πεδίο του 
ήχου, επηρέασαν προφανώς τις καθιερωμένες εκφάνσεις της αρχιτεκτονικής, δίνοντας στους αρχιτέκτονες τη 
δυνατότητα να σχεδιάσουν την πόλη και το δομημένο περιβάλλον με πολλαπλούς τρόπους, αλλά και τους 
ανθρώπους να τα βιώσουν πολυδιάστατα (Harrison, 2013). 

 

3. Ακούγοντας την πόλη 

H περιοχή μελέτης της παρούσας έρευνας αποτελεί το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, της δεύτερης 
μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας. Ο πληθυσμός είναι 352.000 κάτοικοι (δήμος Θεσσαλονίκης, απογραφή του 
2011) και εκτίνεται σε εμβαδό 19.307 χιλ². Ο ήχος της σύγχρονης Θεσσαλονίκης, θα μπορούσε να συγκριθεί με 
τον ήχο μιας μοντερνιστικής αμερικάνικης πόλης στις αρχές του '60, μέσα από τις περιγραφές του ίδιου του Le 
Corbusier (1964). Αν και ο φιμωμένος χώρος του ύστερου καπιταλισμού (Toth, 2009) είχε ως αποτέλεσμα ένα 
ηχητικό κενό στα βιομηχανικά κέντρα της δυτικής Θεσσαλονίκης, αυτό κατάφερε να έρθει σε ισορροπία μέσα 
από τις θορυβώδεις και τουριστικές περιοχές του ιστορικού αστικού της κέντρου. Η Θεσσαλονίκη ήταν 
διαχρονικά μια μεταπρατική πόλη (Μοσκώφ, 1978). 

Η έρευνα βασίστηκε σε δύο μεθοδολογικά πλαίσια, αυτό της οικολογίας των ηχοτοπίων και της ανάλυσης του 
αστικού χώρου. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της οικολογίας των ηχοτοπίων συντίθεται μέσα από την μελέτη των 
ηχοτοπίων στο πεδίο και όχι αποκλειστικά στο εργαστήριο με τη βοήθεια προσομοιώσεων (Kuck κ.ά., 1985). 
Την ανάλυση των ηχογραφήσεων του ηχοτοπίου, που προσδίδει στοιχεία για την πρόσκαιρη ετερογένεια ενός 
τόπου (Matsinos κ.ά., 2008) και την ανάδειξη της αξίας των φυσικών ήσυχων περιοχών (Votsi κ.α., 2014) που 
συνθέτουν «Hi-Fi» φυσικά ηχοτοπία με υψηλή ακουστική και αισθητική ποιότητα, και τροφοδοτούν με πολλές 
ακόμα πληροφορίες (Wrightson, 2000). 

To αρχιτεκτονικό μεθοδολογικό πλαίσιο περιλαμβάνει την ανάλυση της πόλης με βάση τις πέντε νοητικές 
αναπαραστάσεις των στοιχείων της πόλης: τα γραμμικά στοιχεία, τα όρια, τις περιοχές, τους κόμβους και τα 
τοπόσημα (Lynch, 1960). Την αναγνώριση των ηχητικών φαινομένων – «Cresson», δηλαδή την μελέτη της 
ηχητικής εμπειρίας μέσα από την ανάλυση του αρχιτεκτονικού χώρου, των πολιτισμικών πλαισίων και την 
εκάστοτε προσωπική ερμηνεία (Augoyard κ.ά., 2006). Και στοιχείων της «ρυθμανάλυσης», δηλαδή των ρυθμών 
των ανθρώπων, των σωμάτων και της καθημερινότητας (Lefebvre, 2004). 
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3.1 Συνδυαστική μεθοδολογία - ηχητικές ταυτότητες Θεσσαλονίκης 

Η συνδυαστική μέθοδος μελέτης και ανάλυσης του ηχητικού χώρου του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης 
περιλαμβάνει τέσσερα βήματα: 

- Την έρευνα στο αστικό πεδίο και την αξιολόγηση των επιλεγμένων περιοχών στη χρονική διάρκεια μίας 
χειμωνιάτικης μέρας, επιλέγοντας συγχρόνως τα πέντε διαφοροποιημένα στοιχεία της πόλης. 

- Τη δημιουργία πέντε αναλυτικών ηχητικών πλαισίων που συνδυάζουν αρχιτεκτονικά στοιχεία (δρόμοι, όρια, 
περιοχές, κόμβοι, τοπόσημα) και στοιχεία του ηχοτοπίου (Geo, Anthro, Bio). Τις συνεντεύξεις των ειδικών του 
ήχου μέσα από ακροάσεις των επιλεγμένων ηχοτοπίων χωρίς να έχουν γνώση των τόπων των ηχογραφήσεων - 
ηχητική ταυτότητα των ευρωπαϊκών πόλεων (Hellström, 2002). 

- Τη λεπτομερή ανάλυση των συνεντεύξεων, των ηχοτοπίων και των αρχιτεκτονικών στοιχείων, δηλαδή των 
ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των αστικών ηχοτοπίων. 

- Και τέλος, της μορφοποίησης των ηχητικών ταυτοτήτων της Θεσσαλονίκης. 

 

3.2 Δεδομένα 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω επιλέχθηκαν πέντε περιοχές. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν οι τρείς 
(εικόνα 1): 

Οδός Αγγελάκη - δρόμος 

Αγορά Βλάλη - περιοχή 

Ρωμαϊκή Αγορά - τοπόσημο 

Πρωτίστως, η περιοχή μελέτης αποδομήθηκε σε έναν κάνναβο με διαστάσεις του εκάστοτε τετραγώνου 200μ x 
200μ. Το επόμενο βήμα περιελάβανε ηχογραφήσεις πεδίου τα πρωινά του Φεβρουάριου του 2015, με 
συγκεκριμένο επιλεγμένο διάστημα τις ώρες μεταξύ 10.00 π.μ. - 14.00 μ.μ. λόγω ελάχιστων διαφοροποιήσεων. 
Κατά την παραπάνω χρονική διάρκεια πραγματοποιήθηκαν πεντάλεπτές ηχογραφήσεις, με καταγραφή από 
ποσοτικά (επίπεδα θορύβου: 0-ησυχία, 1-χαμηλά, 2-μεσαία, 3-υψηλά) και ποιοτικά (ηχητικές πηγές, ήχοι 
προσκηνίου και παρασκηνίου) δεδομένα ανά δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήθηκε ένα ηχητικό 
καταγραφικό «Cesva SC-310» με ανάλυση φάσματος και «real-time filters 1/1 και 1/3 – octaves». Όλα τα 
δεδομένα (ηχογραφήσεις, παρατηρήσεις, μετεωρολογικές πληροφορίες και γεωγραφικές θέσεις) 
καταγράφηκαν στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη μεθοδολογία των ηχητικών ταυτοτήτων των Ευρωπαϊκών πόλεων (Hellström, 
2002) πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις ειδικών της πόλης, οι οποίοι και οποίες άκουσαν τις ηχογραφήσεις 
δίχως να έχουν γνώση του εκάστοτε τόπου, εκφράζοντας τις προσωπικές τους ερμηνείες. Το επόμενο βήμα 
περιελάβανε την ανάλυση των συνεντεύξεων σε συνδυασμό με τις αντικειμενικές παρατηρήσεις των 
ερευνητριών όσον αφορά τον χώρο, τον χρόνο, τον πολιτισμό και τα σημειωτικά στοιχεία της κάθε περιοχής, 
μαζί με μια λεπτομερή περιγραφή του ηχητικού υλικού. Στο τέλος, δημιουργήθηκε ένα συντακτικό από στοιχεία 
που συνθέτουν την ηχητική ταυτότητα του κάθε τόπου, βασισμένο στο «EMP» μοντέλο (Environment, Milieu, 
Paysage) των Pascal Amphoux (Amphoux κ.α., 2000). 

 

   
Δρόμος Αγγελάκη Αγορά Βλάλη Ρωμαϊκή Αγορά 

Εικόνα 1 
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4. Αποτελέσματα 

4.1 Ποσοτικά χαρακτηριστικά του ηχοτοπίου 

- Τα ηχητικά επίπεδα «SPL» (Sound Pressure Levels) στην οδό Αγγελάκη ήταν γύρω στα 70 dB, ακολουθώντας 
το προφίλ ενός τυπικού αστικού δρόμου. 

- Στην Αγορά Βλαλή παρατηρήθηκε ένα σχετικά θορυβώδες αστικό τοπίο με ηχητικά επίπεδα «SPL» (Sound 
Pressure Levels) γύρω στα 60-80 dB, παρά την απουσία ήχων από τον δρόμο, με έντονη την ανθρώπινη 
παρουσία. 

- Στη Ρωμαϊκή αγορά παρατηρήθηκε ένα αρκετά διαφοροποιημένο αστικό ηχοτοπίο με τα ηχητικά επίπεδα 
«SPL» (Sound Pressure Levels) να είναι χαμηλότερα από 60 dB. 

 

4.2 Ποιοτικά χαρακτηριστικά του ηχοτοπίου 

- Στην οδό Αγγελάκη η ανθρωποφωνία επικρατεί, τόσο στο προσκήνιο, όσο και στο παρασκήνιο.  

- Στην αγορά Βλάλη η ανθρωποφωνία με αρκετά στοιχεία γεωφωνίας πρωταγωνιστεί στο παρασκήνιο. 

- Στη Ρωμαϊκή αγορά η βιοφωνία με στοιχεία ανθρωποφωνίας επικεντρώνεται στο παρασκήνιο. 

Πρέπει να σημειωθεί πως παρατηρήθηκαν γεωλογικοί, βιολογικοί και ανθρωπογενείς ήχοι και στις τρεις 
περιοχές υπό μελέτη, αλλά η υψηλότερη ηχητική ποικιλότητα παρατηρήθηκε στη Ρωμαϊκή αγορά. 

 

4.3 Ηχητικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά 

- Στην οδό Αγγελάκη το ηχητικό απόσπασμα ερμηνεύθηκε από τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ως 
επιθετικό. Λόγω των ανοιχτών δρόμων στο κέντρο της πόλης, δεν έγινε αντιληπτή η αίσθηση ακουστικής των 
κλειστών μετώπων, όπως είναι έκδηλη στην υπόλοιπη πόλη. Το εφέ του βόμβου είναι πολύ έντονο και δεν 
υπήρξε αίσθηση του χρόνου και του ανθρώπινου στοιχείου, τα χαμηλά μπάσα είναι διαρκή, γι’ αυτό και 
ερμηνεύθηκε συνολικά το απόσπασμα ως βιομηχανικός ήχος. 

 - Στην αγορά Βλάλη το ηχητικό απόσπασμα ερμηνεύθηκε ως ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της αστικότητας, 
χαρακτηριστικό της Θεσσαλονίκης. Η ακουστική συμπεριφορά του κλειστού χώρου και της λαϊκής αγοράς 
(Καπάνι και όχι κάποια τυχαία λαϊκή αγορά) γίνεται αντιληπτή. Ο ήχος της κίνησης είναι πολύ μακρινός και το 
ηχοτοπίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως «Hi-Fi». Ο ήχος πουλιών και οι ανθρώπινες φωνές πρωταγωνιστούν στην 
ηχητική σκηνή. 

- Στη Ρωμαϊκή αγορά, η οποία αποτελεί το τοπόσημο λόγω των ερειπίων κάτω από το επίπεδο του δρόμου, ο 
ήχος πουλιών πρωταγωνιστεί στο προσκήνιο αλλά και στο παρασκήνιο. Ο φιλτραρισμένος ήχος της κίνησης 
λόγω της υψομετρικής διαφοράς έγινε αντιληπτός από τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες της έρευνας.  

 

5. Συζήτηση 

Η οικολογία των ηχοτοπίων επικεντρώνεται στην μελέτη των ηχητικών πηγών ενώ η προσέγγιση της ηχητικής 
ταυτότητας των Ευρωπαϊκών πόλεων μελετά κυρίως τα ηχητικά φαινόμενα και τον χώρο μέσα στον οποίο αυτά 
βιώνονται. Συνδυάζοντας τις παραπάνω μεθόδους δημιουργούνται νέες σχέσεις οικολογίας και αρχιτεκτονικής. 

Η Ρωμαϊκή αγορά, αποτέλεσε το πιο φιλικό και αρεστό ηχοτοπίο από τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, 
λόγω των βιολογικών ήχων και της απουσίας ανθρωπολογικών ήχων. Επιπλέον, η οπτική κατηγοριοποίηση της 
πόλης αποδείχτηκε πως έχει και αντίστοιχο ηχητικό αντίκτυπο.  

Η διαφοροποίηση μεταξύ δρόμου, αγοράς Βλάλη/περιοχής και ρωμαϊκής αγορά/ τοποσήμου και στην ηχητική 
σφαίρα ήταν αρκετά αντιληπτή. Ο βόμβος της κίνησης επικρατεί στον πρώτο, γίνεται αισθητός στο δεύτερο και 
στο τρίτο υποβόσκει. Η ισορροπία μεταξύ «Hi- Fi» και «Lo-Fi» ηχοτοπίων είναι πραγματικά το ζητούμενο για 
ένα καλό αστικό περιβάλλον. 

Στην οδό Αγγελάκη, που αποτελεί έναν ανοιχτό δρόμο (ακουστική ανοιχτών χώρων) (Ε), υπάρχει η απουσία της 
αίσθησης του χρόνου, η κακοφωνία επικρατεί και το περιβάλλον είναι περίεργα οικείο και θεμιτό. Δεν 
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παρατηρήθηκε καμία αίσθηση «cresendo» ή «diminuendo», συνθέτει τη φυσιολογική καθημερινότητα. Τα 
ηχητικά εφέ που πρωταγωνιστούν είναι ο βόμβος και οι αντηχήσεις από χαμηλές συχνότητες. 

Στην αγορά Βλάλη η ανθρωποφωνία επικρατεί και η ακουστική κλειστών χώρων, αλλά και χαμηλού ύψους 
όγκων γίνεται αντιληπτή από τους ακροατές και ακροάτριες (Ε). Η αίσθηση του παλιού, χαλαρού και Hi-Fi 
ηχοτοπίου είναι έντονη. Οι έμφυλες ταυτότητες των εμπόρων (αντρικές φωνές) είναι έντονες και τα ηχητικά 
εφέ που επικρατούν είναι η απουσία βόμβου, το «niche» εφέ, η μίμηση και ο κυματισμός. 

Στη ρωμαϊκή αγορά, που αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο (E), ο αποστασιοποιημένος ήχος βόμβου και φιλτράρισμα 
είναι αρκετά έντονοι. Τα «SPL» επίπεδα είναι πολύ χαμηλά και τα ποιοτικά κριτήρια του φυσικού ηχητικού 
τοπίου πρωταγωνιστούν. Επικρατεί η αίσθηση της αστικής αυλής (M). Ο συγκεκριμένο χώρος είναι ο πιο 
κατάλληλος για διαβίωση και εργασία. Τα ηχητικά εφέ που επικρατούν είναι η απουσία βόμβου, το «niche» 
εφέ, το φιλτράρισμα και η ηρεμία. 

 

6. Συμπεράσματα 

Τα ηχητικά χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης, όπως και κάθε άλλης πόλης και περιοχής, αλλάζουν, 
εξελίσσονται και μεταμορφώνονται, εκφράζοντας καθημερινές ρήξεις σε επικράτειες επιρροής. 

Η κλίμακα της παρατήρησης παίζει σημαντικό ρόλο, τόσο σε αρχιτεκτονική, όσο και τοπικότητα. Η μελέτη της 
αστικής αρχιτεκτονικής σε σχέση με το ηχητικό περιβάλλον, σε αντίθεση με τους καννάβους, και η αναγνώριση 
μικροπεριοχών αποτελούν κομβικά σημεία. 

Η έννοια της ηχητικής ποιότητας και άνεσης είναι υποκειμενική και όχι απαραίτητα αλληλένδετη με την ησυχία. 
Δεν υπάρχει παγκόσμιος τρόπος ακρόασης και ανάλυσης του αστικού ηχοτοπίου. Οι φυσικές επιστήμες 
οφείλουν να δώσουν χώρο στις ανθρωπιστικές σπουδές στη μελέτη του αστικού ηχοτοπίου. 

Τέλος, υποστηρίζουμε πως η μελέτη και η ανάλυση ηχοτοπίων πριν από το σχεδιασμό και την επέμβαση στην 
πόλη είναι καίρια. Η διχοτομία σε ήσυχες και θορυβώδεις περιοχές δεν είναι επαρκής. Το συγκεκριμένο άρθρο 
αποτελεί ένα πολύ μικρό απόσπασμα της ηχητικής πραγματικότητας. 
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Περίληψη 

Οι ήσυχες περιοχές πολεοδομικού συγκροτήματος ορίζονται στην οδηγία 2002/49/ΕΚ ως περιοχές 
οριοθετημένες από την αρμόδια αρχή, οι οποίες δεν εκτίθενται σε τιμή δείκτη θορύβου μεγαλύτερη από μια 
συγκεκριμένη τιμή που καθορίζεται από το κράτος μέλος, ανεξαρτήτως ηχητικής πηγής. Οι περιορισμοί του 
συγκεκριμένου ορισμού αποτελούν ταυτόχρονα και ευκαιρία εξέλιξης του. Η οριοθέτηση των ήσυχων 
περιοχών και συνεπώς ο περιορισμός της ησυχίας, καθώς και η ομογενοποίηση όλων των ήχων υπό το 
πρίσμα της ηχηρότητας, προσφέρουν βραχυπρόθεσμα οφέλη στην περιβαλλοντική ποιότητα ενός αστικού 
συγκροτήματος. 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. Ο συνδυασμός χαρακτηριστικών του αστικού 
τοπίου και του ηχοτοπίου της πόλης της Μυτιλήνης και των συμπεριφορικών συνιστωσών της 
ορνιθοπανίδας, 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. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τον επιτυχημένο σχεδιασμό της σύνδεσης των αστικών κατατμημάτων, 
αποτελεί η συνεργασία μεταξύ οικολόγων και αρχιτεκτόνων, που θα λειτουργούν σε κοινό εννοιολογικό 
πλαίσιο.  
 

Λέξεις Κλειδιά: Ήσυχες περιοχές, Οικολογική συνδεσιμότητα, Περιβαλλοντικός θόρυβος 
 
 
1. Εισαγωγή 

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. 
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 
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έρευνα που επικεντρώνεται στην εξέλιξη της έννοιας των ήσυχων περιοχών, σε αναλογία με τις χωρικές 
δυνατότητες και ισχύουσες νομοθεσίες κάθε κράτους μέλους.  

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η οικολογική σύνδεση των δυο εν δυνάμει ήσυχων περιοχών της 
πόλης της Μυτιλήνης (Λέσβος, Ελλάδα) με σκοπό το σχεδιασμό των ιδανικών συνθηκών που επιτρέπουν την 
επιτυχημένη ροή των οργανισμών στις περιοχές ενδιαφέροντος. Οι δύο ήσυχες περιοχές αποτελούν δυο από 
τους μεγαλύτερους χώρους πρασίνου της πόλης, τα πάρκα Αγίας Ειρήνης και Καραπαναγιώτη (Matsinos et. al, 
2017). Οι δυο αυτοί αστικοί χώροι πρασίνου, βρίσκονται στο κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης. Πιο 
συγκεκριμένα, το πάρκο Καραπαναγιώτη καταλαμβάνει χώρο 9.125 m² και είναι το πιο πλούσιο σε βλάστηση 
(Φυτοκάλυψη: 90,62%). Ο όρος οικολογική συνδεσιμότητα αφορά τον Βαθμό στον οποίο το τοπίο επιτρέπει ή 
εμποδίζει τη ροή (κίνηση) οργανισμών. Οι μορφές οικολογικής συνδεσιμότητας είναι οι παρακάτω: 

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

y 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 συνάρτηση 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 κ.ά., 2011). 

 

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 χαρτογράφηση τους. Η λειτουργική 
συνδεσιμότητα αναδείχθηκε με τη χαρτογράφηση των επικρατειών επιλεγμένων ειδών ορνιθοπανίδας για το 
χρονικό διάστημα ενός έτους.  

2.1 Ανάδειξη Βαθμού Δομικής Συνδεσιμότητας και Χαρτογράφηση Θορύβου Οδικής Κυκλοφορίας 
Προκειμένου να αναδειχθεί ο βαθμός δομικής συνδεσιμότητας δημιουργήθηκε χάρτης 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. 

Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν και καταγράφηκαν τα παρακάτω: 

y Ύψος Πολυκατοικιών 
y Κατηγορία Δρόμου (Motorway, Ordinary Road, Local)  
y Τύπος Οδοστρώματος (smooth/rough) 
y Κλίση Δρόμου 
y Όρια Ταχύτητας  
y Σηματοδότες (περιοχή, ώρες λειτουργίας)  
 

2.2 Ανάδειξη Βαθμού Λειτουργικής Συνδεσιμότητας και Χαρτογράφηση Επικράτειας Ορνιθοπανίδας 
Προκειμένου να αναδειχθεί ο βαθμός λειτουργικής συνδεσιμότητας σε πρώτο επίπεδο, πραγματοποιήθηκε 
χαρτογράφηση της επικράτειας της τοπικής ορνιθοπανίδας. Το συγκεκριμένο στάδιο αποτελεί μια εισαγωγική 
προσέγγιση στην εύρεση του βαθμού της λειτουργικής συνδεσιμότητας. Η ακριβής αποτύπωση της, θα 
αναδειχθεί σε μελλοντική έρευνα που θα αφορά τις μετακινήσεις των ειδών ορνιθοπανίδας εκτός ορίων των 
πάρκων. 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 κ.ά., 2000). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, είναι η παρακάτω:  
 



5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση», 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, Καλαμάτα 
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y Συλλογή δεδομένων 1 έτους 

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

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

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

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

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

y Οπτική και ακουστική αναγνώριση των ειδών  

y Παράλληλη καταμέτρηση ειδών κατά προσέγγιση  

y Χρήση κωδικών για: είδος, φύλο, ηλικιακή κλάση, συμπεριφορά και χρήση - ύπαρξη φωλιών  

y Δημιουργία χάρτη διαδρομών για κάθε ημέρα επίσκεψης 

y Καθημερινές καταγραφές ηχοτοπίου σε ουδέτερα σημεία των πάρκων 

y Καθημερινές δειγματοληψίες θορύβου οδικής κυκλοφορίας (με συγκεκριμένο πρωτόκολλο)  

y Δημιουργία τελικού χάρτη επικράτειας των ειδών ορνιθοπανίδας 

 

3. Αποτελέσματα  

3.1 Χάρτης Θορύβου 

Με τις δειγματοληψίες θορύβου που πραγματοποιήθηκαν κατά μήκος της διαδρομής μεταξύ των δυο πάρκων, 
είναι φανερά τα υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου προερχόμενα από την οδική κυκλοφορία της 
περιοχής. Η δημιουργία του χάρτη θορύβου της περιοχής αναδεικνύει την ανομοιογένεια στα επίπεδα θορύβου 
οδικής κυκλοφορίας (εικόνα 1).  

 
Εικόνα 1. Χάρτης θορύβου περιοχής ενδιαφέροντος 

 

3.2 Αποτελέσματα χαρτογράφησης επικράτειας ορνιθοπανίδας 

Με την ανάλυση των χαρτών των διαδρομών της ορνιθοπανίδας για ένα έτος, σχηματίστηκαν οι επικράτειες 
τους που παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 2).  
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 31        

 
Εικόνα 2. Χάρτες επικράτειας ορνιθοπανίδας. Αριστερά πάρκο Αγίας Ειρήνης, δεξιά πάρκο Καραπαναγιώτη 

 

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 
κ.ά., 2015). Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η περεταίρω μελέτη τόσο της έννοιας της ησυχίας, όσο και της έννοιας 
του θορύβου.  
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Περίληψη 

H διερεύνηση και ανακατασκευή των ηχοτοπίων αρχαιολογικών χώρων δίνει μια άλλη διάσταση στην 
εικονική ανασύσταση των τοπίων μέσω τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας. Με άξονα την 
ηχοτοπιακή χαρτογράφηση και την αρχαιολογία του ήχου θα διερευνήσουμε το ηχοτοπίο της Αρχαίας 
Αγοράς. 
Στη παρούσα ανακοίνωση, αρχικά παρουσιάζουμε διαφορετικές υλοποιήσεις ηχητικών χαρτών βάσει των 
οποίων συλλάβαμε και αναπτύξαμε την πρωτότυπη εφαρμογή «Archaia Agora Soundmap» για τον 
αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς. Σε μια πρώτη φάση πραγματοποιήσαμε οκτώ ηχογραφήσεις πεδίου 
σε διαφορετικά ιστορικά σημεία σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μετά την ανάλυση και αξιολόγηση των 
ηχογραφήσεων, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη της εφαρμογής σε δύο στάδια: στο πρώτο κατασκευάσαμε 
μία διαδραστική ψηφιακή ηχητική περιήγηση στο χώρο της Αγοράς στο περιβάλλον προγραμματισμού 
Max/MSP, ενώ στο δεύτερο δημιουργήσαμε έναν σταθερό διαδικτυακό ηχητικό χάρτη με τη χρήση της 
γλώσσας javascript στη σελίδα <http://users.uoa.gr/~gmizithras/>. 
 

Λέξεις Κλειδιά: Ηχητικός χάρτης, Αρχαία Αγορά, Max/MSP, javascript, ηχητική περιήγηση, αρχαιολογικός 
χώρος, ηχοτοπιακή χαρτογράφηση, ηχητική αρχαιολογία. 
 
 
1. Εισαγωγή 
Η χαρτογραφία αποτελεί μία σημαντική δραστηριότητα του ανθρώπινου πολιτισμού. Η ραγδαία εξέλιξη της 
τεχνολογίας και των μέσων στην εποχή της πληροφορίας φέρνει ριζικές αλλαγές στο πεδίο της χαρτογραφίας: 
η ανοιχτή πρόσβαση σε γεωγραφικές πληροφορίες, η ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και 
η δημιουργία χαρτογραφικών λογισμικών και βιβλιοθηκών ανοικτής πηγής, έχουν ως αποτέλεσμα την ανοιχτή 
και εύκολη πρόσβαση στη συλλογή δεδομένων καθώς και στην ανάπτυξη χαρτογραφικών συστημάτων, 
μεταθέτοντας το πεδίο, από τις ειδικευμένες κρατικές και εταιρικές δομές στο ευρύτερο κοινό (Crampton & 
Krygier, 2006:12). Το πεδίο της χαρτογραφίας, αναπτύχθηκε με βάση την τυπογραφία ως μία γραφική μορφή 
επικοινωνίας, θέτοντας στο περιθώριο την ηχητική διάσταση των τόπων. Η ψηφιοποίηση των μέσων από τη 
δεκαετία του '90 (Taylor, 1997:4-5) ανοίγει νέες δυνατότητες πολυμεσικής διεπαφής στους χάρτες και πιο 
συγκεκριμένα με ηχητικά διαδραστικά στοιχεία (Brauen, 2006:59-60). Αυτές οι δυνατότητες εκφράζονται μέσω 
της κυβερνοχαρτογραφίας, δηλαδή, της οργάνωσης, παρουσίασης, ανάλυσης και επικοινωνίας χωρικά 
αναφερόμενης πληροφορίας, με διαδραστικούς, δυναμικούς και πολυαισθητηριακούς τρόπους, με τη χρήση 
πολυμεσικών και πολυτροπικών διεπαφών (Taylor, 1997:1-2).  

Ο εκδημοκρατισμός του μέσου της ψηφιακής χαρτογράφησης οδηγεί στη δημιουργία μίας πληθώρας 
χαρτογραφικών εφαρμογών, «προσωπικής χαρτογραφίας» οι οποίες αποκλίνουν από τις φορμαλιστικές δομές 
του επιστημονικού πεδίου. Ωστόσο ο δυϊσμός τέχνης και επιστήμης ως χαρακτηριστικός του πεδίου της 
χαρτογραφίας υπάρχει πριν από την εφαρμογή των νέων μέσων και τεχνολογιών (Krygier, 1995:3). Απτά 
παραδείγματα χαρτών οι οποίοι αποτελούν γραφικές αναπαραστάσεις υποκειμενικών εννοιών και 
πληροφοριών, μπορούν να βρεθούν στους ψυχογραφικούς χάρτες του Guy Debord (1955) καθώς και στο 
μυθιστόρημα Clélie της συγγραφέως Madeleine de Scudéry στο οποίο εμφανίζεται το «Carte de Tendre» (H 
Χάρτα της Ευαισθησίας) (1654), ο οποίος απεικονίζει μία φανταστική γεωγραφική αναπαράσταση της αγάπης 
(Neumark, 2015).  

http://users.uoa.gr/~gmizithras/
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2. Ηχητικοί χάρτες ως ψηφιακές εφαρμογές  

Ο εκδημοκρατισμός των εργαλείων της χαρτογραφίας στον 20ο και 21ο αιώνα έχει οδηγήσει στη δημιουργία 
μίας ποικιλομορφίας ηχητικών χαρτών οι οποίοι κυμαίνονται μεταξύ της επιστημονικής μεθόδου και της 
προσωπικής, καλλιτεχνικής χαρτογραφικής διαδικασίας. Οι χάρτες ήχου μπορεί να ταξινομηθούν σε δύο 
διαφορετικούς τύπους αναλόγως της πληροφορίας την οποία φέρουν: 

y Γραφικοί ηχοχάρτες οι οποίοι απεικονίζουν είτε γραφικά, είτε λεκτικά πληροφορίες γύρω από το ηχητικό σήμα 
του εκάστοτε γεωγραφικού τόπου (Droumeva, 2017:7). 

y Πολυμεσικοί ψηφιακοί ηχοχάρτες, οι οποίοι φέρουν ηχητικό σήμα, έτοιμο προς ακρόαση, συνήθως με τη 
μορφή σταθερών ηχογραφήσεων (Droumeva, 2017:8). 

Η πρώτη κατηγορία δεν διαφέρει από τις «παραδοσιακές» μορφές χαρτογράφησης. Μέσω της ανάλυσης του 
ηχητικού σήματος, εξάγονται ποσοτικές πληροφορίες των οποίων η γραφική αναπαράσταση γίνεται μέρος του 
χάρτη. Αυτή η κατηγορία ανήκει συνήθως στο πεδίο της «αναλυτικής» χαρτογραφίας. Αντιθέτως, η ψηφιακή 
ηχητική ανασύσταση ενός γεωγραφικού τόπου με τη μορφή λήψης ηχητικών στιγμιότυπων στο χρονικό συνεχές 
συνήθως βασίζεται στην πρόθεση και την «ακουστική προοπτική» του δημιουργού, προσεγγίζοντας 
περισσότερο την ιδέα της «προσωπικής χαρτογραφίας». Αυτή η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους 
διαδικτυακούς (Web-Based) χάρτες και πρόκειται για ένα νέο διαδραστικό και κοινωνικό μέσο. 

Οι διαδραστικοί ηχοχάρτες βρίσκονται στο μεταίχμιο μεταξύ τέχνης και επιστήμης, «αναλυτικής» και 
«προσωπικής» χαρτογραφίας, παρέχοντας τη δυνατότητα αναπαράστασης και ανασύστασης πληροφορίας σε 
πολυμεσικό επίπεδο. Η μεταστροφή στο αυτί έναντι του ματιού έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του 
χάρτη. Το ηχοτοπίο από τη φύση του είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο και ποτέ επαναλαμβανόμενο, με πολύ πιο 
γρήγορο ρυθμό μεταβολής σε σχέση με γεωφυσικές αλλαγές. Ένας ηχοχάρτης λοιπόν διαφέρει από χάρτες 
χωρικής πληροφορίας, φέροντας όχι πια σταθερά σημεία, άλλα στιγμιότυπα ακουστικού σήματος μίας 
ορισμένης χρονικής στιγμής. Οι ηχοχάρτες στο πλαίσιο του Ιστού 2.0 (Web 2.0), μπορούν να έχουν ένα πλήθος 
διαφορετικών λειτουργιών (Anemogiannis & Theocharis, 2018:126):  

y Δυνατότητα ζωντανής ηχητικής αναμετάδοσης και δυναμικής μεταβολής των πληροφοριών του ηχοχάρτη 
(live-maps). 

y Δυνατότητα τροποποίησης, αναδιαμόρφωσης και προσθήκης περιεχομένου από τους χρήστες του ηχοχάρτη 
(user-generated soundmaps). 

y Δυνατότητα δυναμικής μεταβολής του περιεχομένου αναλόγως τη γεωγραφική θέση του χρήστη (location-
based map). 

Διαφαίνεται λοιπόν μέσα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά η ποικιλομορφία των πολυμεσικών διαδικτυακών 
ηχοχαρτών. Στη συνέχεια θα δούμε μερικές χαρακτηριστικές υλοποιήσεις. 

 

2.1 Ηχοτοπιακή χαρτογράφηση στην τέχνη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση  

Η ομάδα «Locus Sonus», συντηρεί από το 2006 το «Locustream Project», έναν ηχοχάρτη μόνιμης ζωντανής 
αναμετάδοσης ηχητικού σήματος (Sinclair, 2018:3). Μέσω της ιστοσελίδας τους, ο χρήστης μπορεί να ανοίξει 
ένα προσωρινό σημείο αναμετάδοσης ήχου (stream-hotspot), χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο, το 
οποίο εμφανίζεται σαν σημείο στον παγκόσμιο χάρτη. Ταυτοχρόνως, η ομάδα έχει αναπτύξει και αυτοσχέδιους 
μόνιμους σταθμούς αναμετάδοσης (streamboxes) με τη χρήση μικροϋπολογιστών «Raspberry Pi» και 
μικροφώνων. Πρόκειται για μία καλλιτεχνική-ερευνητική προσπάθεια η οποία ερευνά «τη σχέση ήχου, τόπου, 
χρηστικότητας και των αναδυόμενων μορφών ηχητικών χώρων μέσω της συνεχούς αναμετάδοσης ηχοτοπίων» 
(Sinclair, 2018:3). 

Το «radio aporee» είναι μία πλατφόρμα καλλιτεχνικής έρευνας ιδεών και πρακτικών γύρω από τις θεματικές 
του «ήχου, τόπου και χωρικών συνθηκών» (Νoll, 2006:1). Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας επικεντρώνεται 
στην εφαρμογή «radio aporee ::: maps», μία συλλογική ηχητική παγκόσμια χαρτογράφηση. Στον ηχητικό χάρτη 
αυτής της εφαρμογής ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ηχογραφημένο υλικό, συνεισφέροντας στην 
ψηφιακή ανασύσταση του παγκόσμιου ηχοτοπίου. Το «radio aporee» δίνει επίσης, τη δυνατότητα δημιουργίας 
ενός «προσωπικού εικονικού ηχοπεριπάτου», με τον χρήστη να έχει έλεγχο στη μίξη του ηχητικού υλικού, 
δημιουργώντας μία φανταστική πορεία, βασισμένη στις ηχοτοπιακές ηχογραφήσεις διαφορετικών ανθρώπων 
σε διαφορετικούς χρόνους και γεωγραφικές τοποθεσίες.  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης, το εγχείρημα του Stuart Fowkes, «Cities and Memories» (2014). Πρόκειται 
για έναν παγκόσμιο ηχοχάρτη στα πρότυπα του «aporee ::: maps», όπου για κάθε ηχοτοπιακή ηχογράφηση, 
υπάρχει μία μεταμορφωμένη, φανταστική εκδοχή της, η οποία «αντιπροσωπεύει τη συγκεκριμένη τοποθεσία 
ως μνήμη, ως κάτι νέο» (Stuart Fowkes, χ.χ) 

Τέλος, σε εκπαιδευτικό επίπεδο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε το εγχείρημα του Διονύση Ανεμογιάννη και 
Άγγελου Θεοχάρη, «Sound of Kythera» (2016). Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει «την εφαρμογή της πρακτικής 
της χαρτογράφησης ήχων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού προγράμματος ‘Ο Ήχος των 
Κυθήρων’ (Sound of Kythera). To πρόγραμμα είχε ως στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ηχοχάρτη των 
Κυθήρων στην οποία συνυπάρχουν ήχοι, εικόνες, καθώς και ερμηνευτικό κείμενο πολιτισμικής ανάλυσης των 
ήχων, από μια ομάδα νέων ηλικίας 15-17 ετών» (Anemogiannis & Theocharis, 2018:124). H πλατφόρμα περιέχει 
πενήντα επτά (57) γεωγραφικά τοποθετημένες ηχογραφήσεις οι οποίες χωρίζονται σε κατηγορίες αναλόγως 
του περιεχομένου, ενώ εκτός από καταγεγραμμένα ηχοτοπία στην εφαρμογή υπάρχουν και δραματοποιημένες 
συνθέσεις ηχοτοπίων, καθώς και μία ηχογράφηση αρχείου (Anemogiannis & Theocharis, 2018:137). 

Όπως είδαμε και στην τελευταία περίπτωση του «Sound of Kythera», ο ηχητικός χάρτης εκτός από εργαλείο 
καλλιτεχνικής έρευνας μπορεί να αποτελεί και εκπαιδευτικό εργαλείο. Ακόμα, ο εκσυγχρονισμός τον μουσείων 
και των αρχαιολογικών χώρων, ως τόποι πολυμεσικών εμπειριών, ανοίγει το πεδίο για την ένταξη του ήχου και 
κατά συνέπεια διαφόρων τύπων υλοποιήσεων ηχητικών χαρτών και στον πολιτισμό. 

Την τελευταία δεκαετία είναι εμφανής μία «μεταστροφή παραδείγματος» στο τρόπο αντίληψης αρχαιολογικών 
και μουσειακών τόπων. Η ιδέα πως τέτοιοι χώροι αποτελούν το δίαυλο προς μία αποκλειστικά, οπτική εμπειρία 
του παρελθόντος φθίνει και τη θέση της παίρνει μία πιο ολιστική, πολυαισθητηριακή αντίληψη των τόπων και 
του περιεχομένου τους. Ερευνητές στο χώρο της ψηφιακής μουσειολογίας ανοίγουν νέους δρόμους, 
προτείνοντας στο μουσειακό κοινό να εμπλακεί χρησιμοποιώντας όλες του τις αισθήσεις.2  

Σε αυτές τις νέες πρακτικές επιμελητών και εφόρων των μουσείων ο ήχος παίζει κυρίαρχο ρόλο, με εγχειρήματα 
για τη δημιουργία αρχαιολογικών και μουσειακών ηχοπεριπάτων και ηχοχαρτών να βρίσκονται στο προσκήνιο. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των ηχοχαρτών για το Αιγυπτιακό Μουσείο του Κάιρο, του «Tate Modern» 
στο Λονδίνο, του Ινστιτούτου Τέχνης του Σικάγο και του Μουσείου Pitt Rivers στην Οξφόρδη από τον John 
Kannenberg (Kannenberg, 2016:6). Σε αυτή την περίπτωση ο ηχητικός χάρτης παίρνει τη μορφή γραμμικής 
μουσικής σύνθεσης η οποία οδηγεί τον ακροατή σε έναν εικονικό ηχοπερίπατο όπως έχει καταγραφεί από το 
συνθέτη. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο προτείνονται πιθανές ηχητικές περιηγήσεις των μουσειακών χώρων, 
διοχετεύοντας το ενδιαφέρον του περιηγητή και στα ηχητικά ερεθίσματα εκτός των «παραδοσιακών» 
μουσειακών οπτικών ερεθισμάτων. Παρόμοια είναι και η πρακτική που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία χάρτη 
ηχοπεριπάτων για το Tate Modern και το Tate London (Voeglin, 2014:121). Σε αυτή τη περίπτωση, ο χάρτης 
παίρνει τη μορφή λεκτικών υποδείξεων της πορείας που ακολουθεί ένας περιηγητής, ενώ συνοδεύεται από μία 
σειρά ανοιχτών ερωτήσεων σχετιζόμενων με την εμπειρία του ηχοπεριπάτου, ως αφορμή συζήτησης πάνω στην 
ακουστική εμπειρία που προσφέρουν τα μουσεία. 

 

3. Ηχητική Χαρτογράφηση της Αρχαίας Αγοράς 

Αρχικά, είναι σημαντικό να σημειώσουμε τις δύο περιπτώσεις εικονικής περιήγησης και ανακατασκευής του 
χώρου της Αγοράς, με την πρώτη να αναφέρεται στην εικονική περιήγηση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού 
με τίτλο «Διαδραστική περιήγηση στην Αρχαία Αγορά», ενώ η δεύτερη είναι μία αρχιτεκτονική τρισδιάστατη 
εικονική ανακατασκευή του κτίσματος της Μεσαίας Στοάς (Kontogianni, 2013). Οι παραπάνω περιπτώσεις 
οδήγησαν στην προσωπική μας έρευνα η οποία έχει ως στόχο την ανάδειξη και αναβάθμιση του 
αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς μέσω της ανάλυσης του ηχοτοπίου και της δημιουργίας εικονικών 
ηχητικών πορειών του αρχαιολογικού χώρου με τη μορφή ηχητικού χάρτη.  

Η εφαρμογή που αναπτύξαμε με τίτλο «Archaia Agora Soundmap» το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – 
Σεπτεμβρίου του 2018 χωρίζεται στα εξής μέρη: ηχογράφηση, ταξινόμηση του ηχοτοπίου της αρχαίας αγοράς 
βάσει ποιοτικών κριτηρίων και ανάλυση, ανασύσταση και παρουσίαση του ηχοτοπίου με τη χρήση ψηφιακών 
εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, έγιναν δύο γύροι ηχογραφήσεων πεδίου σε διαφορετικές εποχές, σε οκτώ 
αρχαιολογικά σημεία του χώρου. Έπειτα οι ηχογραφήσεις αναλύθηκαν και αναρτήθηκαν σε δύο ψηφιακές 

 
2 Εκτενής περιγραφή των ερευνών στο συλλογικό τόμο (Levant κ.ά., 2014). 
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εφαρμογές ηχητικής περιήγησης, η μία βασισμένη στη γλώσσα δημιουργικού προγραμματισμού Max/MSP και 
η άλλη ως διαδικτυακή σελίδα μέσω της γλώσσας javascript. 

 

3.1 Ιστορική αναδρομή στο ηχοτοπίο της Αγοράς 

Η Αρχαία Αγορά ήταν το κέντρο της αρχαίας Πόλης-Κράτους, ένας ανοιχτός τόπος συνάθροισης για μία 
πληθώρα λειτουργικών ζητημάτων. Ο χώρος μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εμπορίου, ψηφισμάτων, 
θεατρικών παραστάσεων, θρησκευτικών τελετών, στρατιωτικών ασκήσεων ή αθλητικών αγώνων (Camp κ.α. 
2009:6). Η αγορά ήταν η καρδιά της Αρχαίας Αθήνας και ο κεντρικός τόπος των δραστηριοτήτων των δημόσιων 
και ιδιωτικών θεσμών της εποχής. Πρόκειται δηλαδή, για έναν τόπο με πολύ ισχυρά στοιχεία ανθρωποφωνίας, 
με ένα πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων να βρίσκεται καθημερινά στον τόπο για τις προσωπικές του υποθέσεις. 
Στην Αρχαία Αγορά έχουν βρεθεί θραύσματα αυλών (Landels, 1964:392), υποδεικνύοντας την 
αρχαιμουσικολογική αξία του χώρου. Αναφορικά με τη βιοφωνία του τόπου, στην Αρχαία Αγορά υπάρχουν 
ενδείξεις για την ύπαρξη πτηνών τόσο ως είδη εμπορίου, αλλά και άγρια. Παρ΄ όλα αυτά οι πηγές δεν κάνουν 
αναφορά σε συγκεκριμένα είδη (Lamberton & Rotroff, 1985:2). Το φυσικό τοπίο της Αρχαίας Αγοράς - και κατά 
συνέπεια το ηχοτοπίο - έχει αλλάξει ριζικά στο πέρας της ιστορίας. Όπως σημειώνεται τα χρόνια του 
Πελοποννησιακού Πολέμου η Αρχαία Αγορά ήταν το αντίθετο της πράσινης όασης που ξέρουμε σήμερα, 
συντηρούμενη ως ξέφωτο με μόνο μερικά σκόρπια πλατάνια (φυτεμένα από τον Κίμωνα) και λεύκες (Lamberton 
& Rotroff, 1985:3). Ακόμη, αυτή η χλωρίδα πρέπει να μειώθηκε σημαντικά τη Ρωμαϊκή περίοδο με την αύξηση 
των κατασκευασμένων κτηρίων (Lamberton & Rotroff, 1985:3). Τέλος, σημαντικά ιστορικά γεγονότα μέσω των 
οποίων θα πρέπει να μεταμορφώθηκε ριζικά το ηχοτοπίο της περιοχής είναι: η απόφαση του Θεοδόσιου Α' το 
384 για τη διακοπή λειτουργίας των φιλοσοφικών σχολών και των αρχαίων ιερών καθώς και η ανέγερση του 
χριστιανικού ναού των Αγίων Αποστόλων του Σολάκη μέσα στο χώρο της αγοράς το 1000 μ.Χ. 

Στη νεότερη ιστορία η ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Αγοράς άλλαξε ριζικά, με πυκνοκατοικημένες γειτονιές 
γύρω από τον χώρο, αυτοκίνηση και ραγδαία αστικοποίηση του κέντρου της Αθήνας. Η γραμμή του Ηλεκτρικού 
Σιδηρόδρομου, δίπλα από τη Στοά του Αττάλου, η οποία εγκαινιάζεται στις 16 Σεπτεμβρίου 1904 και η καμπάνα 
του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, της εκκλησίας έξω από τον αρχαιολογικό χώρο, η οποία ολοκληρώνεται το 
1960 αποτελούν τα μόνιμα «ηχητικά σήματα»3 της Αγοράς. Η δενδροφύτευση στο μοντέρνο Αρχαιολογικό 
Πάρκο από την Αμερικάνικη Αρχαιολογική Εταιρία το 1950 και η ωρίμανση της θα δώσουν την τελική μορφή 
του τοπίου και ηχοτοπίου του σύγχρονου αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς. Μία εικόνα σχεδόν 
ανεστραμμένη από τον αρχαίο τόπο, με το αστικό περιβάλλον να περικλείει το γεμάτο χλωρίδα αρχαιολογικό 
πάρκο (Lamberton & Rotroff, 1985:2-3). Η σαφής οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου και η προστασία της 
χλωρίδας επιτρέπει την ανάπτυξη μιας βιοκοινότητας, μέσα στην οποία βρίσκει καταφύγιο μεγάλος αριθμός 
πουλιών, μόνιμων και αποδημητικών, πολλά από τα οποία φωλιάζουν κιόλας. Πιο συγκεκριμένα, «Στην Αγορά 
έχουν παρατηρηθεί κατά εποχές περισσότερα από ογδόντα (80) είδη πουλιών: σπιτοσπουργίτια (Passer 
domesticus), χελιδόνια (Hirundo rustica), κότσυφες (Turdus merula), τσαλαπετεινοί (Upupa epops), 
κοκκινολαίμηδες φλώροι (Cardulis chloris), καρακάξες (pica pica), δεκαοχτούρες (Streptopelia decaocto), 
περιστέρια (Colomba livia), ψαρόνια (Sturnus Vulgaris). Στον αρχαιολογικό χώρο ζουν και πολλαπλασιάζονται 
σαύρες, όπως οι τοιχογούστερες η γουστερίτσες (Podarcis muralis) και οι πρασινόσαυρες (Laceria viridis), φίδια 
όπως οι δενδρογαλιές (Coluber gemomensis) και δύο είδη χελώνας, η ελληνική χελώνα (Testudo graeca) και η 
κρασπεδωτή χελώνα (Testudo marginala). Τα άνθη που φύονται σε όλη την έκταση του χώρου προσελκύουν 
εντυπωσιακές πεταλούδες, όπως οι κίτρινες με μαύρες ρίγες πεταλούδες που ανήκουν στα είδη Papilio 
machaon και Iphiefides pedalirius, οι μαυροκόκκινες πεταλούδες του είδους Vanessa ntalanta, ενώ αμέτρητες 
πασχαλίτσες την άνοιξη και σαλιγκάρια μετά τις βροχές κατακλύζουν το χώρο».4 Η έντονη βιοποικιλότητα του 
αρχαιολογικού χώρου, εμβυθισμένη στην καρδιά μίας σύγχρονης μεγαλούπολης, σε συνδυασμό με την έντονες 
αλλαγές που υπέστη ο χώρος στο βάθος της ιστορίας, ήταν οι λόγοι που μας οδήγησαν σε αυτήν την έρευνα. 

 

3.2 Λήψη Ηχογραφήσεων 

Για τη λήψη του ηχοτοπίου του αρχαιολογικού χώρου επιλέχθηκαν οκτώ θέσεις οι οποίες ταυτίζονται με τα 
σημαντικότερα μνημεία της Αρχαίας Αγοράς και καλύπτουν επαρκώς όλη την έκταση του χώρου. Οι 

 
3 Με την έννοια της ηχητικής σήμανσης (Schafer, 1994/1977: 225). 
4 Από πινακίδα της Αρχαιολογικής Εταιρίας στο χώρο της Αγοράς. 
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ηχογραφήσεις έγιναν δύο φορές σε διαφορετικές εποχές, ο πρώτος κύκλος ηχογραφήσεων έγινε στις  
23/01/2018 στο χρονικό παράθυρο 11:00 – 13:30. Χρησιμοποιήθηκε το καταγραφικό «Zoom H2N» με 
στερεοφωνική διάταξη μικροφώνων M/S ενώ τελικά, αποφασίστηκε να δημοσιευτούν αποσπάσματα πέντε 
λεπτών από κάθε θέση. Ο δεύτερος γύρος ηχογραφήσεων πραγματοποιήθηκε στις 18/09/2018 στο χρονικό 
παράθυρο 15:00 – 17:00, ενώ αυτή τη φορά χρησιμοποιήθηκαν δύο εξωτερικά παντοκατευθυντικά μικρόφωνα 
με πολύ υψηλότερο λόγο ισχύος σήματος προς ισχύ θορύβου και αυτή τη φορά δημοσιεύτηκαν αποσπάσματα 
περίπου δέκα λεπτών. 

 

3.3 Ανάλυση και αξιολόγηση ηχογραφήσεων 

Μετά τη συλλογή των ηχογραφήσεων σειρά είχε η ανάλυση και αξιολόγηση τους. Το πρώτο μοντέλο που 
ακολουθήθηκε ήταν ένας συνδυασμός της περιγραφικής, αντικειμενικής κατηγοριοποίησης των πηγών του 
ήχου σε ανθρωποφωνία, γεωφωνία και βιοφωνία (Farina, 2014:7-8) και της συμβολικής ως προς το περιεχόμενο 
αξιολόγησης σε ηχητικά σήματα, βασικούς ήχους και ηχόσημα5 (Schafer, 1994/1977:223-225). Ταυτόχρονα, με 
τη βοήθεια της φασματικής ανάλυσης προσπαθήσαμε να αναγνωρίσουμε με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια τις 
ηχητικές πηγές που εμφανίζονται στην ηχογράφηση και στην περίπτωση των πτηνών, το είδος στο οποίο 
ανήκουν. Αυτή η πρώτη προσέγγιση ενώ φάνηκε χρήσιμη στην έρευνα μας, γέννησε την ανάγκη χρήσης ενός 
μοντέλου αξιολόγησής το οποίο θα πλησίαζε ως ανάλυση την ίδια την ακουστική εμπειρία. Υιοθετήθηκε, 
λοιπόν, μία νέα προσέγγιση ανάλυσης των ηχογραφήσεων στα πρότυπα του Miller (2013), σύμφωνα με την 
οποία μία ηχογράφηση μπορεί να αναλυθεί με όρους προοπτικής, υφής, πυκνότητας και χωρικής κίνησης. Η 
προοπτική έχει να κάνει με το πως αποκαλύπτονται τα ηχητικά γεγονότα στο σημείο παρατήρησης, δηλαδή, η 
σχετική εγγύτητα με τις ακουστικές πηγές, το πανόραμα και η θέση των ήχων στο προσκήνιο/παρασκήνιο. Η 
υφή αναφέρεται στο ηχόχρωμα, δηλαδή στην ποιοτική αίσθηση που προκαλεί ο ήχος, η οποία πολλές φορές 
παρομοιάζεται με ποιότητες δανεισμένες από άλλες αισθήσεις. Η πυκνότητα εκφράζεται ως ένα ποσοτικό 
μέγεθος, είτε στον άξονα του χρόνου, ως βαθμός δραστηριότητας/αλλαγής, είτε στο φασματικό άξονα ως 
αριθμός ταυτόχρονων διακριτών ηχητικών γεγονότων (Miller, 2013). Τέλος, η χωρική κίνηση είναι η κίνηση μίας 
ηχητικής πηγής σε σχέση με τη θέση του παρατηρητή. Αυτή η προσέγγιση, χρησιμοποιήθηκε ως μία εύκολα 
κατανοητή μεθοδολογία η οποία όμως αποκαλύπτει σημαντικά στοιχεία για τις ηχητικές λήψεις αλλά και για το 
ίδιο το ηχοτοπίο. 

 

3.4 Ανάπτυξη του «Archaia Agora Soundmap» 

Η ανάπτυξη της εφαρμογής «Archaia Agora Soundmap» ξεκίνησε στην πρώτη της έκδοση ως εφαρμογή στη 
γραφική γλώσσα προγραμματισμού Max/MSP και μπορούσε να διοχετευτεί ως αυτόνομο πρόγραμμα. Η 
ευκολία στο προγραμματισμό που προσφέρει η συγκεκριμένη γλώσσα μας επέτρεψε να φτιάξουμε σε σύντομο 
χρονικό διάστημα έναν εύρωστο διαδραστικό λογισμικό ηχοχάρτη. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 1. 

 
5 Mτφρ. Ιωάννα Ετμεκτσόγλου (Ετμεκτσόγλου, 2014: 11). 
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Εικόνα 1. «Archaia Agora Soundmap» 0.1 

 
 

Η εφαρμογή αποτελείται από τέσσερις διακριτές διατάξεις, τον διαδραστικό χάρτη (Α.) ο οποίος αποτελεί και 
το κύριο μέσω διεπαφής με το χρήστη, τη διάταξη ελέγχου του ήχου (B.) με την οποία ο χρήστης μπορεί να 
ελέγχει τη λειτουργία και την ένταση του ήχου της εφαρμογής, τη δυναμική φασματική ανάλυση (C.) η οποία 
δείχνει την ανάλυση της ηχογράφησης που ακούγεται μαζί με σημειώσεις των ηχητικών πηγών από τους 
ερευνητές, και τέλος, τα καιρικά δεδομένα την ώρα των λήψεων (D.) O διαδραστικός χάρτης (Α.) ελέγχεται από 
την κίτρινη κουκκίδα, της οποίας η θέση σε σχέση με τα σημεία των ηχογραφήσεων (κόκκινα πλαίσια) ορίζει το 
ηχοτοπίο που αναπαράγεται. Όταν η κουκκίδα βρίσκεται σε σημείο που εφάπτονται τα πλαίσια, τότε συμβαίνει 
μία ομαλή μετάβαση (Crossfade) από τη μία ηχογράφηση στην άλλη, δίνοντας την αίσθηση ενός εικονικού 
ηχοπεριπάτου. 

Ο σχεδιασμός στη Max/MSP είχε κάποια σημαντικά μειονεκτήματα, η εφαρμογή αποδείχτηκε μη-αποδοτική 
λόγω της μεγάλης κατανάλωσης υπολογιστικής ισχύος. Ακόμα υπήρχε πρόβλημα στη διανομή, αφού ο όγκος 
τόσο της εφαρμογής αλλά και των ηχητικών αρχείων ήταν πολύ μεγάλος ενώ η Max/MSP δε δίνει καμία 
δυνατότητα χρήσης των εφαρμογών σε φορητές συσκευές τύπου «smartphones – tablets». 

Οι παραπάνω προβληματισμοί μας οδήγησαν στη δεύτερη έκδοση του «Archaia Agora Soundmap» σε 
περιβάλλον «javascript», με τη χρήση της βιβλιοθήκης «leaflet», του «GIS openmaps» και της εφαρμογής 
«GeoJson». H εφαρμογή λοιπόν πήρε νέα μορφή ως διαδικτυακός τόπος ανοιχτός σε πρόσβαση στη διεύθυνση 
<http://users.uoa.gr/~gmizithras/>. Η νέα έκδοση (eικόνα 2) έλυσε όλα τα παραπάνω ζητήματα, με δυνατότητα 
πρόσβασης από οποιαδήποτε συσκευή ενώ το ίδιο το πρόγραμμα είναι πολύ πιο ελαφρύ με τα αρχεία να 
κατεβαίνουν σε ροή από το διακομιστή χωρίς άλλη προϋπόθεση για τη χρήση της εφαρμογής.  

Στη νέα εφαρμογή η διεπαφή έχει αλλάξει. Ο χρήστης επιλέγει ηχογραφήσεις μέσω των γεωγραφικά 
τοποθετημένων σημείων, έχοντας τη δυνατότητα να ακούσει οποιαδήποτε από τις ηχογραφήσεις και σε 
οποιοδήποτε χρονικό της σημείο. Ακόμα υπάρχει συνημμένη μία φωτογραφία από την τοποθεσία της 
ηχογράφησης καθώς και οι αναλύσεις των ερευνητών σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία (Miller, 2013), τέλος ο 
πίνακας των τοποθεσιών στην αριστερή πλευρά της ιστοσελίδας διευκολύνει τη πλοήγηση στις θέσεις λήψης. 

 

http://users.uoa.gr/~gmizithras/
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Εικόνα 2. Archaia Agora Soundmap 0.5 

 

4. Συμπεράσματα – Μελλοντική έρευνα 
Στη παρούσα έρευνα μέσω της βιβλιογραφικής μελέτης τόσο της ανάπτυξης των ηχητικών χαρτών και σε 
συνδυασμό με τις νέες τάσεις των ψηφιακών πολυμέσων σε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά πεδία οδηγηθήκαμε 
στην ανάπτυξη ενός ενδεικτικού ηχητικού χάρτη για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς. Οι εξωτερικοί 
αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν ιδανικές περιπτώσεις για τη δημιουργία νέων ακουστικών εμπειριών, με 
έντονη βιοποικιλότητα - και κατά συνέπεια - ηχοτοπιακές αλλαγές ανά εποχή. Η ηχητική καταγραφή και 
ανάλυση του χώρου της Αγοράς μας έφερε αντιμέτωπους με μία ιδιαίτερη ετεροχρονία τόσο σε φυσικό-
ιστορικό επίπεδο αλλά και σε συμβολικό. Η πανίδα στο χώρο θυμίζει παλαιότερες εποχές, πριν την 
αστικοποίηση του κέντρου της Αθήνας. Οι ήχοι των ορθόδοξων εκκλησιών παραπέμπουν σε έναν διαφορετικό 
πολιτισμό σε σχέση με τον αρχαιοελληνικό της κλασικής περιόδου, ο έντονος ήχος του ηλεκτρικού ο οποίος 
εγκαθιδρύεται ως μέρος του ηχοτοπίου στις αρχές του 20ου αιώνα συμβολίζει τη μοντέρνα Αθήνα και το 
νεότερο ελληνικό κράτος, ενώ η σύγχρονη πόλη ξετυλίγεται με τον χαμηλής συχνότητας θόρυβο της 
αυτοκίνησης, τις φωνές και τα κλικ των επισκεπτών στο χώρο, δημιουργώντας μία παράδοξη αίσθηση 
ετεροτοπίας και ετεροχρονίας στον γεωγραφικό τόπο. Σκοπός του «Archaia Agora Soundmap» είναι η 
επανάκτηση αυτών των πληροφοριών και η δημιουργία ακουστικής συνειδητότητας και εμπειριών η οποία θα 
οδηγήσει σε μία ενεργή και ολιστική θέαση του αρχαιολογικού χώρου. Ακόμα, η έρευνα μπορεί να θεωρηθεί 
και ως μία πρώτη προσέγγιση στην αρχαιολογία του ήχου. Η βιβλιογραφική αναδρομή στην ιστορική εξέλιξη 
του αρχαιολογικού χώρου μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες υποθέσεις για την υφή του ηχοτοπίου ανά ιστορικές 
περιόδους. Με μία εκτενέστερη βιβλιογραφική έρευνα και ειδικότερα σε πρωτογενής πηγές είναι δυνατόν να 
θεμελιωθεί μία βάση για την ιστορικά ενημερωμένη ανασύσταση και ανασύνθεση ηχοτοπίων σε διάφορες 
ιστορικές φάσεις. 

Τέλος, σε επίπεδο περιεχομένου και δομής του ηχοχάρτη οι δύο εκδόσεις θέτουν τα θεμέλια για την ανάπτυξη 
και δημιουργία πιο σύνθετων εφαρμογών: ηχητικά επαυξημένης ζωντανής περιήγησης στο χώρο με τη χρήση 
GPS, και δημιουργία χάρτη ηχοπεριπάτων. Στην περίπτωση του ίδιου του ηχητικού περιεχομένου, νέες λήψεις 
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με εξειδικευμένο εξοπλισμό μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ μεγαλύτερη ηχητική ευκρίνεια αλλά και χωρική 
ακρίβεια με τη χρήση «ambisonics B-Format» ηχογραφήσεων. 
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Περίληψη 

Ο όρος «ηχοτοπίο του χρόνου», στην εργασία μας περιγράφει τη μελέτη του ηχητικού περιβάλλοντος 
διαχρονικά, περιλαμβάνοντας εκφάνσεις του ήχου σε συνάρτηση με το χρόνο. Ένα «ηχοτοπίο του παρόντος», 
μπορεί να δημιουργηθεί, να βιωθεί, να καταγραφεί και να μελετηθεί, δεν συμβαίνει το ίδιο με το «ηχοτοπίο 
του παρελθόντος» και του «μέλλοντος», όπου η όποια έρευνα οφείλει να κινηθεί διεπιστημονικά, 
προκειμένου να φτάσει σε κάποια συμπεράσματα. 
Η παρούσα εργασία εφαρμόζοντας τα μεθοδολογικά διεπιστημονικά εργαλεία της Γεωαρχαιολογίας και της 
Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας, μελετάει το παρελθοντικό ηχοτοπίο δύο περιοχών της Μεσσηνίας και το 
συγκρίνει με αυτό του παρόντος, διενεργώντας έτσι μια «ηχοανασκαφή». Οι περιοχές αυτές είναι το τεχνητό 
προϊστορικό λιμάνι στην περιοχή του Ρωμανού της Πύλου που χρονολογείται περίπου το 1.200 π.Χ και οι 
παλαιοακτές και παλιοβυθοί της ευρύτερης περιοχή Τούρλες και Καλαμίτσης βορειοανατολικά της 
Καλαμάτας που ορίζονται στον γεωλογικό χρονικό ορίζοντα του ανώτερου Πλειστόκαινου (130.000- 10.000 
χρόνια πριν). 
Οι δύο αυτές περιοχές, σε σχέση με το εξεταζόμενο παρελθόν, παρουσιάζουν σήμερα δραματικές αλλαγές 
στα γεωπεριβάλλοντα τους, γεγονός που αναπόφευκτα επέφεραν διαφοροποιήσεις και στα ηχοτοπία τους. 
Διασαφηνίζεται έτσι η άμεση συσχέτιση δύο σταθερών, του γεωπεριβάλλοντος με το ηχοτοπίο, όπου όταν η 
μία από τις δύο μεταβληθεί, τότε αναπόφευκτα παρατηρούνται μεταβολές και στην άλλη.  
Στην εργασία μας στοχεύουμε σε μια μεθοδολογία απτής- φυσικής «ανακάλυψης» του παρόντος ηχοτοπίου 
ενός τόπου, μέσα από την κατανόηση ενός παρελθοντικού ηχοτοπίου του ίδιου του τόπου. Αναπόφευκτα θα 
αναζητήσουμε ηχοτοπία του παρόντος που θα θυμίζουν τα «χαμένα» ηχοτοπία του παρελθόντος. Θα 
ανακαλύψουμε όμως και σημαντικές εξελίξεις στα ηχητικά τοπία, χρήσιμες για την ακουστική αλλά και την 
ευρύτερη αποτίμηση του σύγχρονου περιβάλλοντος.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Ηχοτοπίο, Ηχοτοπίο του Χρόνου, Ηχοανασκαφή, Γεωαρχαιολογία, Περιβαλλοντική 
Αρχαιολογία, Γεωπεριβάλλον, Καλαμάτα, Μεσσηνία. 
 

 
 
1. Εισαγωγή 

Η προσπάθεια διερεύνησης του ήχου σε παρελθοντικά χρονικά σημεία, απαιτεί συνδυασμό μεθόδων καθώς 
και διεπιστημονική προσέγγιση. Ο συνδυασμός των επιστημονικών εργαλείων της Αρχαιολογίας, της Γεωλογίας 
καθώς και διαφόρων περιβαλλοντολογικών επιστημονικών κλάδων είναι απαραίτητος ώστε να διερευνηθεί ο 
ήχος του εκάστοτε παρελθόντος. Όπως η επιστήμη της Αρχαιολογίας χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ανασκαφής 
για να ερευνήσει έναν χώρο, έτσι στην περίπτωση διερεύνησης παρελθοντικών ηχοτοπίων, θα μπορούσε να 
επινοηθεί ο όρος της ηχοανασκαφής. Για να γίνει όσο το δυνατόν πιο αντιληπτός η έννοια της ηχοανασκαφής 
θα πρέπει να παρουσιαστεί τι σημαίνει ανασκαφή στην επιστήμη της αρχαιολογίας, καθώς ο όρος είναι 
δανεισμένος από εκεί. «Η ανασκαφή διατηρεί τον κεντρικό ρόλο στην επιτόπια εργασία, γιατί αποδίδει τις πιο 
αξιόπιστες μαρτυρίες για τα δύο κύρια είδη πληροφοριών, για τα οποία ενδιαφέρονται οι αρχαιολόγοι: (1) 
ανθρώπινες δραστηριότητες σε μια συγκεκριμένη περίοδο στο παρελθόν και (2) μεταβολές σε αυτές τις 
δραστηριότητες από περίοδο σε περίοδο. 
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Σύγχρονες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα οριζοντίως στο χώρο, ενώ μεταβολές σε αυτές τις δραστηριότητες 
συμβαίνουν καθέτως στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η διάκριση ανάμεσα στις οριζόντιες «χρονικές φέτες» και 
στις κάθετες χρονικές ακολουθίες είναι που διαμορφώνει τη βάση μεγάλου μέρους της ανασκαφικής 
μεθοδολογίας. Στην οριζόντια διάσταση οι αρχαιολόγοι αποδεικνύουν τη συγχρονία –ότι οι δραστηριότητες 
πραγματικά συνέβησαν ταυτόχρονα- με το να φανερώνουν ικανοποιητικά μέσω της ανασκαφής ότι τα 
τεχνουργήματα και τα στοιχεία συνδέονται μ’ ένα αδιατάρακτο περιβάλλον.[…] Στην κάθετη διάσταση, οι 
αρχαιολόγοι αναλύουν τις μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου με τη μελέτη της στρωματογραφίας». (Renfrew, 
Bahn P, 2011: 102-103). 

Κάνοντας αναγωγή όλων των παραπάνω στον παρανομαστή του ηχοτοπίου, μπορούμε να πούμε ότι η 
ήχοανασκαφή είναι η τεχνική αναζήτησης του ηχοτοπίου του παρελθόντος. Εξετάζει τον ήχο από ανθρώπινες 
δραστηριότητες αλλά και από φυσικές περιβαλλοντικές διεργασίες, σε μια συγκεκριμένη περίοδο στο 
παρελθόν. Παρατηρεί τις μεταβολές σε αυτές τις δραστηριότητες από περίοδο σε περίοδο. Οι ήχοι που κάθε 
φορά αναπτύσσονται στο εκάστοτε τώρα λαμβάνουν χώρα οριζοντίως στο χώρο, ενώ οι μεταβολές συμβαίνουν 
καθέτως στο πέρασμα του χρόνου. Στην οριζόντια διάσταση διαπιστώνεται η συγχρονία – οι ήχοι που λάμβαναν 
χώρα συγκεκριμένη χρονική περίοδο-, ενώ στην κάθετη διάσταση διαπιστώνονται οι ηχητικές μεταβολές στο 
πέρασμα του χρόνου δημιουργώντας έτσι μια ιδεατή «ηχοστρωματογραφία», παρόμοια με τη 
στρωματογραφία που εμφανίζεται στα πλαίσια μιας αρχαιολογικής ανασκαφής. Συνδυαστικά, χρησιμοποιεί 
δεδομένα από την επιστήμη της αρχαιολογίας, της γεωλογίας και περιβαλλοντικών επιστημών, αλλά τα όποια 
συμπεράσματα έχουν ηχητικό προσανατολισμό. Τα υλικά κατάλοιπα, η κουλτούρα και το φυσικό περιβάλλον 
είναι η πρωταρχική βάση ώστε να ανακαλύψουμε τον ήχο που γεννιόταν ή συνυπήρχε κάποτε με τα παραπάνω 
στοιχεία. 

 

2. Το Ανώτερο Πλειστόκαινο στη Μεσσηνία 

Ανώτερο Πλειστόκαινο ονομάζεται ο γεωλογικός χρόνος της Γης 130.000 – 10.000 χρόνια πριν. Ήδη από το τέλος 
της προηγούμενης περιόδου (ανώτερο μέσο Πλειστόκαινο) στην περιοχή της νότιας Πελοποννήσου και 
ιδιαίτερα στη Μάνη, ο Homo Neanderthal και ο Homo Sapiens συνυπήρχαν (Harvati, Röding, 
Bosman, Karakostis, Grün, Stringer, Karkanas, Thompson, Koutoulidis, Moulopoulos, Gorgoulis, Kouloukoussa, 
10/07/2019: https://www.nature.com/articles/s41586-019-1376-z). Επίσης το τέλος της γεωλογικής περιόδου 
του Ανώτερου Πλειστόκαινου συμπίπτει με την αρχή της Νεολιθικής περιόδου. Γεωλογικά η λεκάνη της 
Καλαμάτας είναι βυθισμένη, ενώ η ακτογραμμή βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα βορειότερα σε σχέση με σήμερα 
(βλέπε εικόνα 1). 
 

 
Εικόνα 1: Η Μεσσηνία κατά το Ανώτερο Πλειστόκαινο,  

130.000- 10.000 χρόνια πριν (FOUNTOULIS, MARIOLAKOS, LADAS, 2014: 317) 

 
2.1. Υποθέσεις εργασίας για το ηχοτοπίο στο Ανώτερο Πλειστόκαινο 

Κατά την περίοδο του Ανώτερου Πλειστοκαίνου ο χώρος όπου αναπτύσσεται η σημερινή πόλη της Καλαμάτας 
είναι ο βυθός της θάλασσας. Κυριαρχεί η σιωπή του βυθού αλλά και οι ήχοι κάποιων θαλάσσιων θηλαστικών. 
Πάνω από τη θάλασσα πετούν γλάροι και πάπιες. Λίγα χιλιόμετρα βόρεια από τη σημερινή πόλη της Καλαμάτας 

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1376-z
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βρίσκεται η ακτογραμμή. Ο ήχος των κυμάτων, άλλοτε ισχυρός και άλλοτε ήπιος δεσπόζει στην περιοχή. Η 
πανίδα της ευρύτερης ακτογραμμής περιλαμβάνει εντομοφάγα, κυνοειδή (λύκοι, αλεπούδες), αιλουροειδή 
(λεοπαρδάλεις, λιοντάρια, λύγκες και αγριόγατες), αρκούδες, βίσωνες, χοίρους, ιπποειδή, ελαφοειδή (κόκκινα 
ελάφια, ζαρκάδια και πλατώνια), λαγόμορφα, τρωκτικά, χρυσαετούς, περιστέρια κουκουβάγιες κ.α. Μέσα στην 
πανίδα της περιοχής θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και τα είδη Homo Neanderthal και Sapiens: (Λεγάκις 
Α., Τζαννετάτου- Πολυμένη Ρ-Μ, Σωτηρόπουλος Κ., 2010:157-159). Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό όλων 
αυτών έμβιων κοινοτήτων αλλά μπορούμε να ανασυνθέσουμε το ηχοτοπίο γενικά βασισμένο σε φυσιοκρατική 
βάση. 

 

2.2. Το ηχοτοπίο σήμερα 

Το ηχοτοπίο της περιοχής έχει μεταβληθεί ριζικά. Η σιωπή του βυθού έδωσε τη θέση της στους κυρίαρχους 
ήχους της πόλης. Οι μόνοι μάρτυρες αυτής της σιωπής είναι τα διάσπαρτα απολιθωμένα κοχύλια (όστρεα) που 
βρίσκονται βόρεια της πόλης. Ομιλίες ανθρώπων, θόρυβοι από μηχανές και αυτοκίνητα, μουσικές και άλλες 
πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες κατακλύζουν αυτό τον χώρο που κάποτε ήταν ο βυθός της θάλασσας. Λίγα 
χιλιόμετρα βόρεια της πόλης, στην ακτογραμμή του Αν. Πλειστόκαινου, επικρατούν κυρίως οι ήχοι της φύσης. 
Ο ήχος της θάλασσας δεν ακούγεται πια, αφού η θάλασσα έχει τραβηχτεί πολλά χιλιόμετρα νοτιότερα. Επίσης, 
πολλά είδη ζώων που κάποτε ζούσαν εκεί έχουν εξαφανιστεί. Ο ποταμός Νέδοντας κυλάει μέσα από το 
φαράγγι, ενώ κουδούνια και βελάσματα αιγοπροβάτων, ήχοι γερακιών, κελαϊδίσματα πουλιών και ήπιες 
ανθρώπινες δραστηριότητες συνθέτουν γενικά το ηχητικό μοτίβο βόρεια της Καλαμάτας στους πρόποδες του 
Ταϋγέτου.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Αν. Πλειστόκαινο θα μπορούσε να περιλαμβάνει ήχους που θα μπορούσαν να 
κατηγοριοποιηθούν, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ακουστικής οικολογίας ως εξής: α) Φυσικούς Ήχους, 
β) Ησυχία και Σιωπή, γ) Βιολογικούς Ήχους, δ) Γεωφυσικούς ήχους, ε) Ανθρώπινους Ήχους. Απουσιάζουν ήχοι 
που θα μπορούσαν επίσης να κατηγοριοποιηθούν ως: α) Μηχανικοί Ήχοι, β) Ήχοι ως Σήματα, γ) Ήχοι και 
Κοινωνία. 

Το ηχητικό υπόβαθρο είναι ο ήχος της θάλασσας. Στο προσκήνιο μπορούν να τοποθετηθούν όλοι οι υπόλοιποι 
ήχοι από την πανίδα της περιοχής καθώς και οι γεωφυσικοί ήχοι. Το ηχοτοπίο της περιοχής στο Αν. Πλειστόκαινο 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως φυσικοκρατικό. Ανάλογο ηχοτοπικό μοντέλο θα μπορούσε να αναζητηθεί σε 
παραθαλάσσιες περιοχές με παρόμοια βιοποικιλότητα.  

 

3. Το «ηχοτοπικό» περιβάλλον του προϊστορικού λιμανιού του Νέστορα 

Από το 1990-1995 το ερευνητικό πρόγραμμα PRAP (Pylos Regional Archaeological Project) στις έρευνες που 
διενεργεί στην περιοχή μεταξύ του χωριού Ρωμανού και ποταμού Σέλα διαπιστώνει την ύπαρξη προϊστορικού 
τεχνητού λιμανιού. Οι επιστήμονες του προγράμματος μετά από αρκετές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα 
ότι η ορθογώνια λεκάνη διαστάσεων 230 x 320 μέτρα που βρίσκεται αρκετά εκατοντάδες μέτρα πριν τη στεριά 
είναι ότι είχε απομείνει από ένα προϊστορικό λιμάνι της εποχής του Χαλκού. Οι πυρηνοληψίες αποκάλυψαν 
όστρακα οργανισμών που ζουν αποκλειστικά σε θαλάσσιο περιβάλλον. Επίσης το αδικαιολόγητα ορθογώνιο 
σχήμα της λεκάνης με τα κάθετα τοιχώματα σε τόσο μικρή απόσταση από τη θάλασσα απομακρύνουν την 
υπόθεση του φυσικού σχηματισμού. 

Οι μυκηναίοι μηχανικοί είχαν εκτρέψει τον ποταμό Σέλα (που ως τότε χύνονταν στη λιμνοθάλασσα της 
Γιάλοβας) προς την τεράστια λεκάνη και από εκεί με ένα κανάλι η λεκάνη επικοινωνούσε με τη θάλασσα του 
Ιονίου πελάγους. Μάλιστα είχαν προνοήσει ώστε η λεκάνη να μη γεμίζει με τα φερτά υλικά του ποταμού. Οι 
επιστήμονες χρονολόγησαν την εκτροπή του ποταμού, από πυρηνοληψίες που έκαναν στη λιμνοθάλασσα και 
διαπίστωσαν ότι τα φερτά υλικά που απέθετε ο ποταμός στη λιμνοθάλασσα σχεδόν σταμάτησαν γύρω στο 
1.200 π.Χ. Έτσι υπέθεσαν ότι το λιμάνι περίπου εκείνη την περίοδο ήταν ήδη σε λειτουργία. Με την παρακμή 
των μυκηναϊκών βασιλείων σταμάτησε και η ανθρώπινη επίβλεψη. Η λεκάνη γέμισε φερτά υλικά και το ποτάμι 
κύλησε ανεμπόδιστο μέσα από την παλιά λεκάνη του λιμανιού προς το Ιόνιο πέλαγος. 
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Εικόνα 2: Η θέση του Μυκηναϊκού λιμανιού σε σχέση με σήμερα (Davis, 2005: 105) 

 

3.1. Η σημασία των λιμανιών για τα Μυκηναϊκά βασίλεια 

Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε το ηχοτοπίο του λιμανιού θα πρέπει καταρχήν να ανατρέξουμε σε 
αρχαιολογικά στοιχεία, ώστε να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το φυσικό αλλά και το κοινωνικό 
πλαίσιο που λειτούργησε αυτό το λιμάνι.  

Η ναυτιλία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των μυκηναϊκών βασιλείων. Επομένως τα λιμάνια να ήταν σε 
διαρκή εγρήγορση και κίνηση. Το μήκος των πλοίων ανάλογα με τα κουπιά είχαν διαφορές. Ένα πλοίο με 
πενήντα κουπιά κυμαινόταν από 28- 30 μέτρα μήκος και 4 μέτρα πλάτος. Τα πλοία φορτώνονταν με 
εμπορεύματα και άλλα επέστρεφαν από τα ταξίδια τους. Οι προορισμοί ξεπερνούσαν τον σημερινό ελλαδικό 
χώρο: Συροπαλαιστίνη, Αίγυπτο, Σικελία αλλά και Ισπανία. Επίσης τα λιμάνια χρησίμευαν και για τη μεταφορά 
στρατού. Ο Όμηρος μας αναφέρει ότι ο Νέστορας συμμετείχε με το βασίλειο του στον Τρωικό πόλεμο με 90 
πλοία. Επίσης οι πινακίδες της Γραμμικής Β’ που βρέθηκαν στο ανάκτορο του Νέστορα μας πληροφορούν για 
τα πληρώματα (ερέτες) από πέντε περιοχές του βασιλείου της Πύλου, αξιωματούχοι και «ναυδόμοι» που ήταν 
πληρώματα κωπήλατων πολεμικών πλοίων.  

 

3.2. Ανθρώπινος πληθυσμός, χλωρίδα και πανίδα της Πύλου 

Ο πληθυσμός της Πύλου (άμεσα εξαρτώμενα άτομα) σύμφωνα με τις πινακίδες της Γραμμικής Β’ υπολογίζονται 
περίπου στα 3.850: 800 άτομα και πλέον μνημονεύονται σε μια πινακίδα, 600 κωπηλάτες, 400 μεταλλουργοί, 
450 μητέρες και γιαγιάδες, 350 ενήλικα κορίτσια, 350 ενήλικα αγόρια, 450 μικρά κορίτσια και έφηβες, 350 μικρά 
αγόρια και 100 έφηβα αγόρια. Τα οικόσιτα ζώα σύμφωνα πάλι με τις πινακίδες της Γραμμικής Β’ ήταν: 10.000 
πρόβατα, 1.825 κατσίκες, 540 χοίρους, 8 βόδια. Οι πυρηνοληψίες των επιστημόνων στη λιμνοθάλασσα της 
Γιάλοβας μας αναφέρουν ότι στο 1.200 π.Χ ,περίοδο λειτουργίας του λιμανιού, υπάρχουν πολλά ελαιόδεντρα, 
αρκετή σίκαλη, καρυδιές, πλατάνια, κουτσουπιές και ρουβία. Τα στοιχεία για την ελιά και τη σίκαλη 
επιβεβαιώνονται από τις πινακίδες της Γραμμικής Β’. Η ρουβία που χρησιμοποιείται για τη βαφή υφασμάτων 
και δερμάτων με κόκκινο χρώμα ίσως να δείχνει και μια εμπορική κίνηση επεξεργασμένων υφασμάτων και 
δερμάτων. Με αυτά τα στοιχεία φαίνεται ότι ανέπτυσσαν το εμπόριό τους.  

 

3.3. Το ηχοπεριβάλλον του μυκηναϊκού λιμανιού το 1.200 π.Χ. 

Ανθρωπογενείς ήχοι: Το λιμάνι λοιπόν του πιο σημαντικού μυκηναϊκού κέντρου της νότιας Πελοποννήσου 
σίγουρα θα είχε έντονο ηχητικό ενδιαφέρον. Γύρω λοιπόν από αυτή λεκάνη του τεχνητού λιμανιού θα υπήρχαν 
έντονοι ανθρωπογενείς ήχοι. Θα ήταν οι ήχοι μιας οργανωμένης κοινότητας προς ένα συγκεκριμένο σκοπό. Στο 
φόρτωμα, στο ξεφόρτωμα καθώς και στο δέσιμο των πλοίων. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε φωνές αλλά 
και χαμηλόφωνες κουβέντες μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στο λιμάνι. Ήχοι από τροχήλατα μέσα που 
φθάνουν ή φεύγουν από το λιμάνι, ο ήχος από το πανί που ανοίγει ή μαζεύεται, ο ήχος των ξύλινων κουπιών 
καθώς μαζεύονται στο πλοίο ή όταν βουτούν στο νερό και ακόμα, ο ήχος της πέτρινης άγκυρας να βουτά από 
το πλοίο στα νερά του λιμανιού. Ο ήχος από τις ασπίδες και τα δόρατα των στρατιωτών που ετοιμάζονται να 
επιβιβαστούν στα πλοία. 
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Φυσικοί ήχοι: Πίσω από όλα αυτά ο ήχος της θάλασσας, ο ήχος υποβάθρου. Άλλοτε δυνατός και άλλοτε 
υπόκωφος. Και λίγα μέτρα πιο πάνω, ένας άλλος ήχος υποβάθρου, ο ήχος του ποταμιού. 

Βιολογικοί ήχοι: Ο ήχος των αιγοπροβάτων, των χοίρων των βοδιών και των πουλιών της περιοχής. Των εντόμων 
αλλά και οι νυχτερινοί ήχοι των βατράχων, και των νυχτόβιων ζώων. 

Ησυχία και Σιωπή: Σίγουρα η περιοχή θα είχε και στιγμές ησυχίας. Τις νύχτες αλλά και τις μέρες όπου δεν υπήρχε 
ανθρώπινη δραστηριότητα στο λιμάνι.  

Συνοψίζοντας παρατηρούμε ότι στο Μυκηναϊκό λιμάνι θα υπήρχαν οι εξής ομάδες ήχων: α) Φυσικοί Ήχοι, β) 
Βιολογικοί Ήχοι, γ) Ανθρωπογενείς Ήχοι, δ) Ήχοι και Κοινωνία, ε) Ησυχία και Σιωπή. 

 

3.4. Ο ήχος σήμερα 

Στη θέση του μυκηναϊκού λιμανιού σήμερα υπάρχουν τα γήπεδα γκολφ γνωστής μεγάλης ξενοδοχειακής 
μονάδας και λίγο παραδίπλα εκτείνεται ο οικοδομικός ιστός της. Ο ήχος αναπόφευκτα ακολουθεί τις ριζικές 
αλλαγές του φυσικού τοπίου. Ο ήχος της θάλασσας παραμένει ως ήχος υποβάθρου αλλά τους θερινούς μήνες 
σκεπάζεται από τους ανθρωπογενείς και μηχανικούς ήχους του ξενοδοχείου. Τις νύχτες οι βάτραχοι του 
ποταμού συνεχίζουν να κοάζουν αλλά ο ήχος τους δεν ξεπερνάει τα στενά πλαίσια του ποταμού γιατί 
σκεπάζεται και αυτός από τους ανθρωπογενείς και μηχανικούς ήχους του ξενοδοχείου. Την ημέρα στο χώρο 
του λιμανιού ακούγεται ο ήχος από τα μικρά αυτοκίνητα του γκολφ που μεταφέρουν τουρίστες στα γήπεδα. Ο 
ήχος από τις ομιλίες διαφόρων γλωσσών του κόσμου, διαδέχεται τον ήχο από τα χτυπήματα των μπαστουνιών 
του γκολφ στα μπαλάκια. ο ήχος των κουπιών όταν μαζεύονται, έχει μεταβληθεί στον ήχο του μαζέματος των 
μπαστουνιών. 

Ο ήχος του παρελθόντος: Φυσικοί ήχοι που δεν καλύπτονται από ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά 
συνυπάρχουν μ’ αυτές. Ανθρωπογενείς ήχοι που είναι ήπιοι και ενταγμένοι στο φυσικό περιβάλλον. Βιολογικοί 
ήχοι που αντικατοπτρίζουν και τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Με έντονη παρουσία και ποικιλία. Σιωπή και 
ησυχία με έντονη παρουσία στο χώρο. 

Ο ήχος του παρόντος: Φυσικοί ήχοι που συνήθως καλύπτονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και 
παρουσιάζεται δυσκολία συνύπαρξης. Ανθρωπογενείς ήχοι που δεν είναι ήπιοι και ενταγμένοι στο φυσικό 
περιβάλλον. Βιολογικοί ήχοι με ισχνή παρουσία και ποικιλία, που σαφώς δηλώνει και την υποβάθμιση της 
βιοποικιλότητας. Η σιωπή και η ησυχία είναι σαφώς είδος προς εξαφάνιση, λόγω του ανθρωπογενές «ηχητικού 
φόρτου» της περιοχής. Μηχανικοί ήχοι με έντονη παρουσία. Ήχοι σήματος επίσης με έντονη παρουσία. 
Αναγγελίες από μεγάφωνα, κόρνες από αυτοκίνητα και σειρήνες πυροσβεστικών ή ασθενοφόρων οχημάτων.  

Το ηχοτοπίο της περιοχής τον καιρό λειτουργίας του λιμανιού, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
φυσικοκρατικό, με ήπιες ανθρώπινες παρεμβάσεις σε αντίθεση με το σήμερα όπου οι ανθρωπογενείς 
παρεμβάσεις είναι έντονες. Ανάλογο ηχοτοπικό μοντέλο του παρελθόντος δεν θα μπορούσε να αναζητηθεί 
σήμερα στο σύνολό του. Ακόμα και στις λιγοστές ανθρώπινες κοινότητες, που ίσως να χρησιμοποιούν παρόμοια 
μέσα με τους μυκηναίους, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί κοινότητα που να ζει παραθαλάσσια, να έχει 
κατασκευάσει λιμάνι στη στεριά με εκτροπή ποταμού, με παρόμοια χλωρίδα και πανίδα.  

 

4. Ο ήχος σε αρχαιογνωστικά και περιβαλλοντολογικά μαθήματα 

Τα ηχοτοπία του παρελθόντος και η «ηχοανασκαφή», θα μπορούσαν να ενταχθούν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Συνδυαστικά με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Γεωγραφίας- Γεωλογίας αλλά και σαν ξεχωριστό 
μάθημα στα πλαίσια θεματικών εργασιών (project). Με αυτό τον τρόπο τα μαθήματα θα αποκτήσουν και μια 
άλλη διάσταση, αυτή του ήχου. Έτσι το μαθησιακό αντικείμενο θα αντιμετωπίζεται όσο το δυνατόν πιο ολιστικά, 
ξεπερνώντας την πάντα απαραίτητη θεωρητική γνώση. Το παρελθόν και οι αρχαίες κοινότητες, δεν θα 
φαντάζουν τόσο μακρινές και άπιαστες. Το φυσικό τοπίο και περιβάλλον θα αντιμετωπίζεται σαν ένας ζωντανός 
οργανισμός που αλλάζει με τους δικούς του ρυθμούς μέσα στην πορεία του χρόνου. Μ’ αυτό τον τρόπο θα 
διασαφηνιστούν οι καταστρεπτικές παρεμβάσεις του ανθρώπου, καθώς και η αρμονική συνύπαρξη του με το 
φυσικό περιβάλλον. 
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Περίληψη 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ζωντανής μετάδοσης ενός ηχοτοπίου π.χ. από ένα πάρκο στο Λονδίνο σε 
μια γκαλερί στην Αθήνα; Πως αντιλαμβανόμαστε τον χώρο και τον ήχο και ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες 
σε μια τέτοια συνθήκη; Τι ακούμε, πως ακούμε; Από την ιδέα του Βruce Davis για ένα ᾽Wilderness Radio’ 
(Davis, 1975) και το Soundwalking Radio show της Westerkamp στα μέσα του 1970 μέχρι τους 
πειραματισμούς στα City-links (1967-1980) της Maryanne Amacher, η ζωντανή μετάδοση και μελέτη των 
ηχοτοπίων μέσα από ζωντανή ακρόαση αποτελεί κεντρική ιδέα. Τι κερδίζει και τι χάνει ένας ακροατής μέσα 
από τη διαδικασία αυτή; O Davis μίλησε για θετική ανάδραση μεταξύ του ανθρώπου και του φυσικού του 
περιβάλλοντος και η Αmacher εστίασε στις δυνατότητες συγχρονισμού που προσφέρει αυτή η μέθοδος. 
Ποιες όμως είναι οι ουσιαστικές δυνατότητες της ζωντανής μετάδοσης ηχοτοπίων στη σύγχρονη 
πραγματικότητα; Με αφορμή 2 case studies: το soundcamp/Reveil και το A Certain Geography, η παρουσίαση 
θα εστιάσει στα παραπάνω ερωτήματα και θα αγγίξει θεματικές όπως citizen science, ακουστικά κοινά 
(acoustic commons) και ακουστική εθνογραφία. 

 
Λέξεις Κλειδιά: Ακουστικά κοινά, citizen science, ζωντανή μετάδοση, ηχοτοπία, ακρόαση, τηλεματικοί ηχητικοί 
περίπατοι, ακουστική οικολογία, ακουστική εθνογραφία 
 
 
 
1. Ξεκινώντας: Το νησί του South Walney  

Ήχος 1: http://locus.creacast.com:9001/south_walney.mp3 

Αυτό που ακούτε (Ήχος 1) είναι μια ζωντανή μετάδοση ηχοτοπίου από τον προστατευόμενο βιότοπο του South 
Walney Island στην Αγγλία. Είναι μέρος ενός δικτύου ανοικτών μικρόφωνων που είναι διαθέσιμα μέσω του 
διαδικτυακού ηχητικού χάρτη Locustream (Εικόνα 1), ένα πρότζεκτ της ερευνητικής ομάδας Locus Sonous στη 
σχολή καλών τεχνών στις πόλεις Αix-en-Provence και Bourges στη Γαλλία. Το μικρόφωνο αυτό τοποθετήθηκε σε 
ένα σημείο στο βιότοπο που δεν είναι προσβάσιμος από επισκέπτες. Είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης των μη 
κερδοσκοπικών κολεκτίβων Soundcamp και Οctopus Collective και του οργανισμού Cumbria Wildlife Trusτ. 

Ας ακούσουμε λοιπόν: Τι ακούμε, πώς ακούμε;  

Ο Bruce Davis σε άρθρο του με τίτλο FM Radio as Observational Access To Wilderness Environments (Davis, 1975) 
γράφει για ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα που κρυφακούει τη ζωντανή μετάδοση ηχοτοπίων από 
απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη με άγρια φύση, μακριά από το θόρυβο των πόλεων. Μιλάει λοιπόν για 
ένα είδος Wilderness ραδιοφώνου που προσκαλεί τον ακροατή να αφουγκραστεί το ηχοτοπίο όχι ως παθητικός 
δέκτης αλλά ως βασικός συντελεστής σε μια διαδικασία θετικής ανάδρασης στο να ανακαλύψει το μέγεθος, τον 
χαρακτήρα και την αίσθηση που προκαλεί η ακρόαση το ηχοτοπίου. Όπως γράφει ο Davis "only by careful, 
sustained listening could one discover the sense, scale, order and meaning of the programme." (Davis, 1975:23) 
Το ζωντανό ηχοτοπίο αποτελεί ένα παράθυρο σε κάτι που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αδύνατο να 
αφουγκραστούμε. Μας προσκαλεί σε μια διαδικασία ακρόασης διαρκείας που είναι ανοικτή σε διαφορετικούς 
τρόπους ακοής, άλλοτε εστιασμένους, άλλοτε περιφερειακούς. Είναι μια ακρόαση εκτεθειμένη στην εναλλαγή 
των εποχών, τις ώρες της ημέρας, τα κοινωνικά, πολιτικά και γεωγραφικά δεδομένα του εκάστοτε ηχοτοπίου.  

 

http://locus.creacast.com:9001/south_walney.mp3
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Εικόνα 1. Το μικρόφωνο στο South Walney έτσι όπως εμφανίζεται  

στον διαδικτυακό χάρτη Locustream Soundmap 
 

 

2. Reveil: 24 ώρες ζωντανή μετάδοση των ηχοτοπίων  

Ήχος 2: https://soundcloud.com/soundtent/reveil-2014-4min 

Ακούσατε ένα τετράλεπτο κολλάζ (Ήχος 2) με στιγμιότυπα από την πρώτη έκδοση (2014) του Reveil, ένα 
εικοσιτετράωορο ραδιοφωνικό πρόγραμμα που μεταδίδει ζωντανά την ανατολή του ήλιου από διάφορα σημεία 
του πλανήτη. Το πρότζεκτ που ξεκίνησε το 2014 από την κολεκτίβα soυndcamp, μιξάρεται σε ζωντανό χρόνο στο 
Οικολογικό πάρκο Stave Hill στο Λονδίνο. Το πρότζεκτ χρησιμοποιεί τα ανοικτά μικρόφωνα στο διαδικτυακό 
ηχητικό χάρτη Locustream, αλλά και μια σειρά από άλλες πηγές όπως διαδικτυακές κάμερες πάνω σε εκκλησίες, 
ξενοδοχεία, σταυροδρόμια, βιότοπους, υδρόφωνα από θαλάσσια παρατηρητήρια καθώς και ειδικές 
συνεργασίες με ερασιτέχνες, πανεπιστήμια, μουσεία, καλλιτέχνες που θέλουν να μοιραστούν ζωντανά τα 
ηχοτοπία τους διαμορφώνοντας έτσι μια κοινότητα ακουστικών κοινών (acoustic commons). 

Αποφεύγοντας τη χρήση μουσικής ή υπερβολικής ομιλίας, που συναντάμε συνήθως στο εμπορικό ραδιόφωνο, 
το Reveil προσφέρει μια μορφή διευρυμένου ηχητικού πεδίου που, πέρα από την άγρια φύση του Davis, 
αναζητά τη συμβίωση και συνύπαρξη ετερόκλητων ηχητικών κοινοτήτων με ανθρώπινο και μη ανθρώπινο 
χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα το κελάηδημα των πουλιών, το ξύπνημα μιας πόλης, τα κύματα της θάλασσας 
ή το μηχανικό ρολόι ενός καθεδρικού ναού τα μεσάνυχτα. Ακούμε προσεκτικά πως ξυπνούν οι κοινότητες με 
την έλευση του ήλιου και πως το ηχοτοπίο αλλάζει χαρακτήρα, δυναμική, υφή και χρώμα με την πάροδο του 
χρόνου. Ακούμε τον καιρό, τη γλώσσα, την κοινωνική και ακουστική σύσταση ενός ηχοτοπίου. Ο ακροατής 
εκτίθεται σε μια ποικιλομορφία οικοσυστημάτων και παγκόσμιων ηχοτοπίων που μέχρι πρότινος είχαν 
περιορισμένη εμβέλεια ή χρηστικότητα. Μια τέτοια προσέγγιση λοιπόν αφενός αυξάνει τη διαθεσιμότητα των 
παγκόσμιων ηχοτοπίων, αφετέρου ανοίγει το πεδίο της έρευνας ακόμα περισσότερο και υποστηρίζει τη 
σύμπραξη πρωτοβουλιών με οικολογικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα μεταξύ επιστημονικών, εκπαιδευτικών 
και καλλιτεχνικών φορέων, κάτι το οποίο σύμφωνα με τους ερευνητές Eldridge, Casey, Moscoso και Peck είναι 
αναγκαίο και χρήσιμο. (Eldridge κ.ά., 2016:2) 

https://soundcloud.com/soundtent/reveil-2014-4min
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Αξίζει να σημειωθεί πως το Reveil πλαισιώνεται από μια σειρά επιτόπιων δράσεων, εργαστηρίων, διαλέξεων 
και ηχητικών παρεμβάσεων στο πάρκο Stave Hill και ότι το δίκτυο συνεργασιών επεκτείνεται και πέρα από το 
συγκεκριμένο δρώμενο, σε συμμετοχή σε συνέδρια, συγγραφή ερευνητικών άρθρων και διοργάνωση 
εργαστηρίων για την κατασκευή DIY πομπών ζωντανής μετάδοσης ηχοτοπίων και την ανάπτυξη και υποστήριξη 
επιστημονικής έρευνας πολιτών (citizen science) στο πλαίσιο πάντα των ακουστικών κοινών. H συμβολή των 
πολιτών στην επιστημονική έρευνα θεωρείται από πολλούς ερευνητές χρήσιμη και εν δυνάμει αποτελεσματική 
(Gura, 2013), πόσο μάλλον στους τομείς της ακουστικής οικολογίας, βιοακουστικής και οικοακουστικής. 

 
3. Διευρυμένη Ακρόαση  

Το βασικό κίνητρο για όλα τα προαναφερθέντα είναι η δημιουργία μιας διευρυμένης ακρόασης, προσβάσιμης 
ει δυνατόν σε όλους και η δυνατότητα να μπορούμε να «ξανακούμε» το περιβάλλον μας με προσοχή και 
ενδιαφέρον. Μέσα από τη ζωντανή μετάδοση ηχοτοπίων από άλλα σημεία (τοπικά και χρονικά) ανοίγει και η 
επαφή με το επιτόπιο ηχητικό περιβάλλον. Ο ακροατής εκτίθεται σε μια διττή εμπειρία αυτή του εδώ και του 
μακριά όπου το ένα τροφοδοτεί και ενισχύει το άλλο. Τη δεκαετία του 70, Η Hildegard Westerkamp στο 
ραδιοφωνικό της πρόγραμμα με τίτλο Soundwalking στο Vancouver του Καναδά προσπάθησε να διαμορφώσει 
μια ανάλογη εμπειρία και να ενεργοποιήσει την έμφυτη δυνατότητα των ακροατών της να ακούν προσεκτικά 
και να αφουγκράζονται το περιβάλλον και την κοινότητα τους μέσα από τον ήχο, το πως ο ήχος συνυπάρχει με 
τις άλλες αισθήσεις και πως η σύσταση του περιβάλλοντος, η αρχιτεκτονική του, η κοινωνική του ποικιλομορφία 
αποτυπώνεται μέσα από τον ήχο. Σε ομιλία της το 2015 με τίτλο Radio that Listens, η Westerkamp αναφέρεται 
στη ραδιοφωνική ακρόαση ως μια διαδικασία που ενθαρρύνει "the listener to turn off the radio and “go out 
there” to experience the environment in a new, embodied, lived sense. Thus, Soundwalking wants to encourage 
lived interaction with the world, the community." (Westerkamp, 2015:5) 

Το ραδιόφωνο και η ζωντανή μετάδοση προηχογραφημένων ήχων αλλά και στην περίπτωση του Reveil, 
ζωντανών ηχοτοπίων προσφέρει μια μορφή συγχρονισμού με το εδώ και το τώρα, μια μορφή δημιουργικής 
έντασης στην αντίληψη του ακροατή. Αναφορικά με τη ένταση αυτή, η Westerkamp περιγράφει την ακρόαση 
ως μια διαδικασία ανατρεπτική και ως ένα έμφυτο δημιουργικό εργαλείο που διαθέτουμε για να 
αφουγκραστούμε και να επανασυνδεθούμε με τους γύρω μας και το περιβάλλον που ζούμε. Συγκεκριμένα 
αναφέρει ότι «our listening [is] an ongoing practice, so present and attentive that it asserts change inside us 
over time, and as a result eventually in the soundscape, in our communication with others, in society at large. It 
is a state of ongoing attention» (Westerkamp, 2015). 

Η Maryanne Amacher στη σειρά τηλεματικών παρεμβάσεων City-Links που έκανε από το 1967 μέχρι το 1980, 
πειραματίστηκε με αυτή τη συνθήκη τόσο σε επίπεδο ακουστικής, πως δηλαδή τα μακρινά ηχοτοπία μπορούν 
να χρωματίσουν ή να αρθρώσουν την ακουστική του χώρου επιτόπιας ακρόασης αλλά και σε επίπεδο 
διευρυμένης ακρόασης όπου η μετάδοση ως κοινωνική διαδικασία (Maier κ.ά., 2010) ανοίγει ένα καινούργιο 
κανάλι στις λιγότερο γνώστες και κρυμμένες, σιωπηλές πτυχές ενός ηχοτοπίου και σε μια ακρόαση  που, όπως 
περιγράφει η ερευνήτρια Αmy Cimini (Cimini, 2017:98), εκπνέει βραδέως μέσα σε μια διάθεση 
υποκειμενικότητας πάντα υπό συνθήκες και αορίστου διαρκείας.  

Η ακρόαση αυτή περιλαμβάνει μια θεώρηση του ηχοτοπίου ως μια συνθήκη με εξαιρετική πλαστικότητα. O 
Jonathan Sterne αναφέρει ότι "the term [soundscape] seems to have almost infinite plasticity…capable of being 
mobilized to support a host of positions regarding sonic culture." (Sterne, 2013:191) H ζωντανή μετάδοση 
ηχοτοπίων προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το ποιος ακούει, γιατί και πού. Το εικοσιτετράωρο πρόγραμμα 
Reveil, για παράδειγμα, με αφορμή την ανατολή του ηλίου αναζητά αυτή την πλαστικότητα που είναι πάνω από 
όλα μια κοινωνική διαδικασία πολύμορφη. Οι ραδιοφωνικοί ηχητικοί περίπατοι της Westerkamp και οι 
παρεμβάσεις τις Amacher έχουν ως βάση τους τη συνύπαρξη το εδώ με το μακριά, και την πλαστικότητα με την 
οποία ο ήχος μπορεί να πάρει διαφορετικές έννοιες και συσχετίσεις στα αυτιά, το σώμα, το μυαλό και τη ψυχή 
του ακροατή. 

 

4. Τηλεματικοί Ηχητικοί Περίπατοι: A Certain Geography 

Η σειρά από τηλεματικούς ηχητικούς περιπάτους με τίτλο Α Certain Geography που έχω ξεκινήσει από το 2013, 
εξερευνά αυτή τη δημιουργική ένταση μεταξύ του εδώ και του εκεί όπου το εδώ είναι ένα ακροατήριο 
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 50        

καθισμένο σε μια αίθουσα και το εκεί είναι ο περιπατητής που εκπέμπει ζωντανά τα ηχοτοπία που συναντά. 
‘Έχοντας πολλά κοινά σημεία αναφοράς με το Soundwalking της Westerkamp και τα City-Links της Amacher, οι 
περίπατοι στα πλαίσια της σειράς A Certain Geography βασίζονται κατά κύριο λόγο στη συνθήκη της 
διευρυμένης ακρόασης. Το μεταδιδόμενο ηχοτοπίο και η εμπειρία του ακροατή διευρύνονται μέσα από το 
σώμα, τη φωνή, τη χρήση διάφορων αντικειμένων καθώς και τη χρήση επιτόπιων κειμένων, η και τη διάδραση 
μέσω social media.  

 

 
Εικόνα 2. Μέσα στη γκαλερί Parasol Unit του Λονδίνου. Φωτογραφία Ethan Folk 

 
Έχοντας παρουσιαστεί σε διαφορετικές πόλεις, κουλτούρες και ακροατήρια, το πρότζεκτ έχει αντλήσει 
πληθώρα στοιχείων, σχόλιων και εντυπώσεων που σκιαγραφούν την εμπειρία της ακρόασης ως κάτι πολύ 
δυνατό, προσωπικό και μαγικό. Μια ακροάτρια μου έγραψε ότι την έκανε να σκεφτεί: "[the] poetics of everyday 
sound…makes me think of the way live sound connects across space/time." (Audience Testimony, 2016). Μετά 
από ένα περίπατο που μετάδωσα μέσα στη γκαλερί Parasol Unit στο Λονδίνο (Εικόνα 2), μια ακροάτρια 
σχολίασε: "what’s so interesting … was the porosity of the building and questions of spatiality, of proximity and 
distance, because you were both very close and yet you were very far away, at the same time…" (Audience 
Testimony, 2014). Σε μια άλλη παρουσίαση, το ακροατήριο μοιράστηκε μαζί μου τις σκέψεις του γράφοντας 
"Skype talking, speaking to a distant loved ones / distance is part of my everyday life / distributed sense of self / 
imaginative listening" (Audience Testimony, 2017). 

Η πολυπλοκότητα της σχέσης μεταξύ πομπού και δέκτη, ακροατή και περιπατητή αποκτά συχνά μια προσωπική 
χρεία που εκτείνεται πέρα από τα όρια του αντιληπτού σε μια ακρόαση μέσα από τη μνήμη (ατομική, συλλογική, 
πολιτισμική ή κοινωνική), την ανάμνηση, το συναίσθημα και τη φαντασία. Η Roshanak Kheshti αναφέρεται στην 
ακουστική εθνογραφία ως μια διαδικασία που «ακούει» την πολιτισμική ακουστική (cultural acoustics) μιας 
πόλης ή ενός περιβάλλοντος. Την αποδίδει ως ένα τρόπο γραφής και ανάδειξης του πολιτισμού και του πως 
ζούμε και επικοινωνούμε λαμβάνοντας τον ήχο ως το πρωταρχικό μας μέσο. Το A Certain Geography, 
διαμορφώνει συνθήκες για μια ακρόαση που ξεκινά εκεί που τελειώνει η ακοή και που το ηχοτοπίο ενισχύεται 
από τις προσωπικές ιστορίες, και το προσωπικό στίγμα του κάθε ακροατή σαν μια μορφή εφήμερης ακουστικής 
εθνογραφίας. 
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Περίληψη 

Ορισμένες αλχημικές πρακτικές αφορούν σε δύο διαφορετικά στοιχεία, τα οποία αναμειγνύονται και 
μετατρέπονται σε κάτι νέο. Η διαδικασία δεν τα καταστρέφει, αλλά τα μεταμορφώνει σε ένα αντικείμενο με 
διαφορετικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Αυτό το είδος συγχώνευσης μπορεί να εκτελεστεί και εννοιολογικά 
μεταξύ δύο συγκεκριμένων πραγματικοτήτων. Κάθε τόπος έχει μια μοναδική ταυτότητα που καθορίζεται από 
πολλούς παράγοντες και γίνεται αντιληπτή ή εκτιμάται μέσω των αισθήσεων. Ψυχόγεωγραφικά καθώς και 
αυστηρά γεωγραφικά ή εποχιακά χαρακτηριστικά υποδηλώνουν την αίσθηση ενός τόπου και όχι τον ίδιο τον 
τόπο. Ποια νοείται η θέση του ατόμου λοιπόν μέσα σε ένα πιθανό χωρικό Simulacrum, το οποίο προηγείται 
οποιασδήποτε πραγματικότητας και πώς θα μπορούσαμε να το δημιουργήσουμε; Τέτοιες νέες πραγματικότητες 
βιώνουμε στην καθημερινότητά μας όταν παραδείγματος χάρη οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και 
η μετανάστευση μπολιάζουν πολιτισμούς μέσα σε πολιτισμούς και δημιουργούν νέες πραγματικότητες. 

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται, στο πλαίσιο της πρακτικής της ηχητικής τέχνης, την ιδέα της συγχώνευσης δύο 
ξεχωριστών βιωματικών πραγματικοτήτων, προκειμένου να δημιουργηθεί μία νέα. Μία υπέρ-πραγματικότητα, 
η οποία προκαλεί αντιληπτικά το κοινό διεγείροντας τη φαντασία, προκαλώντας συναισθήματα και 
δημιουργώντας ψυχογεωγραφικές συνδέσεις. Αυτό το είδος συγχώνευσης μπορεί να επιτευχθεί εννοιολογικά 
με τη διάχυση της ακουστικής πραγματικότητας ενός τόπου μέσα σε έναν άλλο. Ως αποτέλεσμα, οι δύο 
πραγματικότητες μεταμορφώνονται, «λιώνουν» και μετατρέπονται σε ένα αισθητηριακό αμάλγαμα με τον ήχο 
να αποκτά καταλυτικά χαρακτηριστικά. 

Με βάση αλχημικά κείμενα, θέματα μεταμοντέρνας φιλοσοφίας και σύγχρονες πρακτικές ηχητικής τέχνης, 
μπορούν να μελετηθούν οι δυνατότητες που αναδύονται από την ηχητική καταγραφή του περιβαλλοντικού ήχου 
και του ηχοτοπίου, ως μέσου για τη βαθύτερη κατανόηση της πραγματικότητας, της απομίμησης μίας 
πραγματικότητας και της δημιουργίας μίας πιθανής υπέρ-πραγματικότητας. Απώτερο στόχο αποτελεί η 
διερεύνηση της επιρροής που τέτοιες πρακτικές μπορεί να έχουν, τόσο στον καλλιτέχνη όσο και στον ακροατή. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Τέχνη ήχου, υπέρ-πραγματικότητα, εγκατάσταση, βίωμα, αλχημεία, αμάλγαμα 
 
 
 
1. Εισαγωγή 
Η λέξη αμάλγαμα έχει πολλαπλή χρήση. Ως αμαλγάμωση συνήθως περιγράφεται η δημιουργία κράματος του 
υδραργύρου με κάποιο άλλο μέταλλο (Μπαμπινιώτης, 1998:133). Η ανάμειξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ενός υλικού με διαφορετικές ιδιότητες από αυτά των μεμονωμένων συστατικών του. Ωστόσο η λέξη 
χρησιμοποιείται και μεταφορικά για να περιγράψει τη σύμπτυξη δύο διαφορετικών μερών σε ένα, με συνέπεια 
τη δημιουργία μίας νέας οντότητας, η οποία έχει επίσης ιδιαίτερα και ξεχωριστά χαρακτηριστικά. 

Η διαδικασία της δημιουργίας και χρήσης αμαλγαμάτων περιγράφεται σε πολλά κείμενα ως μία κοινή πρακτική 
στην Ερμητική τέχνη με απώτερο στόχο την επίτευξη της μεταμόρφωσης μετάλλων σε χρυσό. Η αλχημεία 
ωστόσο έχει διπλό τρόπο ανάγνωσης και ερμηνείας των περιγραφόμενων από τη βιβλιογραφία πρακτικών της. 
Έτσι, πέραν της αναγνώρισής της ως διαδικασία, μπορεί να ερμηνευθεί επιπλέον ως ένα συμβολικό μονοπάτι 
αναζήτησης αλήθειας και ενναλακτικών πραγματικοτήτων ή βιωματικών και πνευματικών εμπειριών. 

mailto:luc.messinezis@gmail.com
mailto:apostolosloufopoulos@gmail.com
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Αυτή τη δυαδικότητα της ανάγνωσης αλχημικών πρακτικών μας υπενθυμίζει συνεχώς ο C. G. Jung στο κείμενό 
του Psychology and Alchemy όπου ενδεικτικά αναφέρει: 

Όταν ο αλχημιστής μιλάει για τον υδράργυρο, εξωγενώς φαίνεται να εννοεί το μέταλλο, αλλά μέσα του 
εννοεί το πνεύμα που δημιουργεί τον κόσμο και το οποίο κρύβεται ή φυλάσσεται μέσα στην ύλη. 
                                                                                                                                                                   (Jung, 2014:292) 

Στην ηχητική τέχνη αν αναγνώσουμε το ηχητικό σήμα ως σημείο (Messinezis, 2017:145), στη βάση πάνω στην 
οποία χτίζεται η διαλεκτική ενός έργου, διαφαίνεται μία παρόμοια δυαδικότητα. Το σήμα, και κατ’ επέκταση το 
έργο, έχει ένα σημαίνον – το οποίο είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά του σήματος – αλλά και ένα σημαινόμενο 
το οποίο προσδίδει εννοιολογικό δυναμικό και αφηγηματικότητα στο έργο ηχητικής τέχνης. Επιπλέον, τόσο η 
αλχημεία όσο και η τέχνη γενικότερα έχουν άμεση σχέση με το βαθύτερο νόημα της έννοιας της μεταμόρφωσης 
της ύλης. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο αλχημικές προσεγγίσεις και διαδικασίες – πάντα στο πλαίσιο 
αυτό της διπλής ερμηνείας των δύο τεχνών – έχουν θέση στην τέχνη ήχου. 

Στα διάφορα κείμενα αλχημιστών χρησιμοποιούνται κώδικες και συμβολισμοί. Κάθε αναφερόμενο υλικό 
κρύβει ένα συγκεκριμένο νόημα άμεσα συνυφασμένο με τη βιωματική εμπειρία. Μελετώντας τόσο τις 
διαδικασίες όσο και τις αλληγορίες της Ερμητικής τέχνης και προσπαθώντας να τις εφαρμόσουμε στην ηχητική, 
αρχίζουν να διαφαίνονται εναλλακτικές προσεγγίσεις σχετικά με τη δημιουργική διαδικασία και τη διαλεκτική 
του παραγόμενου έργου. 

 

2. Αντιστοιχίσεις 

Το τολμηρό εγχείρημα παραλληλισμού της ηχητικής τέχνης με την Ερμητική προκύπτει από τη βαθιά 
παρατήρηση της δημιουργικής διαδικασίας. Οι δύο τέχνες σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη μεταμόρφωση της 
πραγματικότητας, είτε πρόκειται για υλική, φιλοσοφική ή βιωματική. Στην αλχημεία κάθε χρησιμοποιούμενο 
υλικό έχει ένα συμβολισμό. Μέσω αυτού του συμβολισμού και της έννοιας που αποδίδεται, μπορεί να γίνει μία 
αντιστοίχιση με ένα υλικό ή κάποια διαδικασία που χρησιμοποιείται στην τέχνη ήχου. Η αντιστοιχία αυτή 
εξαρτάται κυρίως από τα δευτερογενή νοήματα που αποδίδονται στα υλικά σε διάφορα αλχημικά κείμενα και 
είναι κοινά ανεξαρτήτως χρονολογίας και προέλευσης, αποκτώντας αρχετυπικό χαρακτήρα. 

 
2.1. Υδράργυρος  

Η αλχημεία έχει τρεις βασικές αρχές οι οποίες αντιστοιχούν σε κάποια υλικά. Τα υλικά αυτά ωστόσο, όταν τα 
δούμε μέσα από το πρίσμα της μυστηριακής ανάγνωσης της Ερμητικής τέχνης, έχουν κάποιες ιδιαίτερες 
ερμηνείες. Με τη σειρά τους οι ερμηνείες αυτές είναι ο κοινός παρονομαστής, ο οποίος μας επιτρέπει να δούμε 
την παράλληλη σχέση με διάφορες βασικές αρχές της ηχητικής τέχνης. Μία από τις θεμελιώδεις αυτές αρχές 
στην Ερμητική τέχνη είναι ο υδράργυρος. 

Ο υδράργυρος, στην αλχημεία συμβολίζει το πνεύμα η αλλιώς τη νόηση (Holmyard, 2012:174). Ως επί το 
πλείστον η βιωματική εμπειρία συνδέεται με την αντίληψη, η οποία είναι αποτέλεσμα της νόησης. Γίνεται 
εύκολα λοιπόν κατανοητό ότι στην ηχητική τέχνη το αντίστοιχο «συστατικό» το οποίο είναι υπεύθυνο για το τι 
αντιλαμβάνεται ο ακροατής είναι ο ήχος ή όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία η ηχητική ύλη (Lopez, 
2004:85). 

 

2.2. Άλας/Μέταλλο  

Η δεύτερη βασική αρχή της Ερμητικής τέχνης κατά τον Παράκελσο είναι το άλας (Holmyard, 2012:174). 
Αντίστοιχα όπως και ο υδράργυρος, το άλας έχει μία φιλοσοφική ερμηνεία και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 
αντιπροσωπεύει το σώμα. Το σώμα με τη σειρά του ερμηνεύεται ως η βάση (υλικό βάσης) πάνω στην οποία 
μπορεί να χτιστεί κάτι νέο μέσα από τη διαδικασία. Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο τον στοχασμό μας και 
παρατηρώντας ότι στην ηχητική τέχνη συνήθως το καλλιτεχνικό έργο θεμελιώνεται από μία πλατφόρμα 
διάχυσης, η οποία λειτουργεί συνδυαστικά με τον ήχο προκειμένου να παραχθεί το επιθυμητό τελικό 
αποτέλεσμα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η ευρύτερη έννοια του τόπου είναι η βέλτιστη αντιστοίχιση 
του αλχημικού σώματος, δηλαδή υλικών όπως είναι το άλας και το μέταλλο. 
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 54        

2.3. Αμάλγαμα  

Η τέχνη της αλχημείας έχει κάποιες επιμέρους διαδικασίες, η αξιοποίηση και συνδυασμός των οποίων οδηγούν 
τον μύστη στον τελικό του στόχο. Υπάρχει παραδείγματος χάρη η απόσταξη, η εξάχνωση και μία ακόμα 
πληθώρα πρακτικών, οι οποίες είναι ουσιώδεις ως προς την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Μία από αυτές τις 
πρακτικές είναι η αμαλγάμωση. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι όπως και οι βασικές αρχές οι οποίες 
περιγράφονται από συστατικά όπως ο υδράργυρος ή το άλας και τους αποδίδεται μία φιλοσοφική ερμηνεία, 
το ίδιο ισχύει και για τις διαδικασίες. Η αμαλγάμωση λοιπόν, ενώ ως διαδικασία έχει ακριβώς το ίδιο νόημα 
στην αλχημεία και τη χημεία, της ένωσης δηλαδή του υδραργύρου κυρίως με ένα άλλο υλικό, αλληγορικά 
αναγνωρίζεται ως η διαδικασία της μεταμόρφωσης μέσω της ένωσης του πνεύματος με το σώμα. Η 
μεταμόρφωση είναι μία έννοια ιδιαίτερα σημαντική τόσο στην Ερμητική όσο και στην ηχητική τέχνη. Η 
δημιουργία κάτι νέου μέσα από δύο υλικά, των οποίων οι ιδιότητες είναι διαφορετικές από αυτές του τελικού 
αποτελέσματος και επομένως δεν υπάρχει, αλλά καθίσταται υπαρκτό, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το 
αμάλγαμα – το αποτέλεσμα δηλαδή της διαδικασίας – είναι μία υπέρ-πραγματικότητα. Αρκεί να ανατρέξουμε 
στις μελέτες μεταμοντερνιστών φιλοσόφων οι οποίοι εμβάθυναν στις έννοιες των ομοιωμάτων, των 
προσομοιώσεων και της έννοιας της υπέρ-πραγματικότητας. Eνδεικτικά ο J Baudrillard αναφέρει επί του 
θέματος ότι η προσομοίωση δεν είναι πλέον μια περιοχή, μια αναφορά ή μια ουσία. Είναι η παραγωγή 
μοντέλων ενός πραγματικού δίχως προέλευση ή πραγματικότητα: μια υπέρ-πραγματικότητα (Baudrillard, 
1994:1). 

 

3. Το μικρόφωνο σκαπάνη 

Στην τέχνη του ήχου η ηχητική καταγραφή είναι θεμελιώδης πρακτική στις περισσότερες των περιπτώσεων. 
Σύμφωνα με το μέχρι στιγμής συλλογισμό μας γεννάται το ερώτημα ποιά είναι η θέση και ο ρόλος της 
ηχογράφησης σε ένα τέτοιο μονοπάτι συσχετισμών. Ακολουθώντας παρόμοιο αλλά αντίστροφο στοχασμό, η 
ηχητική καταγραφή γίνεται κατανοητή ως η διαδικασία εξόρυξης υλικού μέσα από ένα σύνολο ύλης. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για ηχητική ύλη ή την εκάστοτε ακουστική πραγματικότητα. 

Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε την εξορυκτική αυτή πρακτική ως μία διαδικασία και ο συλλογισμός μας θα 
αφορούσε το μονοπάτι της ορθολογικής μελέτης της. Θα ανταποκρινόταν κατ’ αντιστοιχία δηλαδή στην 
ανάγνωση της αλχημείας ως χημική διαδικασία, κάτι το οποίο δεν αποτελεί σκοπό αυτής της εργασίας. Ο 
καλλιτέχνης και ερευνητής M. P. Wright υποστηρίζει πως η ηχητική καταγραφή δεν μπορεί ποτέ να είναι 
ουδέτερη (Wright, 2016:61). Πέραν της διαδικασίας λοιπόν, εάν στην ηχογράφηση ή εξόρυξη ληφθεί υπόψη ο 
φαινομενολογικός παράγοντας, μας ανοίγεται ο δρόμος προς τη φιλοσοφική ανάγνωσή της. Συγκεκριμένα η 
αντίληψη και το «Θέλω» του καλλιτέχνη οδηγεί το «μικρόφωνο σκαπάνη». Αυτό το «Θέλω» του καλλιτέχνη 
είναι που καθορίζει εάν θα χρησιμοποιήσει στερεοφωνικές ή μονοφωνικές ηχογραφήσεις, καταγραφές οι 
οποίες είναι τόσο καθαρές ώστε αποτελούν ένα απόλυτο ομοίωμα της ακουστικής πραγματικότητας ή αν θα τις 
πραγματοποιήσει με κάποιο παλαιότερο μέσο προκειμένου να εκμεταλλευτεί αναλόγως τυχόν προσμίξεις στο 
ηχητικό αποτέλεσμα. 

Η διαδικασία της εξόρυξης του κατάλληλου υδραργύρου όμως έχει κάποια επιπλέον στάδια. Μετά από την 
αποκοπή της επιθυμητής ποσότητας και ποιότητας ηχητικής ύλης, ακολουθεί η διαδικασία του καθαρισμού και 
της αποθήκευσης. Από τη στιγμή της απελευθέρωσης του ηχητικού σήματος στον αέρα, ξεκινά μία ακολουθία 
η οποία οδηγεί στη σχεδόν μυστηριακή μεταμόρφωσή του. Μία μεταμόρφωση η οποία οδηγεί ακόμα και στην 
αλλαγή των καθαρά φυσικών ιδιοτήτων του. 

Τι είναι το ηχητικό σήμα; Δονήσεις οι οποίες προκαλούν μία διαταραχή σε ένα μέσο όπως είναι ο αέρας. Τι 
συμβαίνει όταν εκείνες με τη σειρά τους περάσουν το διάφραγμα ενός μικροφώνου; Το ηχητικό σήμα 
μετατρέπεται σε ηλεκτρικές διακυμάνσεις. Τέλος τι συμβαίνει στο ηχητικό σήμα όταν αποθηκευτεί σε ένα 
ψηφιακό μέσο; Μετατρέπεται σε ψηφία, κώδικα και αριθμητικές ακολουθίες. Αυτή είναι μία αρχετυπική πρώτη 
μεταμόρφωση στην ηχητική τέχνη. Μία διαδικασία σχεδόν μυστηριακή η οποία μας ενθαρρύνει ώστε να 
εμβαθύνουμε στη μελέτη αρχαίων κειμένων και να προχωρήσουμε προσπαθώντας χτίσουμε την αμαλγάμωση 
μας. Η προσπάθειά μας στηριζόμενη στη σημαντικότητα της έννοιας της μεταμόρφωσης, στρέφεται προς το 
μπόλιασμα μίας πραγματικότητας σε μία άλλη, προκειμένου να πράξουμε μία νέα. 
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4. Συστατικά 

Ο καλλιτέχνης προκειμένου να επιτύχει τη δημιουργία μίας βιωματικής υπέρ-πραγματικότητας, ένα 
αισθητηριακό αμάλγαμα δηλαδή, χρειάζεται όπως και οι αλχημιστές του παρελθόντος κάποια συστατικά και 
μία διαδικασία. Ένα αμάλγαμα είναι το προϊόν της δημιουργίας κράματος μετάλλων με τον υδράργυρο. Στη 
φιλοσοφική ανάγνωση της τέχνης των αλχημιστών και των διαφόρων κειμένων όπως αναφέραμε, ο 
υδράργυρος είναι άμεσα συνυφασμένος με τη νόηση και κατ’ επέκταση το βίωμα και την αντίληψη. Στο σημείο 
αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι ο υδράργυρος στην Ερμητική τέχνη δεν είναι ενός είδους, αλλά μία αφηρημένη 
φιλοσοφική έννοια η οποία υπάρχει σε διάφορες μορφές και επίπεδα καθαρότητας. 

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τον ήχο. Στη διαδικασία της δημιουργίας μίας νέας πραγματικότητας, ο ήχος ως 
βασική αντίστοιχη αρχή της ηχητικής τέχνης, ανάλογα με την ποιότητά του – τεχνικά και νοηματικά – είναι το 
στοιχείο εκείνο του οποίου η παρουσία ή και η απουσία προσδίδει χαρακτηριστικά σε μία πραγματικότητα, τα 
οποία ενδεχομένως να μην είναι άμεσα φανερά. Πρόκειται όμως για χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν 
σημαντικά τη βιωματική εμπειρία. Ο ήχος (υδράργυρος) λοιπόν είναι το απαραίτητο συστατικό για την 
πραγματοποίηση της αμαλγάμωσης πραγματικοτήτων και η ποιότητά του – η μη αντικειμενικότητα της 
διαδικασίας εξόρυξής του δηλαδή – επηρεάζει σημαντικά και διαφοροποιεί το τελικό αποτέλεσμα. 

Το δεύτερο απαραίτητο μέρος για την επίτευξη δημιουργίας αμαλγάματος είναι το υλικό βάσης. Συνήθως τόσο 
στη χημεία όσο και στην αλχημεία το δεύτερο αυτό μέρος είναι ένα μέταλλο ή ένας συνδυασμός μετάλλων και 
αλάτων. Τα σώματα αυτά, όπως επισημάναμε, κατά τη φιλοσοφική ερμηνεία της Ερμητικής τέχνης υιοθετούν 
το ρόλο και το συμβολισμό το σώματος, του απτού και του ριζικού. 

Επιστρέφοντας στην τέχνη ήχου, κάθε τόπος έχει τη δική του ταυτότητα και τα διάφορα αισθητηριακά 
ερεθίσματά, μας προδίδουν κατά κάποιο τρόπο την αίσθηση του τόπου παρά τον ίδιο τον τόπο. Εάν 
αφαιρέσουμε τον ήχο από έναν τόπο αυτό που απομένει είναι το υλικό βάσης, δεδομένου ότι τα απτά στοιχεία 
του τόπου είναι εκείνα τα οποία δημιουργούν τον ήχο. Επομένως συνεχίζοντας το συλλογισμό αυτό, ο τόπος 
αποτελεί το δεύτερο μέρος το οποίο είναι απαραίτητο για να πραγματοποιήσουμε την αμαλγάμωση 
πραγματικοτήτων. 

 

5. Συνταγή 

Τα διάφορα κείμενα των αλχημιστών δίνουν συχνά ρητές οδηγίες οι οποίες περιγράφουν τη διαδικασία η οποία 
οδηγεί σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Η διαδικασία ωστόσο υπενθυμίζουμε έχει διπλό τρόπο ανάγνωσης. 
Ακολουθώντας λοιπόν τις οδηγίες δημιουργίας ενός αμαλγάματος και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την 
περιγραφόμενη διαδικασία όσο και τη φιλοσοφική προσέγγισή της, η οποία μας επιτρέπει την αντιστοίχιση με 
τα στοιχεία της ηχητικής τέχνης που αναφέραμε, γίνεται εμφανής ο συσχετισμός πάνω στον οποίο στηρίζεται ο 
στοχασμός μας. 

Προκειμένου λοιπόν να δημιουργήσουμε μία βιωματική εμπειρία υπέρ-πραγματικότητας υπό το πρίσμα των 
αρχών που διέπουν την ηχητική τέχνη, αρκεί να χρησιμοποιήσουμε τις διαδικασίες και συστατικά που 
αναφέραμε και να ακολουθήσουμε τις περιγραφόμενες διαδικασίες. Παραφράζοντας τα λόγια του Αρισταίου 
στον γιό του όπως αυτά καταγράφονται και περιγράφονται στο Lexicon of Alchemy (Rulandus, 2014:324), 
ξεκινάμε τη δική μας αμαλγάμωση. Το κείμενο αναφέρει: 

Πάρε μια λίβρα από τον καλύτερο υδράργυρο που μπορεί να υπάρξει και καθάρισέ τον τρεις φορές 
περνώντας τον μέσα από ένα δέρμα. 

Η διεργασία που περιγράφεται είναι η διαδικασία της ηχητικής καταγραφής. Ο καλλιτέχνης, ανάλογα με την 
πρόθεσή του και τη σημειολογία την οποία επιθυμεί το τελικό έργο να επικοινωνήσει, καλείται να 
χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες τεχνικές καταγραφής ώστε να συλλέξει την καλύτερη δυνατή ποιοτικά ηχητική 
ύλη. Η ποιότητα αυτή εξαρτάται φυσικά από την επιθυμητή διαλεκτική του τελικού έργου. Στη διαδικασία 
συλλογής του υδραργύρου/ήχου φυσικά συμπεριλαμβάνεται και ο απαραίτητος καθαρισμός. Στις οδηγίες του 
Αρισταίου περιγράφεται ως φιλτράρισμα μέσα από ένα δέρμα ενώ για τον καλλιτέχνη του ήχου πρόκειται για 
ηχητικό μοντάζ. Μετά τη συλλογή και καθαρισμό του ήχου/υδραργύρου, ακολουθεί η αποθήκευσή του. 

Τοποθέτησέ το σε ένα γυάλινο κέρατο, το οποίο θα είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντιστέκεται σε έντονη 
ζέστη. 
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Για μία ακόμα φορά, ο τρόπος αποθήκευσης κατ’ αναλογία καθορίζεται από το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. 
Ο καλλιτέχνης ήχου έχει τη δυνατότητα να το αποθηκεύσει παραδείγματος χάρη σε μαγνητοταινία ή σε 
ψηφιακή μορφή. Το συγκεκριμένο μέσο, επηρεάζει τη διαδικασία και επομένως το τελικό αποτέλεσμα. Η 
οδηγία λοιπόν ουσιαστικά ανταποκρίνεται και πάλι στο «θέλω» του καλλιτέχνη όσον αφορά τη νοηματική του 
έργου που επιθυμεί να δημιουργήσει. 

Η διαδικασία τέλος ολοκληρώνεται με την αμαλγάμωση, για την οποία ο Αρισταίος αναφέρει: 

Με αυτό συνδύασε Βιτριόλι, νιτρικό άλας, αλουμίνιο, και οκτώ ούγιες καλού κρασιού. Έχοντας ερμητικά 
σφραγισμένο το κέρατο, έτσι ώστε να μη μπορεί να εξατμιστεί τίποτα, τοποθέτησέ το για πέψη σε ένα ζεστό 
λόφο για δεκαπέντε ημέρες. 

Για τον καλλιτέχνη η διαδικασία αυτή αντιστοιχεί στην επιλογή του κατάλληλου τόπου ο οποίος χρησιμοποιείται 
ως υλικό βάσης. Μετά την εύρεση αυτού του βασικού συστατικού που αντιστοιχεί στα μέταλλα και τα άλατα 
που αναφέρονται, έρχεται η προετοιμασία του μείγματος, η οποία αντιστοιχεί στην εγκατάσταση του 
κατάλληλου εξοπλισμού. Τέλος, με τη διάχυση του ήχου στον τόπο – τη ζύμωση δηλαδή που αναφέρει ο 
Αρισταίος – δημιουργείται μία νέα βιωματική πραγματικότητα, η οποία δεν προϋπάρχει αλλά δημιουργείται 
από την αμαλγάμωση δύο βασικών διαφορετικών μερών, τον ήχο και τον τόπο. 

 

6. Το πείραμα 

Η διαδικασία η οποία περιγράφτηκε και οι παραλληλισμοί και συσχετισμοί της τέχνης ήχου με την Ερμητική, 
αντλεί από την πρακτική εφαρμογή της ιδέας δημιουργίας μίας βιωματικής υπέρ-πραγματικότητας 
χρησιμοποιώντας τον ήχο ως βασικό συστατικό. Κατά το σχεδιασμό της εγκατάστασης η οποία τιτλοφορείται 
«Amalgama», προέκυψε η σε βάθος έρευνα των συμβολισμών και των διαδικασιών οι οποίες χρησιμοποιούνται 
στην αλχημεία και παρουσιάστηκαν. 

Η ηχητική εγκατάσταση η οποία είναι σχεδιασμένη για δημόσιο χώρο, αφορά στην καταγραφή και μετέπειτα 
διάχυση ενός τυπικού μεσογειακού ηχοτοπίου μέσα στην απτή ριζική πραγματικότητα ενός χειμερινού δασικού 
προορισμού. Η διάχυση επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση κατάλληλου ηχητικού εξοπλισμού στα φυλλώματα 
των δέντρων αλλά και σε άλλα σημεία, κρυμμένα από το οπτικό πεδίο των επισκεπτών. Η τοποθέτηση των 
συστημάτων διάχυσης εξαρτάται από το υλικό το οποίο έχει καταγραφεί και στοχεύει στην πειστική 
αναπαράσταση της ακουστικής πραγματικότητας του Μεσογειακού ηχοτοπίου από το οποίο αντλήθηκε. 
Πρόκειται για ένα ακουστικό ομοίωμα το οποίο ανήκει στη Μυστηριακή τάξη ομοιωμάτων (Messinezis, 
2017:146). Με τον τρόπο αυτό ο περιπατητής βιώνει μία πραγματικότητα η οποία δεν υπάρχει, αλλά στη 
συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται αντιληπτή ως ριζική. Σύμφωνα με τον J. Baudrillard αυτό το οποίο 
επιτυγχάνουμε είναι η δημιουργία ενός γιγαντιαίου Simulacrum το οποίο δεν είναι εξωπραγματικό, δεν 
ανταλλάσσεται με το πραγματικό, αλλά ανταλλάσσεται με τον εαυτό του σε ένα αδιάκοπο κύκλωμα χωρίς 
αναφορά ή περίμετρο (Baudrillard, 1994:6). 

Όπως κάθε έργο ωστόσο, πέραν των αισθητηριακών ερεθισμάτων που προσφέρει έχει ένα νοηματικό 
περιεχόμενο. Το παραγόμενο αμάλγαμα όπως αναφέραμε μέσα από τους παραλληλισμούς και συλλογισμούς 
μας, παράγει μία νέα πραγματικότητα με τη χρήση δύο προ-υπαρχουσών πραγματικοτήτων. Το αμάλγαμα όπως 
και στην αλχημεία δεν είναι ένας απλός συνδυασμός ιδιοτήτων αλλά μία μεταμόρφωση. Είναι η παραγωγή μίας 
νέας πραγματικότητας η οποία αισθητηριακά, βιωματικά και νοηματικά έχει διαφορετικές ιδιότητες από τα δύο 
μέρη τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του. Το συγκεκριμένο αμάλγαμα με το συνδυασμό του 
σώματος της ύλης (τόπος), του πνεύματος της ύλης (ήχος) και τις κατάλληλες διαδικασίες (ηχογράφηση, 
καθαρισμός και εγκατάσταση), είναι μία βιωματική αλληγορία του φαινομένου της μετανάστευσης το οποίο 
μπολιάζει πολιτισμούς μέσα σε πολιτισμούς, όχι καταστρέφοντας ή κατακτώντας, αλλά δημιουργώντας μία νέα 
πραγματικότητα, η οποία έχοντας διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα αρχικά των μερών που την αποτελούν, 
προσπαθεί να αναδείξει τα δικά της. Με όποια πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα μπορεί ενδεχομένως να τη 
συνοδεύουν. 

 

7. Συμπεράσματα 

Ως καλλιτέχνες και ως επιστήμονες αναζητούμε μεθόδους οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν νέους 
δρόμους και προοπτικές. Μεθόδους οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν νέα ερωτήματα προς διερεύνηση και 
δημιουργική συζήτηση. Τέτοιους δρόμους άνοιξε ο C. G. Jung ο οποίος ήταν ένας από τους πρωτοπόρους στη 
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 57        

μελέτη της αλχημείας και τη φιλοσοφική της ανάλυση η οποία τον οδήγησε στη πρόταση μίας νέας 
μεθοδολογίας στον επιστημονικό του τομέα. Η αλχημεία είναι μία τέχνη η οποία εφαρμόζεται για πάνω από 
χίλια χρόνια. Για πολλούς είναι ο προπομπός της χημείας και των πειραματικών μεθόδων, ειδικά όταν 
αναγνωσθεί ως διαδικασία. Μία τέχνη η οποία έχει επιβιώσει μέσα από την ιστορία, παρόλο που 
αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη λόγω του πλαισίου μέσα στο οποίο τοποθετείται, αν την αντιμετωπίσουμε με 
ανοιχτό μυαλό και προσπαθήσουμε να δούμε πέρα από τις μυθοπλασίες και τις υπερβολές, αλλά εστιάσουμε 
στην ουσία της φιλοσοφίας που κρύβεται πίσω από τη διαδικασία, μπορούμε να αντλήσουμε έμπνευση, η 
οποία προωθεί και ανανεώνει τις δικές μας πρακτικές, προσφέροντας βάση για περαιτέρω συζήτηση και κριτική 
ανάλυση. 

Η αλχημεία πρακτικά και φιλοσοφικά είναι η τέχνη της μεταμόρφωσης, όπως και να ερμηνεύεται αυτή. Εμείς 
ως καλλιτέχνες παίρνουμε την ύλη και τα νοήματα και, είτε με φυσικό είτε με εννοιολογικό τρόπο, τα 
μεταμορφώνουμε, δημιουργούμε νέες πραγματικότητες και αφηγήσεις ή αισθητικές. Δημιουργούμε αλήθειες 
εκεί που φαινομενικά δεν υπάρχουν. Μέσα από τη μελέτη των διεργασιών, των συμβολισμών, των αρχετύπων 
και των φιλοσοφιών, χωρίς να λερώνουμε τα χέρια μας με θειάφι και κάρβουνο, μέσα από τη δική μας πρακτική 
άσκηση αναζητούμε νοήματα αφηρημένα ως προς την ύλη και τις δυνατότητες μεταμόρφωσής της. 
Ανακαλύπτουμε φιλοσοφικές έννοιες που κρύβονται πίσω από τις διαδικασίες και μας ανοίγονται δρόμοι, μέσα 
από τους οποίους αλληγορικά μπορούμε να αναζητήσουμε τη δική μας φιλοσοφική λίθο. 
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Περίληψη 

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται ένα μοντέλο για την ανάλυση της ραδιοφωνικής τέχνης που βασίζεται στην 
ηχητικότητά της και έχει στο επίκεντρο την ακρόαση. Με ιστορική ματιά προτείνονται τρεις διαφορετικοί 
τρόποι ακρόασης των έργων ραδιοφωνικής τέχνης, άρα και τρεις τρόποι ανάλυσης των έργων της, σε ένα 
μοντέλο που λαμβάνει υπόψη τόσο τις αισθητικές όσο και τις τεχνολογικές παραμέτρους καθώς και τη 
θεώρηση της ακρόασης ως μηχανισμού επεξεργασίας του ηχητικού μηνύματος ως τρισδιάστατου 
σύμπλοκου, «ηχητικών αντικειμένων», «ηχητικών γεγονότων» και «φορέων σημασιολογικού νοήματος» 

 
Λέξεις Κλειδιά: Ραδιοφωνική τέχνη, Hörspiel, ακρόαση, αφήγηση, ηχητικό αντικείμενο, ηχητικό γεγονός, 
γλώσσα 
 
 
1. Εισαγωγή 

Το ραδιόφωνο, ως ένα μέσο που βασίζεται στη μετάδοση ηχητικών και μόνο μηνυμάτων, μπορούμε να πούμε 
ότι τα τελευταία 100 περίπου χρόνια – από τότε δηλαδή που πήρε τη μορφή της μονοσήμαντης επικοινωνίας 
που γνωρίζουμε – έχει αποτελέσει κομμάτι του ηχητικού περιβάλλοντος, των μοντέρνων και μεταμοντέρνων 
αστικών και μη ηχοτοπίων. Συνεπώς είναι ένα πεδίο που οφείλει να μελετηθεί, καθώς η δομή και η οργάνωση 
του ραδιοφωνικού περιεχομένου σχετίζεται με τις ακουστικές μας συνήθειες (Truax, 1984:159). 

Υπάρχει όμως και μία ακόμα πλευρά για την οποία το ραδιόφωνο έχει μεγάλη σημασία για το ηχοτοπίο και σε 
αυτή θα εστιάσει η παρούσα ανακοίνωση. Είναι το γεγονός ότι το ραδιόφωνο αποτελεί μια δευτερογενή πηγή 
μέσα στο ηχητικό περιβάλλον καθώς εκπέμπει ήχους διαμεσολαβημένους από τις διατάξεις της 
ηλεκτρακουστικής μετατροπής τους. Οι ήχοι αυτοί, αν και γίνονται γενικά αντιληπτοί ως: α) μουσική, β) 
προφορικός λόγος, γ) περιβαλλοντικοί ήχοι, «δεν δημιουργούνται από το μέσο που φαίνεται να τους παράγει», 
αλλά μεταφέρονται «από το πρωτογενές περιβάλλον του[ς] στον ουδέτερο χώρο του μεγαφώνου 
εξουδετερώνοντας την οπτική σχέση μεταξύ του ήχου και της πηγής του» (Bruinsma, 1990:89). Τελικά, με αυτή 
τη χωρική/χρονική διαμεσολάβηση «το μέσο δημιουργεί τη δική του πραγματικότητα» (Bruinsma, 1990:89). 

Θα ήταν λογικό να θεωρηθεί ότι είναι η τελευταία από τις παραπάνω τρείς κατηγορίες που θα είχε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον σαν συμβολή του ραδιοφωνικού ήχου στο ηχητικό περιβάλλον, ωστόσο, όπως θα γίνει αντιληπτό 
από την παραπέρα συζήτηση, η οργάνωση του ραδιοφωνικού περιεχομένου είναι τέτοια που και οι τρεις 
κατηγορίες είναι σημαντικές για τη διαμόρφωση της ραδιοφωνικής μορφής. Η μορφή αυτή αναπτύσσεται 
ιστορικά σε διαφορετικά επίπεδα αποκτώντας σημαντική πολυπλοκότητα ανάλογα με τη στόχευση του 
ραδιοφωνικού προγράμματος. Ένα από τα επίπεδα αυτά είναι η καλλιτεχνική αξιοποίηση του ραδιοφωνικού 
μέσου με πειραματικό τρόπο που οδήγησε σε αυτό που ονομάζουμε ραδιοφωνική τέχνη. 

Στο άρθρο αυτό θα επιχειρηθεί η ανάπτυξη ενός μοντέλου ανάλυσης της οργάνωσης του ραδιοφωνικού υλικού 
των έργων ραδιοφωνικής τέχνης με επίκεντρο τη θεμελιώδη ηχητικότητα του ραδιοφώνου ως μέσου, 
εστιάζοντας κυρίως στην ακρόαση (δηλαδή την πρόσληψη) του ραδιοφωνικού έργου. Με τον όρο 
«ηχοκεντρικότητα» εννοούμε την ανάπτυξη της ραδιοφωνικής τέχνης, ως ιστορικής και αισθητικής κατηγορίας, 
με αποκλειστική βάση τον ήχο6. Με τον όρο «ακουοκεντρικότητα» επιχειρούμε μια πρώτη προσέγγιση του 
θέματος της ραδιοφωνικής τέχνης από την πλευρά του ακροατή, βασισμένη σε θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί 
κυρίως για την ηλεκτροακουστική μουσική αλλά και για την Ακουστική Οικολογία. 

 
6 Χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη κάποιες νεότερες μορφές της ραδιοφωνικής τέχνης που δίνουν σημασία στη δικτύωση και 
τη διάδραση με τον ακροατή, επειδή δεν είναι μέρος της προβληματικής μας σε αυτό το άρθρο 
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2. Η Ηχητικότητα του Ραδιοφώνου 

Όπως είναι φανερό από τις εγγενείς δυνατότητες του ραδιοφωνικού μέσου, η ραδιοφωνική τέχνη είναι μία 
τέχνη που βασίζεται στον ήχο, δηλαδή τα εκφραστικά της μέσα και υλικά είναι αποκλειστικά ηχητικά. Η 
αποκλειστικότητα αυτής της «ηχητικότητας» στη ραδιοφωνική τέχνη αμφισβητείται μόνο από τα σύγχρονα 
projects που, στα πλαίσια μιας «διευρυμένης» τέχνης της μετάδοσης, συνδυάζουν και άλλα οπτικά ή κινητικά 
ερεθίσματα (π.χ. net-projects). Ακόμα όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις ο ήχος ως υλικό παραμένει ένα 
θεμελιώδες χαρακτηριστικό του έργου τέχνης αυτού του τύπου (Breitsameter, 2007). 

Μπορεί βέβαια η ραδιοφωνική τέχνη να είναι ηχητική αποκλειστικά, δεν είναι όμως και η αποκλειστικά ηχητική 
τέχνη. Για να διαχωριστεί από άλλες τέχνες που χρησιμοποιούν ήχους διαφόρων κατηγοριών θα πρέπει εδώ να 
γίνουν κάποιες διευκρινίσεις. Η πρώτη, που είναι θεμελιώδης για κάθε ραδιοφωνικό έργο, είναι ότι η 
ραδιοφωνική τέχνη απαιτεί την εξ αποστάσεως μετάδοση του ηχητικού υλικού από έναν πομπό σε άγνωστο 
αριθμό δεκτών μέσω μιας τεχνολογίας μετάδοσης (που μπορεί να είναι από την ηλεκτρομαγνητική εκπομπή 
στα βραχέα ή μεσαία κύματα (σε ΑΜ ή FM) έως τη ψηφιακή εκπομπή (DAB) και την εκπομπή μέσω διαδικτύου 
σε Η/Υ, κινητό τηλέφωνο ή ταμπλέτα).  

Ως αποτέλεσμα, εκτός από το εφήμερο της επιτέλεσης του ραδιοφωνικού έργου – κάτι που ισχύει και σε άλλες 
τέχνες που ξεδιπλώνονται στο χρόνο – υπάρχει η ένταξη του έργου αυτού σε μια ευρύτερη (και μονοσήμαντη 
χρονικά) ροή περιεχομένου ενός ραδιοφωνικού σταθμού ή μιας ραδιοφωνικής μετάδοσης ευρύτερα. Αυτή η 
επιτέλεση του ραδιοφωνικού έργου στο «ραδιοφωνικό παρόν» μας υποχρεώνει να θεωρήσουμε την 
οργάνωση/άρθρωση του ραδιοφωνικού έργου ως μια ξεχωριστή κατηγορία από άλλες συγγενικές τέχνες, ως 
ένα είδος ραδιοφωνικής «οργάνωσης/αφήγησης».  

Η δεύτερη διαφοροποίηση της ραδιοφωνικής τέχνης από άλλες ηχητικές τέχνες έχει να κάνει με το υλικό που 
χρησιμοποιεί. Όπως προαναφέραμε, στη ραδιοφωνική τέχνη χρησιμοποιούνται ουσιαστικά όλοι οι ήχοι, που 
μπορούν να διαχωριστούν σε 3 κατηγορίες: λόγος, μουσική και περιβαλλοντικοί (ή “άλλοι”) ήχοι . Η 
κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται μεν για το συμβατικό ραδιόφωνο (Crisell, 1994 – Shingler & Wieringa, 1998)7, 
υπάρχει όμως στη θεωρία της ραδιοφωνικής τέχνης ήδη από τις απαρχές της. 

Το 1936, σε μια από τις πρώιμες θεωρίες ραδιοφωνικής τέχνης, o Rudolf Arnheim στο σύγγραμμά του Radio: An 
Art of Sound αναφέρεται ρητά σε 3 κατηγορίες, τις οποίες και καλεί τον ραδιοφωνικό παραγωγό-καλλιτέχνη να 
διαχειριστεί ως ένα και μόνο ραδιοφωνικό υλικό: 

«Η ανακάλυψη εκ νέου της μουσικής νότας στον ήχο και στο λόγο, η συγκόλληση της μουσικής και του λόγου 
σε ένα μόνο υλικό, είναι ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά έργα του ραδιοφώνου» (Arnheim, 1936:30-31).  

3. Πρώιμοι Ραδιοφωνικοί Πειραματισμοί 

Αυτό που διατυπώνει ο Arnheim είναι ουσιαστικά μία ραδιοφωνική τέχνη «μουσικοποιημένη», η οποία 
βασίζεται σε ένα είδος ακρόασης, κατά το οποίο «ο ακροατής […] περιορίζεται στη λήψη καθαρού ήχου, που 
έρχεται σε αυτόν μέσω του μεγαφώνου, απαλλαγμένος από την υλικότητα της πηγής του» (Arnheim, 1936:142). 
Λίγα χρόνια νωρίτερα, τo 1925 στη Γερμανία, ο Kurt Weill είχε διατυπώσει παρόμοιες θέσεις για μια «απόλυτη 
ραδιοφωνική τέχνη». Συγκεκριμένα έλεγε:  

«Τώρα μπορούμε κάλλιστα να φανταστούμε ότι καινούριοι ήχοι , ήχοι από άλλες σφαίρες, θα ενωθούν με 
τους φθόγγους και τους ρυθμούς της μουσικής: φωνές ανθρώπων και ζώων, φωνές της φύσης, οι θόρυβοι 
των ανέμων, του νερού, των δέντρων, και ύστερα μια σειρά νέων ήχων που δεν έχουν ακουστεί ποτέ και το 
μικρόφωνο θα μπορεί να παράγει με τεχνητούς τρόπους αν τα ηχητικά κύματα ανέβουν ή κατέβουν, 
υπερτεθούν ή συνυφανθούν, σβήσουν τελείως ή ξαναγεννηθούν. Για να τονίσουμε άλλη μια φορά το πιο 
σημαντικό: ένα τέτοιο έργο δεν θα έπρεπε να γεννήσει μια ατμοσφαιρική εικόνα, μια συμφωνία της φύσης με 
όσο πιο δυνατόν ρεαλιστική χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων, αλλά ένα απόλυτο, γεμάτο ψυχή έργο τέχνης 
που θα επέπλεε πάνω από τη γη…» (Freire 2003:69). 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Arnheim, αλλά ιδιαίτερα ο Weill, έζησαν στην περίοδο της νεότητας του 
ραδιοφώνου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι κώδικες που για τους σημερινούς ακροατές είναι 
δεδομένοι δεν είχαν ακόμα παγιωθεί, συνεπώς βρισκόμαστε ακόμα σε μία φάση πειραματισμού, εκ των 
πραγμάτων. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του πειραματισμού διατυπώθηκαν αυτές οι θεωρίες όπως επίσης 

 
7 Ο Crisell αναφέρει και ως τέταρτη κατηγορία τη σιωπή. 
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δημιουργήθηκαν μερικά σημαντικά έργα για το νέο αυτό μέσο.  

Το πιο διάσημο από αυτά τα έργα, εξ αιτίας της διάσωσής του, είναι το Wochenende του Walter Ruttmann. Το 
έργο αυτό παρουσιάζει μέσα σε 11 λεπτά ηχητικές εικόνες από ένα Σαββατοκύριακο, μέσα από ένα μοντάζ 
ήχων που ηχογραφήθηκαν, με κρυμμένο μικρόφωνο, πάνω στο φιλμ – μια πρωτότυπη εφαρμογή της 
εξελισσόμενης στα τέλη της δεκαετίας του 1920 τεχνολογίας του ομιλούντος κινηματογράφου. Οι ήχοι 
ηχογραφήθηκαν χωρίς να υπάρξει παρέμβαση στο ηχοτοπίο και η μόνη επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκε 
το ηχογραφημένο υλικό ήταν το μοντάζ. Επίσης, οι ήχοι χρησιμοποιούνται διατηρώντας την αναφορικότητά 
τους ώστε το έργο να αφηγείται ένα τυπικό Σαββατοκύριακο συμπυκνωμένο χρονικά, αλλά με τη σωστή χρονική 
σειρά και έτσι ο ακροατής καλείται να αναγνωρίσει την πηγή κάθε ήχου σαν να παρακολουθεί «ακουστικό 
κινηματογράφο». Η παράδοση αυτή του προπολεμικού πειραματικού Hörspiel είχε και άλλα παραδείγματα των 
οποίων έχουν σωθεί μόνο περιγραφές (Cory, 1992:339-342)8, όμως διακόπηκε από την άνοδο του Ναζισμού και 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ο ίδιος ο Walter Ruttmann διατύπωνε τις απόψεις του ως εξής: «Η τεχνική του ομιλούντος κινηματογράφου 
φέρνει τη δυνατότητα [ενός μοντάζ ελεύθερου από την τύχη και υπό την ολική ευθύνη του δημιουργού]. […] 
Καθετί ακουστό στον κόσμο γίνεται υλικό. Αυτό το άπειρο υλικό μπορεί τώρα να διαμορφωθεί σύμφωνα με 
τους νόμους του χρόνου και του χώρου. […] Με την εφαρμογή της, αυτή η τέχνη κληρονομεί, αναζωογονεί, και 
διευρύνει τα πεδία της μουσικής και του ραδιοφωνικού θεάτρου [Hörspiel]» (Goergen, 1994:25). Αυτή η 
ανανέωση την οποία αναζητά ο Ruttmann – και παρότι κάνει χρήση ενός μέσου το οποίο μοιάζει πολύ με τη 
μεταγενέστερη μαγνητοταινία – δεν κατάφερε ωστόσο για ιστορικούς λόγους να συνεχιστεί και να φτάσει στα 
επίπεδα της αυτονόμησης του ήχου για τα οποία θα μιλήσει μεταπολεμικά ο Schaeffer. 

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, το 1938, ένας άλλος πειραματιστής, ο Orson Welles, δοκίμαζε έναν άλλο δρόμο. 
Το ραδιόφωνο είχε ήδη γίνει ένα μαζικό μέσο που λειτουργούσε στις Η.Π.Α. με το εμπορικό μοντέλο και έχοντας 
διαμορφώσει μια ιεραρχία στην οργάνωση των ηχητικών υλικών του: ο λόγος ως το κυρίαρχο, η μουσική σε 
ρόλο ψυχαγωγικό ή επικουρικό και οι «περιβαλλοντικοί ήχοι» περιορισμένοι σε ρόλο υποστήριξης του λόγου 
είτε αναφερόμαστε στο ραδιοφωνικό θέατρο, είτε στις ειδήσεις και τα ντοκιμαντέρ όπου καλούνται να 
μεταφέρουν την «αλήθεια», τον «πραγματικό κόσμο» στο μικρόφωνο και τους ακροατές. Το στήσιμο λοιπόν 
του The War of the Worlds σαν μια πραγματική ραδιοφωνική μετάδοση, δηλαδή η δημιουργική χρήση των 
ραδιοφωνικών συμβάσεων, ήταν κάτι πρωτοποριακό, τόσο πολύ που η καλλιτεχνική πρόθεση να μη γίνει 
αντιληπτή από το κοινό και να προκληθεί μεγάλος πανικός στους ακροατές λόγω της αληθοφάνειας του 
περιεχομένου, που ήταν η περιγραφή της εισβολής Αρειανών στη Γη. 

Συνεπώς, για τη ραδιοφωνική τέχνη, ήδη από τις απαρχές της, δημιουργούνται οι βασικές προοπτικές 
ιεράρχησης και χρήσης του ηχητικού υλικού στις οποίες θα βασίσουμε την αναλυτική μας προσέγγιση στη 
συνέχεια, δηλαδή: α) η χρήση του ήχου ως αυτόνομου αντικειμένου, που απαιτεί όμως και έναν αντίστοιχο 
τύπο ακρόασης (Arnheim, Weill, «απόλυτη ραδιοφωνική τέχνη»), β) η χρήση του αναφορικού ήχου, δηλαδή 
ήχου που κατά την ακρόασή του δημιουργούνται συσχετισμοί με την πηγή του (Wochenende) και γ) η 
διατήρηση του σημασιολογικού ραδιοφωνικού κώδικα, αλλά η αξιοποίησή του στο επίπεδο της καταδήλωσης 
ή της συμπαραδήλωσης με δημιουργικό ή ανορθόδοξο τρόπο (The War of the Worlds). Όπως θα φανεί και 
παρακάτω η αξιοποίηση από τους καλλιτέχνες της ραδιοφωνικής τέχνης των δυνατοτήτων δόμησης του 
ραδιοφωνικού περιεχομένου στη βάση καθεμιάς από τις παραπάνω κατηγορίες, είναι συνάρτηση των 
ιστορικών συνθηκών, δηλαδή των εξελίξεων όσον αφορά αφενός τη τεχνολογία και αφετέρου τα αισθητικά 
κινήματα.  

4. Ηχητικό Αντικείμενο και Ραδιόφωνο 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρατηρείται μια έντονη πειραματική διάθεση όσον αφορά τη μουσική σκέψη, 
ένα μεγάλο μέρος της οποίας σχετίζεται στην Ευρώπη με τις εθνικές ραδιοφωνίες που διέθεταν ραδιοφωνικούς 
σταθμούς, οι οποίοι είχαν στη διάθεσή τους σύγχρονες ηλεκτρακουστικές εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερα με την 
εμφάνιση της μαγνητοταινίας (1949), μια μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων επεξεργασίας του ηχογραφημένου 
υλικού έγινε εφικτή. Αυτές οι δυνατότητες κατάφεραν να εισχωρήσουν στο πεδίο της μουσικής, σε μια εποχή 
που ήταν ήδη προετοιμασμένη από τον φουτουρισμό, και τις καινοτομίες συνθετών όπως ο Cage και ο Varèse, 
το ρεύμα της ατονικότητας ή του σειραϊσμού, καθώς επίσης, από το χώρο της ποίησης, από τους ντανταϊστές 
και τον σουρεαλισμό. Το ραδιόφωνο ωστόσο δεν ήταν έτοιμο να αξιοποιήσει αμέσως τη νέα τεχνολογία έξω 

 
8 Για την ανάλυση αυτών των παραδειγμάτων, καθώς και του Wochenende, βλ. Cory (1992). 
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 61        

από την καθιερωμένη «γλώσσα» του, κυρίως λόγω της χρήσης του ως μέσου ενημέρωσης, η οποία συστηματικά 
για πάνω από δύο δεκαετίες επικάλυψε όλες τις άλλες πιθανές λειτουργίες του μέσου αυτού με μεγάλη 
απώλεια στη λειτουργία του σαν μέσο πειραματισμού παραγωγής ηχητικής τέχνης. Για παράδειγμα, μία μεγάλη 
σχολή ραδιοφωνικού θεάτρου, αυτή της προπολεμικής Γερμανίας, το Hörspiel, συνέχισε να καλλιεργείται στη 
Δυτική Γερμανία μετά τον πόλεμο αλλά διατηρώντας το χαρακτήρα του είδους αυτού στο επίπεδο κυρίως της 
λογοτεχνικής του προσέγγισης.  

Οι πρώτοι πειραματισμοί παρόλα αυτά θα αρχίσουν να εμφανίζονται στο τέλος της δεκαετίας του ‘40 στη 
γαλλική ραδιοφωνία στο Παρίσι από τον Pierre Schaeffer που προτείνει ένα νέο τύπο μουσικού είδους, τη 
“συγκεκριμένη μουσική”, βασισμένη σε μια ιδέα κατανόησης του ήχου μέσω του ηχητικού αντικειμένου (objet 
sonore – sound object) και μάλιστα απογυμνωμένου από οποιαδήποτε αναφορικότητα μέσω της «αναγωγικής 
ακρόασης» (écoute réduite) (Schaeffer, 1966). Επίσης ο Henri Chopin με το κίνημα της συγκεκριμένης ποίησης 
αλλά και η “ηλεκτρονική μουσική” των Eimert, Stockhausen κ.ά. του στούντιο της γερμανικής ραδιοφωνίας στην 
Κολωνία, δημιούργησαν εν τέλει μια σημαντική βάση και τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση των πρώτων 
καινοτόμων μεταπολεμικών δημιουργών της ραδιοφωνικής τέχνης. 

Ο πρώτος θεωρητικός που διατυπώνει μια νέα θεωρία για τη ραδιοφωνική τέχνη, ουσιαστικά αναζητώντας μια 
αλλαγή σε σχέση με το καθιερωμένο Ηörspiel της δεκαετίας του 1950 είναι ο Αυστριακός Friedrich Knilli, τo 
1961. O Knilli καλούσε για μια διεύρυνση της «ακουστικής διάστασης του παραδοσιακού (λογοτεχνικού) 
Hörspiel», και διαχώριζε  

«το εσωτερικό πεδίο της ραδιοφωνικής τέχνης, αποτελούμενο από ακουστικά γεγονότα, από το εξωτερικό 
πεδίο, αποτελούμενο από τον ακροατή και αυτές τις εικόνες, τόπους, και γεγονότα που σημαίνονται από τα 
ακουστικά γεγονότα του Hörspiel. Το απόλυτο Hörspiel θα επιτυγχάνονταν μόνο όταν η ραδιοφωνική τέχνη 
σταματήσει να μιμείται το εξωτερικό πεδίο και επικεντρωθεί στο να βάλει τα ακουστικά γεγονότα καθαυτά 
να παίξουν. Η σκηνή της φαντασίας που καλλιεργήθηκε τόσο επιμελώς στο παραδοσιακό λογοτεχνικό 
Hörspiel έπρεπε να μετατραπεί σε παιδική χαρά στο σαλόνι του ακροατή, ένα μέρος όπου συγκεκριμένα 
ακουστικά γεγονότα θα ακούγονταν και θα απολαμβάνονταν ως ηχητικό παιχνίδι-θέατρο» (Cory, 1992:352-
353). 

Πάνω σε αυτή τη θεωρία, που επηρεασμένη από τον Schaeffer, θεωρεί το ραδιοφωνικό περιεχόμενο ως ηχητικό 
αντικείμενο, διαμορφώθηκε η παράδοση του neues Hörspiel στη Γερμανία τη δεκαετία του ‘60. Και ιστορικά 
αποτέλεσε το πρώτο έναυσμα για την ανα-γέννηση της ραδιοφωνικής τέχνης, αλλά και έναν από τους βασικούς 
πυλώνες της, ακόμα και αργότερα, ως Ars Acustica (όνομα που καθιερώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980).  

Πρέπει βέβαια να εξετάσουμε αν η ύπαρξη αυτού το πρώτου τύπου ακρόασης του ραδιοφωνικού υλικού ως 
ηχητικού αντικειμένου είναι όντως αποδεκτή σαν υπόθεση. Στην πραγματικότητα η έννοια του ραδιοφωνικού 
ακροατή, και της ραδιοφωνικής ακρόασης είναι κάτι εξαιρετικά υποθετικό, καθώς οι συνθήκες ακρόασης  
ποικίλουν για τον καθένα, αφενός όσον αφορά την ποιότητα του ραδιοφωνικά αναπαραγόμενου ήχου σε 
συνδυασμό με το περιβάλλον ακρόασης, και αφετέρου όσον αφορά την προσοχή με την οποία παρακολουθεί 
ο ακροατής το ραδιοφωνικό περιεχόμενο, είτε λόγω αντικειμενικών συνθηκών, είτε λόγω υποκειμενικών και 
πολιτισμικών παραγόντων. Το ερώτημα περί ύπαρξης μιας «αναγωγικής» ραδιοφωνικής ακρόασης δεν θα 
απαντηθεί στα στενά όρια αυτού του άρθρου, ούτε θα αναλωθούμε εδώ στη διχοτομία «ποιητικού»-
«αισθητικού»(Delalande, 1993). Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ιστορικά προτείνεται στους ακροατές να 
ακολουθήσουν έναν νέο τρόπο ακρόασης και στην ακουσματική κατάσταση που παρέχει το ραδιοφωνικό μέσο 
υπάρχει η δυνατότητα με τους κατάλληλους χειρισμούς των υλικών να λειτουργήσει έστω και σε περιορισμένο 
αριθμό ακροατών. 

Ένα χαρακτηριστικό και πρώιμο παράδειγμα είναι το Schallspielstudie 2 (1965) του Paul Pörtner. Στο 
πειραματικό αυτό έργο οι ήχοι αποσυνδέονται από την αναφορικότητά τους ή οποιαδήποτε συμβολική αξία 
στα πλαίσια του έργου. Η μουσική θρυμματίζεται σε ενότητες διακόπτοντας κάθε είδους γραμμική σχέση με 
βάση τους καθιερωμένους μουσικούς κανόνες και ο λόγος χάνει κάθε σχέση με την επικοινωνία, δηλαδή παύει 
να είναι σημείο και μετατρέπεται σε μια σειρά από φωνήματα ή ασύνδετες συλλαβές.  

5. Ηχητικό Γεγονός και Ραδιόφωνο 

Ωστόσο, ως αντίρροπη τάση σε αυτή την παράδοση του neues Hörspiel, καλλιεργήθηκε και η λογική των έργων 
που βασίζουν την αφηγηματική τους γραμμή σε μια ακολουθία ηχητικών σημείων σαφώς συνδεδεμένων και 
αναφερόμενων στην αυθεντική τους πηγή, είτε διατηρώντας τη σχέση σημείου και σημαινόμενου, ως εικονικά 
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σημεία της πηγής αυτής, ή μέσω αυτής της πηγής ως δείκτες ή σύμβολα ενός άλλου σημαινόμενου. Πρόκειται 
λοιπόν για μια εντελώς διαφορετική θεώρηση οργάνωσης του ραδιοφωνικού περιεχομένου, που απαιτεί έναν 
εναλλακτικό τύπο ραδιοφωνικής ακρόασης. Ως βασικό στοιχείο της έχει την αναφορά στην ηχητική πηγή του 
κάθε ήχου, δηλαδή τη θεώρησή του ως «ηχητικού γεγονότος» (Schafer, 1977/1994:131) και τη δημιουργία 
αφηγηματικών σχέσεων και δομών μέσω της χρονικής άρθρωσης και επεξεργασίας των ηχητικών γεγονότων 
αυτών και των διαφόρων ομαδοποιήσεων και συσχετισμών τους. 

Όσον αφορά την εμφάνισή της, η τάση αυτή συνδέεται με τη βελτίωση της πιστότητας της ηχογράφησης και, 
κυρίως, της ραδιοφωνικής εκπομπής και λήψης που πλέον ενσωματώνει τη χρήση της στερεοφωνίας (με την 
τεχνολογία της διαμόρφωσης συχνότητας - FM), που έκανε εφικτή την αξιοποίηση ηχητικών πηγών με 
δυνατότητα ηχογράφησης-και-αναπαραγωγής όλων τους των λεπτομερειών, συμπεριλαμβανομένης της 
χωρικής τους τοποθέτησης. Από την άλλη, σε πολλές χώρες η χρήση του «ηχητικού γεγονότος» ξεπήδησε μέσα 
από το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που ήδη είχε αναπτυχθεί, και τώρα μπορούσε να εξελιχθεί σε πιο 
πειραματικές μορφές. Είναι πιθανόν επίσης να έχει σχέση με την παράλληλη χρήση του αναφορικού ήχου σε 
διάφορα έργα συνθετών ηλεκτροακουστικής μουσικής (π.χ. Luciano Berio και Bruno Maderna, Ritratto di Città, 
1954 και Presque Rien No.1 του Luc Ferrari, 1970). Εξ άλλου τα δύο είδη ήταν συγκοινωνούντα δοχεία 
δεδομένου ότι οι συνθέτες ηλεκτροακουστικής μουσικής μπορεί να έγραφαν και έργα ραδιοφωνικής τέχνης. 
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι το Wochenende του Ruttmann ήταν χαμένο μέχρι το 1970, οπότε το γεγονός 
ότι έγινε γνωστό εκείνη ακριβώς την περίοδο συμβάλλει στην προβληματική της ραδιοφωνικής δημιουργίας 
προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Ένα μεγάλο μέρος της αξιοποίησης του αναφορικού ήχου στη ραδιοφωνική τέχνη ξεπήδησε επίσης από το 
κίνημα της Ακουστικής Οικολογίας. Πράγματι, δεν είναι διόλου τυχαίο ότι ο Καναδάς εκτός από πατρίδα της 
Ακουστικής Οικολογίας, αποτέλεσε ιστορικά και μία από τις σημαντικότερες χώρες στις οποίες υπήρχε πριν από 
το 1990 παραγωγή ραδιοφωνικής τέχνης. Η έρευνα του ηχητικού περιβάλλοντος έκανε χρήση του 
ραδιοφωνικού μέσου για να προβληθεί ήδη από τις απαρχές της9, σε μια προσπάθεια ενημέρωσης του 
ακροατηρίου, αλλά και δημιουργικής αξιοποίησης των ηχογραφήσεων που είχαν ως τότε συλλεχθεί στα πλαίσια 
του World Soundscape Project (Schafer, 1993). 

Η «αγκίστρωση» του ραδιοφωνικού ακροατή στην ηχητική πηγή ενός ήχου, δηλαδή η  ακρόαση ενός ήχου ως 
«ηχητικού γεγονότος» μπορεί να συμβεί ακόμα και σε συνθήκες «ακρόασης στο υπόβαθρο», οπότε το ίδιο το 
ραδιόφωνο μετατρέπεται σε ηχητικό περιβάλλον, σε «τραγούδι των πουλιών του 20ού αιώνα» (Schafer, 
1977/1994:93). Οι ραδιοφωνικοί καλλιτέχνες πολύ συχνά επωφελούνται και από τη συνηθισμένη, ανέμελη, 
ραδιοφωνική ακρόαση (background listening), δηλαδή τη μειωμένη προσοχή στο ραδιοφωνικό ήχο, για να 
ενισχύσουν τη λειτουργία του έργου τους ως «ηχητικού γεγονότος», δηλαδή ως μέρος του ηχοτοπίου. 

Κάποια παραδείγματα της προσέγγισης αυτής, δηλαδή της ιδέας του ηχητικού γεγονότος ως βάσης οργάνωσης 
της ραδιοφωνικής τέχνης από την παράδοση του neues Hörspiel είναι το Roaratorio (1979) του John Cage, τα 
Robinsonate (1985) του Götz Naleppa, το Hildegaard und Ich (1987) της Faith Wilding (Frost, 1987:115-117) και 
το Wien wie es klingt του Gerhard Rühm (1994). 

Ειδικά όσον αφορά στο Roaratorio (1979), ο John Cage το συνέθεσε για το στούντιο της Γερμανικής 
Ραδιοφωνίας ως Hörspiel και προσπαθεί να κατασκευάσει ένα ηχοτοπίο του Finnegans Wake χρησιμοποιώντας 
3 στοιχεία: α) Ηχογραφήσεις του ίδιου του John Cage να διαβάζει - εναλλάσσοντας εκφορές του λόγου με 
τραγούδι, σφύριγμα, κραυγή, μουρμούρισμα, ψίθυρο, κλπ. - γραμμές από το έργο του Joyce επιλεγμένες έτσι 
ώστε να σχηματίζουν το mesostic JAMESJOYCE. β) Μια πληθώρα ήχων εμπνευσμένων από το κείμενο, πολλοί 
από τους οποίους ηχογραφήθηκαν στην Ιρλανδία και σε άλλες περιοχές που αναφέρονται στο μυθιστόρημα, οι 
οποίοι, αφού ο τελικός τους αριθμός περιορίστηκε μέσω τυχαίων διαδικασιών σε μια διαχειρίσιμη ποσότητα, 
τοποθετήθηκαν στο ραδιοφωνικό έργο σε σημεία αντίστοιχα με τις αναφορές τους στο ίδιο το κείμενο. γ) 
Ιρλανδική μουσική που παίζεται σε αρκετές στιγμές και σε διάφορες δυναμικές (Cage, 1979) 

Επίσης έχουν εμφανιστεί ωσμώσεις μεταξύ των δύο χώρων, της Ακουστικής Οικολογίας και του πειραματικού 
ραδιοφώνου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα μεγάλο μέρος του έργου της Hildegard Westerkamp. Η 
Westerkamp, με την πρωτοποριακή της εκπομπή Soundwalking (1978-1979) εγκαινίασε μία σχολή 
δημιουργικής αξιοποίησης του ηχοτοπίου, αλλά παράλληλα και αναφορικής χρήσης του ραδιοφωνικού υλικού. 

Σύμφωνα με την ίδια,  

 
9 Ιστορική θεωρείται η σειρά εκπομπών Soundscapes of Canada (1974). 
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«το Soundwalking μετέφερε […] τους ακροατές στο ηχοτοπίο του Βανκούβερ και των περιχώρων του. Με 
μαγνητόφωνο και μικρόφωνο αποτόλμησα να μπω σε περιβάλλοντα όπως το ήσυχο χειμωνιάτικο τοπίο των 
κοντινών βουνών όπου τα βήματά μου, η φωνή μου και το χιόνι να πέφτει από τα δέντρα ήταν οι 
δυνατότεροι ήχοι. Πήγα σε ένα εμπορικό κέντρο, σε ένα πάρκο, σε έναν ζωολογικό κήπο, σε ένα εργοστάσιο, 
σε μια περιοχή κατοικίας που βρίσκεται κάτω από έναν αεροδιάδρομο και στους δρόμους του Βανκούβερ. 
Ήταν η πρώτη μου απόπειρα να δημιουργήσω μια εκπομπή που άκουγε τις κοινότητες της ευρύτερης 
περιοχής του Βανκούβερ χωρίς να προσπαθεί να κάνει ρεπορτάζ για αυτές. Έφερα το ηχοτοπίο της 
κοινότητας στα σπίτια των ακροατών και ταυτόχρονα επέκτεινα τα αυτιά των ακροατών στο ηχοτοπίο της 
κοινότητας. […] Αυτό το είδος ραδιοφωνικής κατασκευής/σύνθεσης παρουσιάζει το γνώριμο σαν τεχνητό, 
μέσω ενός μεγαφώνου, από δεύτερο χέρι, πλαισιωμένο στο χώρο και στο χρόνο, και συνεπώς τονισμένο ως 
προς τη σημασία του» (Westerkamp, 1994:89-90). 

H αναφορική χρήση του ήχου μέσω της χρήσης του ηχοτοπίου ως ραδιοφωνικού περιεχομένου συνεχίστηκε ως 
μία τάση την οποία ακολούθησαν κάποιοι συνθέτες ραδιοφωνικής τέχνης. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που 
φθάνουν μέχρι και σήμερα και προέρχονται από όλο τον κόσμο10. 

6. Ακρόαση ως «Γλωσσική Κατανόηση» 

Μπορεί σε εκπομπές-έργα όπως το Sounwalking να κυριαρχούν οι περιβαλλοντικοί ήχοι, δεν παύει όμως να 
υπάρχει σε αυτά και το στοιχείο του λόγου, με την έννοια της ομιλίας στην οικεία γλώσσα (parole σύμφωνα με 
τον de Saussure), ως επεξηγηματική και αφηγηματική τεχνική. Ο λόγος εξ άλλου, σύμφωνα με τους θεωρητικούς 
του συμβατικού ραδιοφώνου, είναι ο κυρίαρχος κώδικας του μέσου αυτού (Crisell, 1994:53-62, Shingler & 
Wieringa, 1998:30-33). Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα δύο υλικά δόμησης ραδιοφωνικού 
περιεχομένου (μουσική, περιβαλλοντικοί ήχοι) είναι ότι βασίζεται στην οικεία γλώσσα προκειμένου να 
αρθρώσει τα μηνύματά του. Η γλώσσα είναι ουσιαστικά «ένα όργανο επικοινωνίας, σύμφωνα με το οποίο η 
ανθρώπινη εμπειρία αναλύεται […] σε μονάδες προικισμένες με ένα σημασιολογικό περιεχόμενο και μια 
φωνητική έκφραση . Αυτή η φωνητική έκφραση αρθρώνεται με τη σειρά της σε διακριτές και διαδοχικές 
μονάδες, τα φωνήματα» (Martinet, 1997:18). 

Η σταδιακή κυριαρχία της οικείας γλώσσας ως βασικού μέσου οργάνωσης και παραγωγής ραδιοφωνικού 
περιεχομένου, έχει γερές ρίζες στο κοινωνικό σώμα στο οποίο αναφέρεται (το περιεχόμενο αυτό) αφού 
αποτελεί το θεμελιώδες και αυτονόητο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων που αποτελούν το σώμα 
αυτό. Επομένως η ιστορική εξέλιξη του ραδιοφώνου, σαν μέσου ταχείας μετάδοσης της πληροφορίας 
(συνυπολογίζοντας εδώ και πολιτικές ελέγχου του μέσου αυτού), εξελικτικά παραμέρισε τις πηγές της 
αμφισημίας περιορίζοντας από τη μία τις πρώιμες και κατά καιρούς εμφανιζόμενες ουτοπίες που βασίζονταν 
σε μια παν-ηχητική θεώρηση της οργάνωσης του μηνύματος, προβάλλοντας τελικά την εκφώνηση της ομιλίας 
σαν θεμέλιό του έστω και αν αυτή αναπτύσσεται, πέρα από την καθαρά πληροφοριακή διάσταση της 
ενημερωτικής της λειτουργίας, σε μορφές “καλλιτεχνικότερες” όπως η αφήγηση έμμετρου, πεζού ή 
δραματοποιημένου λόγου (π.χ. ραδιοφωνικό θέατρο). Ωστόσο, το είδος της ακρόασης των λογοτεχνικών ή μη 
ραδιοφωνικών περιεχομένων είναι εντελώς διαφορετική από τα δύο είδη ακρόασης που αναλύθηκαν 
πρωτύτερα. Είναι δηλαδή ένα είδος ακρόασης που στοχεύει στην κατανόηση του μηνύματος που μεταφέρει ο 
ραδιοφωνικός λόγος ως οικεία γλώσσα. 

Αντίστοιχα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ισχύει και για την περίπτωση της μουσικής, αν την θεωρήσουμε ως μέσο 
επικοινωνίας δια του ήχου, δηλαδή ως ένα είδος «γλώσσας» της συγκίνησης (emotion). Η μουσική αρθρώνεται 
και αυτή στη βάση κάποιων καθιερωμένων κανόνων ανάλογα με τη μουσική κουλτούρα στην οποία ανήκει, 
επιτρέποντας συγκεκριμένες «αρθρώσεις» και «ακολουθίες» τονικού και ρυθμικού υλικού. Επίσης, όπως και ο 
λόγος, έχει κώδικες που έχουν αναπτυχθεί ιστορικά σε διάφορες χρονικές περιόδους και γεωγραφικές περιοχές, 
και ιδιαίτερα όσον αφορά τη δυτική μουσική, αυτή έχει αναπτυχθεί σε μια συμπαγή παράδοση διδασκαλίας και 
μετάδοσής της που την καθιστά ένα κυρίαρχο παγκοσμιοποιημένο τύπο επικοινωνίας. Εκτός αυτού, στην πορεία 
της ιστορικής της εξέλιξης δημιούργησε ποικίλες μορφές, από τις απλές μονοφωνικές μελωδικές γραμμές ως τις 
μεγάλες συμφωνίες, αλλά και συνέργειες με τον λόγο, όπως το τραγούδι, την όπερα κλπ. 

Συνεπώς, η ακρόαση όλων αυτών των μορφών μουσικής στο ραδιόφωνο είναι ανάλογη με την ακρόαση των 
λογοτεχνικών μορφών. Ο ακροατής παρακολουθεί μία γλώσσα, με συγκεκριμένους μουσικούς κανόνες, όπως 

 
10 Για παράδειγμα κάποια πρόσφατα έργα που μεταδόθηκαν στο Kunstradio ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (Castro Pinto, 
João, Τhe No Land Soundscape Project, 30/4/2017 – Grill, Thomas & Hvizdalek, Agnes, 5cm höher, 8/4/2018 – Hoppe, 
Andreas, Wien hören, 24/6/2018). 
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για παράδειγμα την τέλεια πτώση που δηλώνει σαφώς το τέλος, ή το crescendo που δηλώνει κάποιας μορφής 
συναισθηματική ένταση.  

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μια από τις μορφές οργάνωσης του ραδιοφωνικού περιεχομένου που 
αναπτύσσεται εξελικτικά και αποτελεί πια ένα καθιερωμένο ραδιοφωνικό είδος είναι το ραδιοφωνικό θέατρο. 
Το είδος αυτό συνδυάζει και τις τρείς ηχητικές κατηγορίες οργάνωσης του ραδιοφωνικού περιεχομένου, 
δηλαδή την ομιλία, τη μουσική και τους ήχους-από-το-περιβάλλον (αυτούς τους τελευταίους ως ειδική ηχητική 
επένδυση -- folley ή sound effects -- και με μια πιο σύγχρονη διατύπωση: ηχητικός σχεδιασμός – sound design). 
Το ραδιοφωνικό θέατρο ενσωματώνοντας λοιπόν τις τρείς αυτές κατηγορίες καθίσταται μια πλήρης 
καλλιτεχνική μορφή ανωτέρου επιπέδου πολυπλοκότητας για το ραδιοφωνικό μέσο. Ωστόσο πρέπει να 
παρατηρήσουμε ότι εδώ υπάρχει μια βασική προϋπόθεση: η καθεμία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες 
διατηρεί στο ραδιοφωνικό θέατρο μια ξεκάθαρη λειτουργική αυτονομία στη συνδιαμόρφωση του τελικού 
περιεχομένου και η λειτουργική αυτή ανεξαρτησία ορίζει κατά κάποιο τρόπο και την παραδοσιακότητα του 
καλλιτεχνικού αυτού είδους που αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς της σύγχρονης ραδιοφωνικής τέχνης, στο 
βαθμό που η τελευταία βασίζεται στην κατανόηση της ανεξαρτησίας αυτής, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει την 
πρωτοποριακότητά της στους τύπους υπέρβασης αυτής ακριβώς της ανεξαρτησίας.  

7. Γλωσσική Κατανόηση στη Ραδιοφωνική Τέχνη 

Από όλα τα παραπάνω δεν πρέπει να συναχθεί ότι οι συνθέτες που είχαν μια άλλη φιλοσοφία ως προς την 
ακρόαση του ραδιοφωνικού υλικού, όπως δηλαδή αυτοί του neues Hörspiel, ή οι εμπλεκόμενοι με το ηχοτοπίο, 
δεν οργάνωναν το ραδιοφωνικό τους υλικό με τρόπο που να διαμορφώνεται κάποιου είδους «γλώσσα» του 
ηχητικού υλικού. Αυτό που διαφέρει όμως είναι ότι οι εν λόγω πειραματισμοί είναι πολύ πρόσφατοι και δεν 
έχουν διαμορφώσει έναν καθιερωμένο και καθολικά αποδεκτό κώδικα επικοινωνίας που θα μπορούσε να 
δώσει και στην ακρόαση του ηχητικού υλικού αυτή τη μορφή «γλωσσικής κατανόησης». 

Από την άλλη, κάποιοι καλλιτέχνες αξιοποίησαν τις ήδη υπάρχουσες «γλωσσικές» μορφές και κώδικες για να 
«επιτεθούν» σε αυτές, φτιάχνοντας ένα δικό τους μείγμα όχι τόσο ριζοσπαστικό ηχητικά, αλλά ριζοσπαστικό 
νοηματικά. Και το πέτυχαν αυτό επικεντρώνοντας την προσοχή τους στην «ανατροπή των συμβάσεων των 
μέσων ενημέρωσης παρουσιάζοντας κάτι διαφορετικό από τις γνωστές ραδιοφωνικές μορφές» (Thorington, 
2008). Επίσης, «ενώ το έργο μπορεί να χρησιμοποιούσε δημοσιογραφικά τεχνάσματα ή θεατρικές συμβάσεις, 
δεν ήταν ούτε δημοσιογραφία ούτε θέατρο» (Thorington, 2008). 

Το επίκεντρο αυτής της τάσης ραδιοφωνικής τέχνης εντοπίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1980 στο New American Radio, όπου μία σειρά καλλιτεχνών από διάφορα πεδία έκανε 
παραγωγές στις περισσότερες από τις οποίες παρατηρούμε ότι κυριαρχεί ο λόγος και γενικά οι κώδικες του 
συμβατικού ραδιοφώνου, με διαρκή όμως την υπονόμευσή τους είτε μέσω του περιεχομένου του μηνύματος, 
είτε μέσω κατάλληλων μοντάζ. Με αυτόν τον τρόπο, τα έργα αυτά επιζητούν από τον ακροατή να κάνει μια 
ακρόαση πιο κοντά στον τύπο της «γλωσσικής κατανόησης». 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Voices in the Dark (1991) της Jackie Apple, όπου διατηρείται η έννοια της 
εκφώνησης, και του μουσικού “χαλιού” (όπως λέγεται στην τρέχουσα ραδιοφωνική καθομιλουμένη μια 
συνεχής μουσική υπόκρουση “πίσω” από μια ομιλούσα φωνή), ωστόσο υπάρχουν διακοπές από άλλους 
επεξεργασμένους ραδιοφωνικούς ήχους και επιπροσθέτως η φωνή δεν εκφωνεί με τον κλασικό ραδιοφωνικό 
τρόπο, αλλά κάνει μια ραδιοφωνική παράσταση (performance).  

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτή η τάση (που αξιοποιεί τον τύπο της σημασιολογικής ακρόασης11) 
συνδέεται σε ένα βαθμό με χαρακτηριστικά αισθητικά ρεύματα όπως η pop art, τα happenings, η εννοιολογική 
τέχνη κλπ, αλλά και με συγκεκριμένες τεχνολογικές εξελίξεις όπως η ευρύτερη διάθεση τεχνολογίας 
ηχογράφησης-επεξεργασίας ήχου (home studios), αλλά και η δυνατότητα διάθεσης-διακίνησης ηχητικού 
υλικού εκτός του κεντρικού εμπορικού δισκογραφικού συστήματος (cassette culture). 

8. Προοπτικές του Μοντέλου 

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να διακρίνουμε στη σύνθεση των ραδιοφωνικών έργων τριών ειδών προθέσεις 
για ακρόαση, που μας οδηγούν και σε τρεις αντίστοιχες δυνατότητες για ανάλυση του περιεχομένου του 
συνόλου της ραδιοφωνικής τέχνης. Σε μια πρώτη κατηγορία βρίσκονται τα έργα που απαιτούν ακρόαση του 

 
11 Ο πιό συνηθισμένος τύπος ακρόασης που στοχεύει στην κατανόηση του γλωσσικού περιεχομένου  
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υλικού τους υπό τη μορφή «ηχητικών αντικειμένων», δηλαδή ακρόαση αποστερημένη από κάθε αναφορά στην 
ηχητική τους πηγή και επικεντρωμένη μόνο στις ηχητικές τους ποιότητες. Σε μια δεύτερη κατηγορία βρίσκονται 
τα έργα που απαιτούν ακρόαση του υλικού τους υπό τη μορφή «ηχητικών γεγονότων», δηλαδή ακρόαση που 
αναφέρεται στην ηχητική τους πηγή. Σε μια τρίτη κατηγορία, τέλος, βρίσκονται τα έργα που απαιτούν ακρόαση 
του υλικού τους υπό τη μορφή της «γλωσσικής κατανόησης», όπου τα συστήματα «επικοινωνίας» του λόγου 
και της μουσικής κατέχουν την κυρίαρχη θέση. 

Ωστόσο, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1990 με τη δημιουργία μιας 
διεθνούς σκηνής ραδιοφωνικής τέχνης υπήρξαν ολοένα και εντονότερες ωσμώσεις μεταξύ των καλλιτεχνών. Ως 
αποτέλεσμα, οι καλλιτέχνες αυτοί πειραματίστηκαν με διάφορες τεχνικές τόσο από έργο σε έργο, όσο και μέσα 
στο ίδιο έργο. Συνεπώς, ένας ακροατής ραδιοφωνικής τέχνης μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει πολλούς 
τρόπους ακρόασης μέσα στο ίδιο έργο. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το έργο της Westerkamp Beneath the Forest Floor (1992), στο οποίο το 
ηχοτοπίο αντί να αξιοποιηθεί ως «ηχητικό γεγονός», αξιοποιήθηκε ως «ηχητικό αντικείμενο», και η 
ραδιοφωνική σύνθεση πλησιάζει περισσότερο στην ηλεκτροακουστική σύνθεση (Hall, 2015:131). Ο Gregory 
Whitehead επίσης στα περισσότερα έργα του όπως τα Principia Schizophonica (1991) και If a voice like, then 
what? (1984/1985) ενώ χρησιμοποιεί κανονικές ραδιοφωνικές συμβάσεις (όπως ψευδο-ειδικούς), άρα εισάγει 
τον ακροατή σε έναν τρόπο σημασιολογικής ακρόασης, στη συνέχεια αποσυνθέτει το λόγο του σε βαθμό που 
φθάνει τη συλλαβή και το φώνημα, παρεμβάλλοντας διάφορους θορύβους, μετατρέποντας το γλωσσικό του 
υλικό σε ηχητικό αντικείμενο (Weiss, 1995:90-91). 

Επίσης, το ίδιο παρατηρούμε και στην παράδοση της τηλεματικής ραδιοφωνικής τέχνης, την οποία εγκαινιάζει 
με το έργο του ο Max Neuhaus στα τέλη της δεκαετίας του 1960, αλλά ουσιαστικά γίνεται ένα ευρύτερο κίνημα 
που έχει ως βάση του τη δικτύωση και τη διάδραση και βασίζεται στις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται στα 
τέλη της δεκαετίας του 1980 και αργότερα στις ψηφιακές τεχνολογίες και το διαδίκτυο. Σε projects, όπως για 
παράδειγμα το Horizontal Radio (1995), στο οποίο δικτυώθηκαν πολλοί ευρωπαϊκοί σταθμοί αξιοποιώντας κατά 
βούληση ο ένας το υλικό που διέθετε ο άλλος, το ηχητικό αποτέλεσμα σε κάθε σταθμό ήταν διαφορετικό και 
μπορεί να απαιτούσε διαφορετικούς τύπους ακρόασης, ανάλογα με τις μίξεις που έκαναν οι καλλιτέχνες. Αλλά 
και ευρύτερα, αν δούμε ως ηχητικό υλικό το σύνολο των ηχητικών υλικών όλων των σταθμών που συμμετείχαν 
– αυτό που ο Robert Adrian ονόμαζε «ηχητική γλυπτική» – τότε έχουμε κάτι ακόμα πιο σύνθετο, και ασφαλώς 
αδύνατο να γίνει ακουστό από έναν ακροατή με τα μέσα της εποχής. 

Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε σε ένα απλό και μονολιθικό 
σύστημα τριών κατηγοριών ακρόασης αν θέλουμε να αναλύσουμε τα έργα ραδιοφωνικής τέχνης. Αυτό αποτελεί 
απλά μια αφετηρία. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί, διαφορετικοί για κάθε έργο, και η 
ανάλυσή τους θα μπορούσε να παράγει νέες κατηγορίες ή ένα συνεχές πάνω στο οποίο θα μπορούσαμε να 
τοποθετήσουμε τα έργα σε μια προσπάθεια ταξινόμησής τους. Η διαδικασία αυτή ουσιαστικά θα βοηθούσε 
στην υπέρβαση άλλων ιστορικών ή γεωγραφικών κατηγοριοποιήσεων των έργων, και σε μια πιο ουσιαστική 
«ηχοκεντρική» ή «ακουοκεντρική» ταξινόμηση της ραδιοφωνικής τέχνης. 
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 67        

 
Το Ηχοτοπίο του Υγροτόπου Λιβαδίου Παλικής της Κεφαλονιάς 

 
Φάνης Μαραγκός 
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή αφορά την καταγραφή του ηχοτοπίου στον υγρότοπο του Λιβαδίου Παλικής της Κεφαλονιάς. Η 
τοποθεσία αυτή επιλέχθηκε καθώς αποτελεί τον σημαντικότερο χερσαίο υγρότοπο του νησιού της Κεφαλονιάς 
εξαιτίας τόσο της έκτασης όσο και της σημαντικής βιοποικιλότητάς του. Η συγκεκριμένη εργασία εντάσσεται στη 
δειγματοληπτική καταγραφή συγκεκριμένων και ιδιαίτερων φυσικών ηχοτοπίων του ελλαδικού χώρου με σκοπό 
την ηχητική χαρτογράφησή τους και την δημιουργία του ηχητικού χάρτη τους. Απώτερος στόχος είναι οι 
καταγραφές να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της οικολογικής ευαισθητοποίησης, της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και της ενίσχυσης της προστασίας του συγκεκριμένου υγροτόπου. Επίσης, το συγκεκριμένο 
ηχοτοπίο παρουσιάζει μια σημαντική ιδιαιτερότητα, καθώς σε αυτό το χώρο βρίσκονταν οι αγροτικές φυλακές 
της Κεφαλονιάς (χρησιμοποιήθηκαν για πολιτικούς κρατούμενους μέχρι το 1953 οπότε και εγκαταλείφθηκαν 
λόγω του καταστροφικού σεισμού), οι οποίες φημίζονταν για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των 
κρατουμένων. Ακόμα, στο συγκεκριμένο τοπίο παρατηρείται ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο, αυτό  της 
ανύψωσης της ακτής ως αποτέλεσμα των ισχυρών σεισμών του 2014. 
 Η συγκεκριμένη καταγραφή αποσκοπεί στην συγκέντρωση διαφορετικών τύπων δεδομένων (ηχογράφηση, 
κινηματογράφηση και φωτογράφιση) για την όσο τον δυνατόν πιο ποιοτική και ευρεία αποτύπωση του 
ακουστικού περιβάλλοντος. Απώτερος στόχος είναι η μελέτη των χωροχρονικών διακυμάνσεων των ήχων στη 
συγκεκριμένη τοποθεσία, αλλά και η αναδημιουργία του ηχοτοπίου του παρελθόντος η οποία θα επιτρέψει τη 
διάσωση και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης (πώς ήταν το ηχοτοπίο που άκουγαν οι κρατούμενοι). Επιλέχθηκαν 
πέντε χαρακτηριστικά σημεία περιμετρικά του υγροτόπου έτσι ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατόν πληρέστερα 
η περιοχή, με το ένα σημείο να είναι στο άκρο της φυλακής.  
Στην παρούσα δημοσίευση αναφέρονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής των σημείων καταγραφής περιμετρικά 
στον υγρότοπο, ο καθορισμός αντιπροσωπευτικών ημερών καταγραφής ανά εποχή, η μεθοδολογία καταγραφής 
που ακολουθήθηκε καθώς και κάποια πρώτα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τις καταγραφές. 
Παρουσιάζονται οι επικρατέστεροι ήχοι της περιοχής (πτηνών, εντόμων, αγελάδων, κτηνοτρόφων, οχημάτων 
κλπ) με χαρακτηριστικότερους τους «διαλόγους» μεταξύ κτηνοτρόφων και αγελάδων (τοπικό ηχόσημο της 
συγκεκριμένης περιοχής), καθώς και σειρά από στατικές ηχογραφήσεις στα επιλεχθέντα σημεία.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Ηχοτοπίο, Κεφαλονιά, Καταγραφές, Ηχητική Χαρτογράφηση, Υγρότοπος, Φυλακές 

 
 
1. Εισαγωγή 

Το Λιβάδι12 είναι ο σημαντικότερος χερσαίος υγρότοπος13 του νησιού́ της Κεφαλονιάς λόγω της έκτασης 
(περίπου 680 στρεμμάτων) και της μεγάλης βιοποικιλότητάς του, καθώς έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 107 
είδη πουλιών, αρκετά από αυτά σε μεγάλους αριθμούς. Ο υγρότοπος ήταν πολύ μεγαλύτερος αλλά η έκτασή 
του μειώθηκε σημαντικά λόγω αποστραγγίσεων και επέκτασης των καλλιεργειών. Αποτελείται από 
αλμυροβάλτους και έλη υφάλμυρου νερού με την επικοινωνία τους με την θάλασσα να πραγματοποιείται μόλις 
μέσω δυο αγωγών (έναν σε κάθε άκρη του υγροτόπου) αφού την πλήρη επικοινωνία με την θάλασσα έχει 
ανασχέσει ο παραλιακός δρόμος που συνδέει το Αργοστόλι με το Ληξούρι, όπως φαίνεται και στην εικόνα 1. 
Στον υγρότοπο παρατηρούνται πολλά αποστραγγιστικά κανάλια, ενώ βοσκείται το 70% περίπου της έκτασής 

 
12 Περιλαμβάνεται στην Εθνική απογραφή με κωδικό GR224202000 και ονομασία «Έλος Λιβάδι» (Ζαλίδης & Μαντζαβέλας, 
1994:587). 
13 Σύμφωνα με την WWF Ελλάς, 2015. 
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του, κυρίως από αγελάδες (Ξανθάκης, Λυσίτσα & Μινέτος, 2015). Επίσης, καλλιεργείται μεγάλο μέρος του τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Βρίσκεται πολύ κοντά στο Ληξούρι, σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων και 3 χιλιόμετρα 
βορειοανατολικά του ομώνυμου μικρού οικισμού (Λιβάδι).  

Εικόνα 1. Αριστερά: Δορυφορικό στιγμιότυπο της Κεφαλονιάς με σημάδι στον υγρότοπο Λιβαδίου.  
Δεξιά: Το σύνολο της έκτασης του Λιβαδίου. Στα αριστερά της εικόνας διακρίνεται ο οικισμός Λιβάδι.  

 

2. Πραγματοποιθείσες Καταγραφές 

Στο πλαίσιο των μαθήματων του Τομέα της Τεχνολογίας Ήχου στο Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών 
Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (νυν Τμήμα Εθνομουσικολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) ο υγρότοπος του Λιβαδίου 
έχει αποτελέσει τον αγαπημένο τόπο εξόρμησης για δραστηριότητες που σχετίζονται με την ακουστική οικολογία, 
τις τεχνικές ηχογράφησης και κινηματογράφησης πεδίου και εν γένει της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και 
εκπαίδευσης. Οι πλέον χαρακτηριστικές καταγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί είναι: 

y 07.06.2012. Ηχογράφηση και κινηματογράφηση της περιοχής των αγροτικών φυλακών με δυνατότητα 
αναπαραγωγής του ήχου σε τυποποίηση surround 5.1 και πανοραμική οπτική προβολή 270, στο πλαίσιο του 
έργου της Οπτικοακουστικής Οικολογίας.14 Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε με την στερεοφωνική τεχνική 
M/S και την surround τεχνική Double M/S και η κινηματογράφηση με σύστημα 5 καμερών για πανοραμική 
καταγραφή 270 (Loufopoulos, Heliades, Emmanouil & Maragkos, 2014). 

y 17.11.2015. Εκπαιδευτική δραστηριότητα από φοιτητές με πραγματοποίηση στοχευμένων (spot) 
ηχογραφήσεων για συλλογή ηχητικών δειγμάτων και χρησιμοποίησή τους ως ηχητική επένδυση σε εργασίες 
τους. 

y 24.01.2018. Πραγματοποίηση ηχογραφήσεων με χρήση της μεθόδου ambisonics με το σύστημα Ambeo της 
Sennheiser και απόδοση των ηχογραφήσεων σε τυποποιήσεις στέρεο, binaural και souround. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι όσον αφορά τα μαθήματα της ηχοληψίας το Λιβάδι και κατ’ επέκταση το ανοικτό πεδίο 
έχει λειτουργήσει ως ένα πεδίο εφαρμογής και απόκτησης γνώσεων πάνω στις βασικές αρχές της ηχοληψίας, 
με τους φοιτητές να συνειδητοποιούν ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ήχου που δεν είχαν μάθει να 
αντιλαμβάνονται και να παρατηρούν. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο "Ακουστική Οικολογία και 
Εκπαιδευτική Διαδικασία στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων" (Μαραγκός, Λουφόπουλος, Εμμανουήλ & Ηλιάδης, 2014) στο 
ανοικτό πεδίο οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη τις στεροφωνικές και surround τεχνικές 
ηχογράφησης που διδάσκονται, επιλέγοντας κάθε φορά την ενδεδειγμένη τεχνική. Επίσης, έγινε χρήση 
υπερκατευθυντικών (shot gun) μικροφώνων για την ηχογράφηση της ηχητικής λεπτομέρειας διαφόρων 
ηχογόνων πηγών (spot ηχογραφήσεις) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν στην 
κατανόηση του ηχητικού περιβάλλοντος, εστιάζοντας αναλυτικότερα στα συστατικά του στοιχεία.  

 
14 Ερευνητικό πρόγραμμα: «Οπτικοακουστική Οικολογία: Αποτύπωση του Φυσικού Περιβάλλοντος του Ιονίου Πελάγους σε 
Μορφή Ψηφιακού Μουσείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», συντονιζόμενο από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τμήμα Τεχνολογίας 
Ήχου και Μουσικών Οργάνων, ΕΣΠΑ 2007-2013. 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3. Κριτήρια επιλογής των θέσεων καταγραφής  

Η συγκεκριμένη έρευνα διαφέρει από τις προηγούμενες καταγραφές καθώς αποσκοπεί στη συγκέντρωση 
διαφορετικών τύπων δεδομένων (ηχογράφηση, κινηματογράφηση, φωτογράφιση, ηχητική χαρτογράφηση) για 
την όσο τον δυνατόν πιο ποιοτική και ευρεία αποτύπωση του ακουστικού περιβάλλοντος με στόχο τη μελέτη 
των χωροχρονικών διακυμάνσεων των ήχων στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Καταρχήν η έρευνα επικεντρώθηκε 
στο εναπομείναν τμήμα του υγροτόπου που έχει αφεθεί χωρίς να καλλιεργείται, τουλάχιστον συστηματικά. 
Είναι η περιοχή η οποία παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς έπειτα από ενδελεχείς παρατηρήσεις 
μας, σε αυτήν την τοποθεσία και συγκεκριμένα στους αλμυροβάλτους συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος 
της ορνιθοπανίδας. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η ανθρώπινη παρέμβαση και πρόσβαση στο 
συγκεκριμένο σημείο είναι αρκετά δύσκολη έως αδύνατη λόγω του έλους και των βάλτων με αποτέλεσμα η 
ορνιθοπανίδα να είναι προστατευμένη. 

Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκαν πέντε χαρακτηριστικά σημεία περιμετρικά του εναπομείναντος υγροτόπου έτσι 
ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατόν πληρέστερα η περιοχή. Βασική μας επιδίωξη ήταν να κυκλώσουμε την 
περιοχή για να καταγράψουμε πλήρως το συγκεκριμένο τοπίο. Κάτι τέτοιο όμως δεν κατέστη εφικτό καθώς 
υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες προσέγγισης της βόρειας πλευράς του υγροτόπου και των σημείων 
καταγραφής που είχαμε προεπιλέξει στον χάρτη. Η πρόσβαση στα συγκεκριμένα σημεία καταγραφής ήταν 
πρακτικά αδύνατη αφού είτε βρίσκονταν σε περιφραγμένες τοποθεσίες είτε ήταν εξαιρετικά δύσπρόσιτα 
επειδή ήταν πλημμυρισμένα σχεδόν όλες τις εποχές του χρόνου. Επίσης, η προσέγγιση του πυρήνα του 
υγροτόπου ήταν αδύνατη καθώς υπήρχαν περιφράξεις, πλημμυρισμένα έλη και θάμνοι με αγκάθια. 

Όπως χαρακτηριστικά φαίνεται και στην εικόνα 2, τα σημεία καταγραφής τελικώς ήταν πέντε και όλα 
περιμετρικά του υγροτόπου. Η πρόσβαση σε κάθε σημείο ήταν εύκολη καθώς βρίσκονται εκατέρωθεν του 
κύριου επαρχιακού δρόμου Αργοστόλι - Ληξούρι ή δίπλα στον δρόμο που οδηγεί στο λατομείο (Σημείο 1). Σε 
όλα τα επιλεγμένα σημεία καταγραφής το μικρόφωνο τοποθετούνταν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κοιτάει- 
σημαδεύει προς το νοητό κέντρο - πυρήνα του υγροτόπου οπού εκεί βρίσκονται τα καταφύγια και οι τόποι 
ενδιαίτησης της ορνιθοπανίδας με σκοπό την πληρέστερη καταγραφή του και την συλλογή περισσότερων 
ηχητικών πληροφοριών.  

Εικόνα 2. Δορυφορικό στιγμιότυπο της περιοχής του Λιβαδίου με τα πέντε σημεία καταγραφών. 

 

Τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για την επιλογή των πέντε σημείων καταγραφής του υγροτόπου είναι: 

Σημείο 1, με συντεταγμένες 38°16'48.6"N 20°25'23.0"E (βλέπε εικόνα 3): Είναι δίπλα στον κύριο δρόμο προς το 
λατομείο. Το μικρόφωνο τοποθετούνταν στην άκρη ενός περιφραγμένου λιβαδιού που χρησιμοποιείται 
συνήθως για βοσκή των αγελάδων. Επιλέχθηκε διότι βρίσκεται στην ευθεία του βασικού πυρήνα του υγροτόπου 
(περίπου 650 μέτρα) και απέχει περίπου 450 μέτρα από το λατομείο για την αποφυγή ηχογράφησης 
ανθρωπογενών και μηχανικών ήχων. Το σημείο βρίσκεται στο τέλος μια συστάδας πολύ υψηλών δέντρων 
(ευκάλυπτοι) που βρίσκονται εκατέρωθεν του δρόμου με αποτέλεσμα να καταγραφούν ήχοι γεωφυσικής 
προέλευσης όπως θρόισμα από τα δέντρα καθώς και ήχοι βιολογικής προέλευσης όπως κελαϊδίσματα πτηνών. 
Σε αυτό το σημείο καταγράφηκαν οι αγελάδες καθώς και οι χαρακτηριστικότεροι «διάλογοι» μεταξύ 
κτηνοτρόφου και αγελάδων (τοπικό ηχόσημο της συγκεκριμένης περιοχής).  
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Εικόνα 3: Το σημείο 1 στην άκρη ενός περιφραγμένου λιβαδιού. 

 
Σημείο 2, με συντεταγμένες 38°16'35.5"N 20°25'32.2"E (βλέπε εικόνα 4): Βρίσκεται στη διακλάδωση μεταξύ της 
κεντρικής επαρχιακής οδού και του δρόμου προς το λατομείο. Είναι ουσιαστικά στο νότιο άκρο του υγροτόπου 
και απέχει περίπου 780 μέτρα από τον πυρήνα του. Το σημείο είναι πολύ κοντά στην ακτή και επιλέχθηκε για 
τους εξής λόγους: 

 α) Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 201415 και τη μετασεισμική ακολουθία που υπήρξε με 
εκατοντάδες μετασεισμούς η ακτή ανυψώθηκε περίπου 20 εκατοστά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στο 
σημείο αυτό η θάλασσα ήταν πολύ ρηχή καθώς και στην ανύψωση του εδάφους που προκλήθηκε λόγω των 
σεισμών και η οποία επέφερε τη δημιουργία νέας, ορατής πλέον, παραλίας (Γαλδαδάς, 2014). Η ανύψωση αυτή 
είχε σαν αποτέλεσμα να χαθεί το αβαθές του Λιβαδίου που αποτελούσε τόπο ζευγαρώματος για τις χελώνες 
και να κατακλειστεί από εκατομμύρια όστρακα16.  

 β) Βρίσκεται στο άκρο των αγροτικών φυλακών Κεφαλονιάς που θεωρούνταν από τις πλέον απάνθρωπες και 
στις οποίες ήταν φυλακισμένοι συνήθως αριστεροί πολιτικοί κρατούμενοι. Τα περισσότερα κτίρια των φυλακών 
καταστράφηκαν στους μεγάλους σεισμούς του 1953 και οι 400 εναπομείναντες κρατούμενοι μετακινήθηκαν σε 
άλλες φυλακές17. Η φυλακή βρισκόνταν στα όρια της ακτής με τα κτίρια να ακουμπούν σχεδόν τη θάλασσα. 
Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες και αναφορές των σκληρότατων συνθηκών διαβίωσης που επικρατούσαν και τις 
οποίες ενέτειναν οι κλιματικές και καιρικές συνθήκες. Το σημείο ηχογράφησης επιλέχθηκε ώστε να βρίσκεται 
πολύ κοντά στο μόνο κτίριο που είχε απομείνει σε σχετικά καλή κατάσταση και το οποίο ήταν διατηρητέο 
αναμένοντας την αναστήλωσή του και την δημιουργία κτιρίου ιστορικής μνήμης πολιτικών κρατουμένων. Το 
συγκεκριμένο κτίριο όπως και όλα τα άλλα εναπομείναντα των φυλακών γκρεμίστηκαν ολοκληρωτικά στους 
σεισμούς του 2014.  

 

Εικόνα 4: Τα απομεινάρια της φυλακής, φωτογραφία από το σημείο 2. 

 
15 Οι σεισμοί προκλήθηκαν στις 26.1.2014 με μέγεθος 6.0 και 5.3 Ρίχτερ καθώς και στις 3.2.2014 με μέγεθος 5.9 Ρίχτερ 
(Παπαδόπουλος κ.ά., 2014). 
16 βλ. Όταν το Οργικό Χτύπησε την Κεφαλονιά, 2015. 
17 βλ. Το κάτεργο της Κεφαλονιάς γκρεμίζεται από το σεισμό, 2016 



5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση», 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, Καλαμάτα 
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Σημείο 3, με συντεταγμένες 38°16'38.8"N 20°25'37.3"E (βλέπε εικόνα 5): Βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο 2 
(απέχει μόλις 160 μέτρα) και 700 μέτρα από τον πυρήνα του υγροτόπου. Επιλέχθηκε για τους εξής λόγους:  

α) Στο συγκεκριμένο σημείο η ακτή είναι πολύ στενή (δεν έχει μεγάλο πλάτος) και η θάλασσα φτάνει πολύ κοντά 
στον δρόμο. 

 β) Στο σημείο έχουν παρατηρηθεί πληθυσμοί ορνιθοπανίδας να βρίσκονται κοντά στην ακτή και στη θάλασσα.  

γ) Είναι πολύ κοντά σε ένα μονοπάτι που διέσχιζαν συχνά κοπάδι από αγελάδες. 

δ) Είναι πολύ κοντά στον αγωγό-ρυάκι μέσω του οποίου ο υγρότοπος επικοινωνεί με τη θάλασσα.  

Άλλο σημείο πάνω στην κεντρική επαρχιακή οδό δεν επιλέχθηκε διότι η συνεχής διέλευση των μηχανοκίνητων 
οχημάτων (αυτοκίνητων, φορτηγών, αγροτικών οχημάτων κλπ.) με μεγάλη ταχύτητα κάλυπτε όλο το ηχοτοπίο 
καθιστώντας ανούσια την καταγραφή. 
 

 

Εικόνα 5: Το σημείο 3 προς τον πυρήνα του υγροτόπου. 

 

Σημείο 4, με συντεταγμένες 38°16'54.5"N 20°26'10.7"E (βλέπε εικόνα 6): Βρίσκεται στο ανατολικότερο σημείο 
του υγροτόπου δίπλα στον επαρχιακό δρόμο και απέχει από τον πυρήνα του υγροτόπου περίπου 400 μέτρα. Το 
σημείο επιλέχθηκε διότι βρίσκεται ακριβώς κάτω από μια μικρή, απότομη πλαγιά. Εκεί έχουν παρατηρηθεί 
πολλές μικρές κατολισθήσεις εξαιτίας της διέλευσης οχημάτων από τον δρόμο που διέρχεται ακριβώς από πάνω 
και των πολλών σεισμών που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό, ενδιαφέρον 
ηχητικά, του συγκεκριμένου σημείου είναι ότι βρίσκεται στο τέλος μιας από τις μεγαλύτερες ευθείες οδούς 
στην Κεφαλονιά (σίγουρα της ευρύτερης περιοχής), με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να αναπτύσσουν μεγάλη 
ταχύτητα. Η ηχογράφηση μας πρόσφερε πολλούς και ιδιαίτερους ήχους μηχανικής προέλευσης όπως 
αυτοκίνητων και φορτηγών που διέσχιζαν τον δρόμο με μεγάλη ταχύτητα και την απότομη επιβράδυνσή τους 
στην στροφή που ήταν το σημείο καταγραφής. Επίσης, στο σημείο αυτό είχαμε την δυνατότητα να 
ηχογραφήσουμε αυτοκίνητα καθώς κατηφορίζουν από το βουνό και οδεύουν προς την μεγάλη ευθεία δίνοντάς 
μας τη δυνατότητα να πειραματιστούμε στο στάδιο της επεξεργασίας.  

Εικόνα 6: Πανοραμική φωτογραφία του σημείου 4 από την άκρη του δρόμου. 
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Εικόνα 7: Μικρόφωνο Studio Projects LSD2 με την αντιανεμική προστασία του στο σημείου 5. 

Σημείο 5, με συντεταγμένες 38°16'59.1"N 20°25'59.4"E (βλέπε εικόνα 7): Βρίσκεται στο βορειότερο σημείο του 
υγροτόπου, στη νοητή ευθεία με το σημείο 1 και απέχει περίπου 150 μέτρα από τον κεντρικό πυρήνα του 
υγροτόπου. Είναι το σημείο που έχει μεγαλύτερη εγγύτητα με τον πυρήνα του υγροτόπου και στο οποίο 
πραγματοποιήθηκαν οι πιο στοχευμένες ηχογραφήσεις. Επιλέχθηκε να είναι αρκετά ψηλά, πάνω σε ένα λοφάκι 
κοντά στη στροφή του κύριου δρόμου, για να υπάρχει ευρεία θέαση όλου του υγροτόπου αλλά και για να 
στοχεύει με ευκολία προς τον πυρήνα του. Οι καταγραφές στο σημείο αυτό μας έδωσαν πολλά δείγματα 
ορνιθοπανίδας. 

 

4. Χρόνος δειγματοληψίας  

Οι καταγραφές του ηχοτοπίου στον υγρότοπο του Λιβαδίου πραγματοποιήθηκαν στις τέσσερις διαφορετικές 
εποχές του έτους (φθινόπωρο - χειμώνας - άνοιξη - καλοκαίρι), καλύπτοντας έτσι την εποχιακή μεταβολή του 
ηχοτοπίου της περιοχής. Ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2017 (22.11.2017), συνεχίστηκαν τον χειμώνα 
(14.12.2017) και την άνοιξη (16.03.2018) και ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 2018 (2.7.2018). Οι μέρες 
καταγραφών δεν συμπίπτουν επακριβώς με τις εποχές διότι έγινε προσπάθεια να πραγματοποιηθούν σε 
αντιπροσωπευτικές ημέρες της κάθε εποχής. Για παράδειγμα, η φθινοπωρινή καταγραφή άργησε να 
πραγματοποιηθεί επειδή οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην ευρύτερη περιοχή ήταν παρόμοιες με 
αυτές του καλοκαιριού, μέχρι περίπου τις αρχές του Νοέμβρη, όπου κρύωσε λίγο ο καιρός και υπήρξε πτώση 
της θερμοκρασίας. Στην σωστή εύρεση των αντιπροσωπευτικών ημερών ανά εποχή μάς βοήθησαν οι 
κτηνοτρόφοι της περιοχής οι οποίοι και μας συμβουλεύαν.18 

Ο κάθε εποχιακός κύκλος καταγραφών αποτελούνταν από μια δειγματοληψία χρονικής διάρκειας 20 λεπτών 
για τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους της ημέρας (πρωί, μεσημέρι, απόγευμα-σούρουπο), καλύπτοντας 
την ημερήσια μεταβολή του ηχοτοπίου. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν πέντε καταγραφές, μια για κάθε 
επιλεγμένο σημείο ανά χρονική περίοδο της ημέρας ώστε να υπάρχει μεγάλος όγκος ποσοτικών δεδομένων για 
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Συγκεκριμένα, η πρωινή καταγραφή ξεκινούσε το χάραμα και 
ολοκληρωνόταν λίγο μετά την ανατολή του ήλιου, η μεσημεριανή καταγραφή πραγματοποιούνταν γύρω στη 
μια το μεσημέρι και η απογευματινή καταγραφή ξεκινούσε περίπου μιάμιση ώρα πριν τη δύση του ήλιου και 
διαρκούσε μέχρι να βραδιάσει. 

 

5. Μεθοδολογία Καταγραφής 

Η μεθοδολογία καταγραφής του ηχοτοπίου αφορούσε τη συλλογή κυρίως ποσοτικών δεδομένων. 
Συγκεκριμένα, κάθε καταγραφή (δειγματοληψία) βασίστηκε στη συλλογή τριών διαφορετικών τύπων 

 
18 Οι καιρικές συνθήκες στη συγκεκριμένη τοποθεσία είναι αρκετά απρόβλεπτες και ευμετάβλητες και πολλές φορές μη 
αναμενόμενες  σε σχέση με τις εκάστοτε εποχές. 
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δεδομένων: την ηχογράφηση, την κινηματογράφηση και τη φωτογράφιση του ηχοτοπίου. Οι καταγραφές 
πραγματοποιήθηκαν με σχετική́ ακρίβεια στην ώρα αλλά με πλήρη ακρίβεια στο σημείο για την κάθε εποχή. 

5.1. Διαδικασία Ηχογράφησης 

Για την ηχογράφηση του ηχοτοπίου χρησιμοποιήθηκε η στερεοφωνική συμπτωτική (coincident) τεχνική M/S 
(Mid/Side), σύμφωνα με την οποία το Mid μικρόφωνο έχει παντοκατευθυντικό (omnidirectional) πολικό 
διάγραμμα και είναι τοποθετημένο με τέτοιον τρόπο ώστε να κοιτά το κέντρο της υπό καταγραφή περιοχής (τον 
πυρήνα του υγροτόπου), ενώ το Side μικρόφωνο με δικατευθυντικό (figure of 8) πολικό διάγραμμα είναι 
τοποθετημένο κάθετα ως προς το κέντρο του τοπίου (σε γωνιά 90° off axis). Η M/S είναι μια τεχνική́ που δεν 
δίνει άμεση στερεοφωνία αλλά χρειάζεται αποκωδικοποίηση για την σωστή́ ακρόαση του στερεοφωνικού 
αποτελέσματος κατά την εφαρμογή της. Ένα από τα πλεονεκτήματα της M/S είναι η ευελιξία που παρέχει, αφού 
μπορεί να διαμορφωθεί το βάθος και το εύρος της στερεοφωνικής εικόνας ακόμη και μετά την ηχογράφηση 
στο στάδιο της μεταπαραγωγής (Rumsey & McCormick, 2009: 493-498) .  

Χρησιμοποιήθηκε το μικρόφωνο Studio Projects LSD2 και τοποθετήθηκε σε ύψος περίπου 1.6 μέτρων από το 
έδαφος για την αποφυγή των ανακλάσεων από το έδαφος αλλά και για την απόδοση μιας πιο ρεαλιστικής 
εικόνας, καθώς πλησίαζε περίπου το ύψος των αυτιών του μέσου ανθρώπου. Οι ηχογραφήσεις 
πραγματοποιήθηκαν στον ψηφιακό φορητό εγγραφέα Tascam DR-100 σε ηχητικά αρχεία τύπου wav με 
συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz και ανάλυση 24 bit για την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ήχου. Σε όλες τις 
εποχές, εξαιτίας του δυνατού αέρα που επικρατούσε, χρησιμοποιήθηκε ειδικό αντιανεμικό τύπου γούνας πάνω 
από το αντιανέμιο τύπου foam για αποφυγή της παραμόρφωσης στα διαφράγματα των μικροφώνων (βλέπε 
εικόνα 7).  

5.2. Διαδικασία Κινηματογράφησης και Φωτογράφισης 

Η διαδικασία της κινηματογράφησης και φωτογράφισης πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με τις ηχογραφήσεις 
με στόχο τη συλλογή των πληρέστερων ποιοτικών δεδομένων. Χρησιμοποιήθηκαν αρκετές διαφορετικές 
κάμερες και φωτογραφικές μηχανές και τα πλάνα αξιοποιήθηκαν για την σωστή κατηγοριοποίηση και 
ταυτοποίηση των ηχητικών δειγμάτων των πτηνών που ηχογραφήθηκαν. 

 

6. Συμπεράσματα – Προοπτικές για το Μέλλον 

Από την μέχρι τώρα επεξεργασία και ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων έχουν προκύψει πλήθος 
συμπερασμάτων. Τα σημαντικότερα είναι: 

y Το ηχοτοπίο στην περιοχή του υγροτόπου του Λιβαδίου ανήκει στα υψηλής πιστότητας (ή Hi-Fi) περιβάλλοντα 
αλλά με μεσαία πυκνότητα ηχητικών δεδομένων19. 

y Ο ακουστικός ορίζοντας εκτείνεται σε μεγάλη απόσταση, με αποτέλεσμα να προσλαμβάνονται ήχοι από την 
ευρύτερη περιοχή, δηλαδή ήχοι των οποίων οι πηγές βρίσκονται σχετικά μακρία από το σημείο της καταγραφής, 
δημιουργώντας έτσι την αίσθηση της απόστασης. Για παράδειγμα, μακρινά φωνήματα πτηνών, γαβγίσματα 
σκύλου, μουγκρίσματα αγελάδων, αγροτικά μηχανήματα, μηχανοκίνητα οχήματα, μακρινή μουσική από 
αυτοκίνητα κλπ. 

y Η ηχητική ποικιλομορφία της υπό διερεύνησης περιοχής είναι μεγάλη. Από τις ηχογραφήσεις όλων των 
σημείων προκύπτει ότι υπάρχει παρουσία της ορνιθοπανίδας σε όλες τις εποχές του έτους. 

y Καταγράφηκαν πλήθος πουλιών20, γεγονός το οποίο επέτρεψε την ταυτοποίησή τους με ακρίβεια και τη 
δημιουργία ηχητικών δειγμάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης στα σχολεία. 

 
19 Ως ηχοτοπία υψηλής πιστότητας (High Fidelity) χαρακτηρίζονται εκείνα στα οποία υπάρχει μεγάλος λόγος σήματος ως 
προς τον περιβαλλοντικό θόρυβο, δηλαδή́ ο περιβαλλοντικός θόρυβος σε σχέση με το σήμα είναι κατά πολλά dB 
χαμηλότερος. (Schafer, 1994:43).   

20 Συγκεκριμένα ταυτοποιήθηκαν και αναγνωρίστηκαν από τον Μιχαήλ Ξανθάκη, συντονιστή του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Αίνου, τα εξής πτηνά: καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus), Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus 
ruficollis), Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus), Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta), Φλώρος (Chloris chloris), 
Μελισσοφάγος (Merops apiaster), Κιτρινοπόδης γλάρος (Larus michahellis), Μαυροτσιροβάκος (Sylvia melanocephala),κλπ.  
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y Στη συγκεκριμένη περιοχή παρατηρήθηκε έντονα το φαινόμενο της ηχητικής επικάλυψης (masking)21 μόνο 
κατά τη διάρκεια της διέλευσης των μηχανοκίνητων οχημάτων, τα οποία διέρχονταν με μεγάλη ταχύτητα από 
τον κύριο επαρχιακό δρόμο. Οι εντάσεις που καταγράφηκαν σε όλα τα σημεία (κυρίως στο σημείο 2, 3 και 4) 
ήταν αξιοσημείωτα υψηλές και με μεγάλο συχνοτικό εύρος. Επίσης, οι συγκεκριμένοι ήχοι δημιουργούσαν 
αρνητικά συναισθήματα, όπως άγχος και νευρικότητα, στα μέλη της ομάδας καταγραφών. Θα ήταν χρήσιμη μια 
περαιτέρω μελέτη του φαινομένου αυτού ως προς τα ενοχλητικά αποτελέσματα που προκαλεί στο σύνολο της 
ορνιθοπανίδας της περιοχής αυτής.  

y Ανάδειξη τοπικού ηχόσημου: οι χαρακτηριστικοί «διάλογοι» μεταξύ κτηνοτρόφου και αγελάδων. Σχεδόν σε 
όλες τις απογεματινές καταγραφές από το μακρινό 2012 μέχρι και αυτές που παρουσιάζονται υπάρχουν οι 
έντονες «νουθεσίες» συγκεκριμένου κτηνοτρόφου προς τις αγελάδες. 

Μελλοντικά προτείνεται η συνέχιση των καταγράφων στα ήδη υπάρχοντα σημεία τηρώντας τη συγκεκριμένη 
μεθοδολογία καταγραφής. Επίσης, η εύρεση νέων σημείων καταγραφής περιμετρικά αλλά και μέσα στα 
χαλάσματα της φυλακής θα συνεισφέρει σημαντικά στη συλλογή περισσότερων και πληρέστερων ηχητικών 
δειγμάτων με την προοπτική αναδημιουργίας του ηχοτοπίου του παρελθόντος για διάσωση και ανάδειξη της 
ιστορικής μνήμης (πώς ήταν το ηχοτοπίο που άκουγαν οι κρατούμενοι, ποια πουλιά τους έκαναν συντροφιά τα 
βράδια και ποια τους ξυπνούσαν το χάραμα). Οι συγκεκριμένες ηχογραφήσεις θα πρέπει να γίνουν κυρίως 
νυχτερινές ώρες, όταν επικρατεί σχετική ησυχία, διευρύνοντας τον ακουστικό ορίζοντα και επιτρέποντας 
υψηλής ποιότητας καταγραφές. Ακόμα, η εύρεση νέων σημείων περιμετρικά και μέσα στην αναδυομένη από 
τον σεισμό ακτή θα συμβάλει στην καταγραφή και ανάδειξη του συγκεκριμένου τοπίου που αποτελεί σπάνιο 
γεωλογικό φαινόμενο. Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία μονοπατιού και εύρεση κατάλληλου εξοπλισμού 
για την ηχογράφηση στον πυρήνα του υγροτόπου με στόχο την πιστότερη και πληρέστερη ηχογράφηση της 
ορνιθοπανίδας. Τέλος είναι επιβεβλημένη η περαιτέρω αξιοποίηση των καταγραφών για περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και ανάδειξη της σημασίας και της σπουδαιότητας του υγροτόπου.  

Στη διεύθυνση <https://www.dropbox.com/sh/o5exdtivzl5l6ht/AADOujQ8WznQZ-nKRJGU3jHra?dl=0> υπάρχουν 
χαρακτηριστικές ηχογραφήσεις από κάθε σημείο καταγραφής, φωτογραφίες, ηχητικά δείγματα πανίδας που 
ταυτοποιήθηκαν καθώς και οι χαρακτηριστικοί «διάλογοι» μεταξύ κτηνοτρόφου και αγελάδων. 
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Το Ηχοτοπίο στην Περιοχή των Πρανών της Καλντέρας στη Σαντορίνη 
 

 
 
 
 
 
 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την καταγραφή του ηχοτοπίου στο ξωκλήσι του Αγίου Αντωνίου στην 
περιοχή των πρανών της καλντέρας του Ημεροβιγλίου στη Σαντορίνη. Η τοποθεσία αυτή επιλέχθηκε καθώς 
προβάλλει και αναδεικνύει τα πλέον χαρακτηριστικά τοπία του νησιού, όπως την καλντέρα και τη Νέα Καμένη 
(το ηφαίστειο). Η καταγραφή του ηχοτοπίου πραγματοποιήθηκε στις τέσσερις εποχές του έτους και σε τρεις 
ημερήσιους κύκλους (πρωί, μεσημέρι, απόγευμα), καλύπτοντας κατά αυτόν τον τρόπο την εποχιακή και την 
ημερήσια μεταβολή του ηχοτοπίου. Η μεθοδολογία καταγραφής βασίστηκε στη συλλογή τριών διαφορετικών 
τύπων δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την ηχογράφηση, την 
κινηματογράφηση και τα έντυπα καταγραφής πεδίου εξασφάλισαν την όσο το δυνατόν ποιοτική και ποσοτική 
αποτύπωση του ακουστικού περιβάλλοντος με στόχο τη μελέτη των χωροχρονικών διακυμάνσεων των ήχων στη 
συγκεκριμένη τοποθεσία. Στην παρούσα δημοσίευση γίνεται εκτεταμένη αναφορά στα κριτήρια επιλογής της 
συγκεκριμένης τοποθεσίας, στις τεχνικές ηχογράφησης και κινηματογράφησης που χρησιμοποιήθηκαν καθώς 
και στον τρόπο συμπλήρωσης του έντυπου καταγραφής πεδίου. Επίσης, παρουσιάζονται τα στατιστικά 
διαγράμματα πίτας που απεικονίζουν ποσοστιαία την προέλευση των ήχων (βιολογικοί, γεωφυσικοί, 
ανθρωπογενείς, μηχανικοί) που διαμορφώνουν το ηχητικό προσκήνιο και υπόβαθρο του ηχοτοπίου. Ακόμα, 
περιγράφονται αναλυτικά τα βασικά συστατικά του ακουστικού περιβάλλοντος, η ηχοποικιλότητα και ο 
ακουστικός χαρακτήρας της περιοχής για την κάθε εποχή και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τέλος 
παρατίθενται οι χωροχρονικοί χάρτες των επικρατέστερων ήχων της συγκεκριμένης περιοχής καθώς και μια 
σειρά από 12 στατικές κινηματογραφήσεις από τις τέσσερις διαφορετικές εποχές του έτους και των τριών 
διαφορετικών χρονικών διαστημάτων της ημέρας, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις χρονικές 
διακυμάνσεις του ηχοτοπίου, ηχητικά και οπτικά. 

 
Λέξεις Κλειδιά: Ηχοτοπίο, Καταγραφές, Χωροχρονικοί Χάρτες, Ηχητική Χαρτογράφηση, Σαντορίνη  

 
1. Εισαγωγή 

Η συγκεκριμένη εργασία εντάσσεται στη δειγματοληπτική καταγραφή συγκεκριμένων και ιδιαίτερων 
ηχοτοπίων του ελλαδικού χώρου, με απώτερο στόχο την ηχητική χαρτογράφησή τους και τη δημιουργία ενός 
ηχητικού χάρτη με το σύνολο των καταγεγραμμένων μερών της Ελλάδας. Απώτερος στόχος είναι το 
καταγεγραμμένο και επεξεργασμένο υλικό που εχει συλλεχθεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της οικολογικής 
ευαισθητοποίησης, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ενίσχυσης της προστασίας του συγκεκριμένου 
τόπου. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την καταγραφή του ηχοτοπίου στο ξωκλήσι του Αγίου Αντωνίου του 
«Ατραγούδιστου» στην περιοχή των πρανών της καλντέρας του Ημεροβιγλίου στη Σαντορίνη. 

 
2. Κριτήρια επιλογής της θέσης καταγραφής  

Το ξωκλήσι του Αγ. Αντωνίου, όπως φαίνεται και στο δορυφορικό στιγμιότυπο της περιοχής (Εικόνα 1), 
βρίσκεται πιο κάτω από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και λίγο μετά από τα τελευταία ξενοδοχεία που είναι 
χτισμένα κατά μήκος της καλντέρας του Ημεροβιγλίου. Η πρόσβαση στο ξωκλήσι είναι εφικτή μεσώ ενός 
κατηφορικού μονοπατιού (περίπου 300 m22) με ασβεστωμένα σκαλιά, κάνοντας μια μικρή παράκαμψη από το 

 
22 Η μέτρηση της απόστασης έγινε με το google maps.  
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κύριο μονοπάτι πεζοπορίας Φηρών - Οίας (μονοπάτι 923) το οποίο περνάει πάνω από το ξωκλήσι του Αγ. 
Αντωνίου. Στην περιοχή πάνω από το ξωκλήσι υπάρχει ένας μικρός χώρος στάθμευσης και ένα ξενοδοχείο. Στο 
τμήμα αυτό του μονοπατιού 9, η πρόσβαση των αυτοκινήτων είναι εφικτή μέχρι την εκκλησία του Προφήτη 
Ηλία. Η τοποθεσία της θέσης καταγραφής επιλέχθηκε καθώς προβάλλει και αναδεικνύει τα πλέον 
χαρακτηριστικά τοπόσημα του νησιού και συγκεκριμένα την καλντέρα και τη Νέα Καμένη (το ηφαίστειο) όπως 
χαρακτηριστικά φαίνεται στην Εικόνα 2. 

 
Εικόνα 1. Δορυφορικό στιγμιότυπο της περιοχής στο ξωκλήσι του Αγ. Αντωνίου. Η κόκκινη γραμμή οδηγεί στο 

ξωκλήσι του Αγ. Αντωνίου. Η πράσινη γραμμή αποτελεί τμήμα του μονοπατιού πεζοπορίας Φηρών – Οίας 
(μονοπάτι 9). 

 
Εικόνα 2. Το ξωκλήσι του Αγ. Αντωνίου στην καλντέρα του Ημεροβιγλίου. Στο κέντρο στο βάθος φαίνεται ο 

οικισμός του Ημεροβιγλίου, δίπλα προεξέχει ο βράχος του Σκάρου και δεξιά φαίνεται το νησί της Νέας 
Καμένης (το ηφαίστειο). 

 

Τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για την επιλογή της θέσης καταγραφής24 είναι τα εξής:  

1. Τοπικός προσδιορισμός: Σκοπός ήταν το ηχογραφημένο και κινηματογραφημένο τοπίο να παραπέμπει στον 
ελλαδικό νησιωτικό χώρο και να αναδεικνύει τα τοπικά χαρακτηριστικά του τόπου. Γνώριμο χαρακτηριστικό 
των ελληνικών τοπίων, ειδικότερα των νησιών, είναι τα γραφικά ξωκλήσια που συναντώνται σε όλο τον 
ελλαδικό χώρο με παρόμοια αρχιτεκτονική. Επιπλέον, η τοποθεσία αυτή βρίσκεται σε ένα από τα πιο 
αναγνωρίσιμα σημεία της Σαντορίνης – στην καλντέρα. Στο τοπίο πέρα από την καλντέρα φαίνονται και άλλα 
χαρακτηριστικά τοπόσημα του νησιού: τα λευκά σπιτάκια χτισμένα στην άκρη του γκρεμού με θέα προς τη 
θάλασσα, ο βράχος του Σκάρου25 και η Νέα Καμένη.  

 
23 Το μονοπάτι 9 συνδέει τα Φηρά (πρωτεύουσα της Σαντορίνης) με την Οία (Βόρειο τμήμα του νησιού) και διασχίζει τους 
ενδιάμεσους οικισμούς που είναι κτισμένοι στην καλντέρα όπως το Φηροστεφάνι και το Ημεροβίγλι.  
24 Οι ακριβείς συντεταγμένες GPS γεωγραφικού πλάτος και γεωγραφικού μήκος του σημείου τοποθέτησης του εξοπλισμού 
ήταν: 36.451357,25.423115.   
25 Ο Σκάρος ήταν ένας από τους πέντε οχυρωμένος οικισμούς που υπήρχαν στο νησί. Εκεί ήταν χτισμένη η πρωτεύουσα της 
Σαντορίνης μέχρι τον 18ο  αιώνα. Ο Σκάρος υπέστη μεγάλες καταστροφές από τους σεισμούς κατά τις εκρήξεις του 
ηφαιστείου τα έτη 1650, 1701-1711 και 1866-1870 ("Η καστροπολιτεία με τα 200 σπίτια", χ.χ.).   
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2. Τοποθεσία: Βασικό κριτήριο ήταν η θέση των καταγραφών να είναι όσο το δυνατόν πιο απομακρυσμένη από 
κατοικήσιμες περιοχές, πολυσύχναστα σημεία και πόλους έλξης τουριστών, ώστε η παρουσία των 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων να μην είναι πολύ έντονη, ειδικότερα κατά την τουριστική περίοδο που 
φτάνουν στο νησί πολλοί επισκέπτες. Η περιοχή στο ξωκλήσι του Αγ. Αντωνίου κάλυπτε αυτές τις προδιαγραφές 
σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες περιοχές που εξετάστηκαν.  

3. Κινηματογράφηση: Ζητούμενο ήταν το κινηματογραφικό πλάνο να είναι ευρύ και να καταγράψει όσες το το 
δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Το ξωκλήσι του Αγ. Αντωνίου, λόγω του μικρού μεγέθους του, έδινε τη 
δυνατότητα να συμπεριληφθούν στο βίντεο και άλλα στοιχεία του τοπίου (καλντέρα, ηφαίστειο), σε αντίθεση με 
άλλα ξωκλήσια στα οποία εξαιτίας του μεγέθους τους (π.χ. Προφήτης Ηλίας) ή εξαιτίας της τοποθεσίας τους, 
σχεδόν στον γκρεμό (π.χ. η Παναγία Θεοσκέπαστη είναι πολύ κοντά στο γκρεμό), δεν υπήρχε αρκετός διαθέσιμος 
χώρος για να τοποθετηθεί ο εξοπλισμός σε απόσταση από το ξωκλήσι έτσι ώστε το πλάνο να είναι ευρύ.  

4. Εύκολη πρόσβαση: Δεδομένου ότι έπρεπε να γίνει επίσκεψη στο σημείο καταγραφής τρεις φορές την ήμερα, 
η εύκολη πρόσβαση στο εξωκλήσι του Αγ. Αντωνίου κρίθηκε σημαντική για την ευκολότερη και ασφαλέστερη 
μεταφορά του εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό, αποφεύχθηκαν άλλες περιοχές της καλντέρας, όπου το έδαφος 
να είναι απότομο και ανώμαλο ή γίνονται συχνές κατολισθήσεις. 

 

3. Χρόνος δειγματοληψίας  

Οι καταγραφές του ηχοτοπίου στο ξωκλήσι του Αγ. Αντωνίου πραγματοποιήθηκαν στις τέσσερις διαφορετικές 
εποχές του έτους (άνοιξη – καλοκαίρι – φθινόπωρο – χειμώνας), καλύπτοντας έτσι την εποχιακή μεταβολή του 
ηχοτοπίου της περιοχής. Ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2017 και ολοκληρώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2018. Ο 
κάθε εποχιακός κύκλος καταγραφών αποτελούνταν από τέσσερις δειγματοληψίες για τρεις διαφορετικές 
χρονικές περιόδους της ημέρας (πρωί, μεσημέρι, απόγευμα-σούρουπο), καλύπτοντας την ημερήσια μεταβολή 
του ηχοτοπίου. Η χρονική διάρκεια της κάθε δειγματοληψίας ήταν δεκάλεπτη και πραγματοποιούνταν ανά 
διαστήματα περίπου δέκα λεπτών μεταξύ τους. Συνολικά, γίνονταν τέσσερις καταγραφές ανά χρονική περίοδο 
της ημέρας ώστε να υπάρχει μεγάλος όγκος ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων. 

Συγκεκριμένα, η πρωινή καταγραφή ξεκινούσε το χάραμα και ολοκληρωνόταν λίγο μετά την ανατολή του ήλιου, 
η μεσημεριανή καταγραφή πραγματοποιούνταν γύρω στις δωδεκάμισι το μεσημέρι και η απογευματινή 
καταγραφή ξεκινούσε περίπου μισή ώρα πριν τη δύση του ήλιου και διαρκούσε μέχρι να βραδιάσει. Οι πρωινές 
και απογευματινές καταγραφές συνδέονται με δύο καθημερινά χρονικά μοτίβα της φύσης: τη «χορωδία της 
αυγής», που χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα της πανίδας με κυρίαρχο το τραγούδι των πουλιών το 
πρωί, και τη «χορωδία του σούρουπου» όπου το τραγούδι εντόμων και άλλων νυχτερινών οργανισμών είναι το 
πιο συνηθισμένο (dusk and dawn chorus) (Pijanowski, Farina, Gage, Dumyahn & Krause, 2011). Οι μεσημεριανές 
καταγραφές πραγματοποιούνταν -παρότι θεωρείται χρονική περίοδος χαμηλής δραστηριότητας- για να 
υπάρχουν αντιπροσωπευτικότερες καταγραφές του ηχοτοπίου αλλά και ταυτόχρονα πληρέστερη καταγραφή 
του 24ώρου. Αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθούν καταγραφές κατά τη διάρκεια της νύχτας δεδομένου 
ότι εκείνες τις ωρες το ηχοτοπίο είχε χαμηλή ηχητική δραστηριότητα ζώων και εντόμων και υπήρχε 
αντικειμενική δυσκολία προσέγγισης και παραμονής στο ξωκλήσι.  

 

4. Μεθοδολογία Καταγραφής 

Η μεθοδολογία καταγραφής του ηχοτοπίου αφορούσε τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. 
Συγκεκριμένα, κάθε καταγραφή (δειγματοληψία) βασίστηκε στη συλλογή τριών διαφορετικών τυπών 
δεδομένων: την ηχογράφηση, την κινηματογράφηση και τα έντυπα καταγραφής του ηχοτοπίου στο εξωκλήσι 
του Αγ. Αντωνίου. Οι καταγραφές πραγματοποιήθηκαν με σχετική ακρίβεια στην ώρα αλλά με πλήρη ακρίβεια 
στο σημείο για την κάθε εποχή. 

4.1. Διαδικασία Ηχογράφησης 

Για την ηχογράφηση του ηχοτοπίου χρησιμοποιήθηκε η στερεοφωνική συμπωτική (coincident) τεχνική M/S 
(Mid/Side), σύμφωνα με την οποία το Mid μικρόφωνο έχει παντοκατευθυντικό (omnidirectional) πολικό 
διάγραμμα και είναι τοποθετημένο με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να κοιτά το κέντρο της υπό καταγραφή περιοχής 
ενώ το Side μικρόφωνο με δικατευθυντικό (figure of 8) πολικό διάγραμμα είναι τοποθετημένο κάθετα ως προς 
το κέντρο του ηχοτοπίου (σε γωνιά 90° off axis), όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 2 αριστέρα). 
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Η τεχνική M/S θεωρείται από τις δημοφιλέστερες τεχνικές ηχογράφησης ηχοτοπίων καθώς συνδυάζει 
ομοιομορφία στην απόδοση του πεδίου και στην αισθητική του ακούσματος, ευδιάκριτο και ξεκάθαρο 
εντοπισμό των ηχητικών αντικειμένων (localization), μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή και στον χειρισμό στο 
πεδίο κατά την ηχογράφηση και τέλος, μεγάλη ευελιξία διαμόρφωσης στο στάδιο της μεταπαραγωγής 
(Μαραγκός, Εμμανουήλ, Λουφόπουλος & Ηλιάδης, 2016) 

Χρησιμοποιήθηκε το μικρόφωνο Studio Projects LSD2 και τοποθετήθηκε σε ύψος περίπου 1.5 m από το έδαφος 
για την αποφυγή των ανακλάσεων από το έδαφος αλλά και για την απόδοση μιας πιο ρεαλιστικής εικόνας, 
καθώς πλησίαζε το ύψος των αυτιών του μέσου ανθρώπου. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στον 
ψηφιακό φορητό εγγραφέα Zoom H5 σε τύπο ψηφιακού αρχείου wav με συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz και 
ανάλυση 24 bit για την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ήχου. Την άνοιξη και το καλοκαίρι χρησιμοποιήθηκε 
αφρώδες κάλυμμα αντιανεμικής προστασίας (τύπου foam). Λόγω του συχνού και δυνατού αέρα, το φθινόπωρο 
και τον χειμώνα χρειάστηκε να προστεθεί και αντιανέμιο τύπου γούνας πάνω από το αντιανέμιο τύπου foam 
για αποφυγή της παραμόρφωσης στα διαφράγματα των μικροφώνων (Εικόνα 2 μέση και δεξιά).  
 

     
Εικόνα 2. Το μικρόφωνο Studio Projects LSD2 με την αντιανεμική προστασία που χρησιμοποιήθηκε καθως και 

η φωτογραφική μηχανή Nikon D3100 κατά την διαδικασία των καταγραφών. 

Πριν την έναρξη της καταγραφής γινόταν έλεγχος της σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού, λαμβανόνταν η 
ηχητική στάθμη (gain structure) και ξεκινούσε η διαδικασία της ταυτόχρονης καταγραφής (ηχογράφηση και 
κινηματογράφηση). Το gain του καταγραφικού ρυθμίστηκε όσο πιο δυνατά γινόταν καθώς βασική επιδίωξη 
ήταν να ηχογραφηθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερο και ευρύτερο ηχητικό πεδίο. 
 

4.2. Διαδικασία Κινηματογράφησης 

Για την κινηματογράφηση του τοπίου χρησιμοποιήθηκε η φωτογραφική μηχανή Nikon D3100 με την εγγραφή 
να πραγματοποιείται σε ανάλυση 1920x1080 (24 fps). Οι ρυθμίσεις της κάμερας τροποποιήθηκαν ελαφρώς για 
την προσαρμογή της φωτεινότητας. Ο σημαντικότερος στόχος της κινηματογραφικής διαδικασίας ήταν το πλάνο 
των βιντεοσκοπήσεων να είναι στατικό και να καταγράφει ακριβώς το ίδιο πεδίο πάντα, καθώς ένα από τα 
παραδοτέα ήταν η δημιουργία ενιαίων κινηματογραφικών αρχείων που να περιέχουν συραμμένα τα πλάνα από 
όλες τις εποχές ανά χρονική περίοδο, για σύγκριση των διαφορετικών ηχοτοπίων που προκύπτουν.26 Για τον 
λόγο αυτό σημειώθηκε εμφανώς η θέση της κάμερας και του μικροφώνου στον χώρο και με αυτόν τον τρόπο 
εξασφαλίστηκε η ακριβής επανατοποθέτησή τους σε κάθε καταγραφή. Ως σημείο αναφοράς για τη προσαρμογή 
του πλάνου της κάμερας κατά την προετοιμασία και εγκατάσταση του εξοπλισμού σε κάθε καταγραφή 
χρησιμοποιήθηκαν στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) από βιντεοσκοπήσεις προηγούμενων καταγραφών με στοχό 
την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων των πλάνων μεταξύ των διαφορετικών εποχών και διαστημάτων της ημέρας. 

Η κάμερα, όπως και το μικρόφωνο, τοποθετήθηκε σε ύψος περίπου 1.5 m. Συγκεκριμένα, το μικρόφωνο 
τοποθετήθηκε πίσω από την κάμερα και οι κεντρικοί τους άξονες ήταν σε ευθεία όσο αυτό ήταν δυνατόν. Η 
απόσταση μεταξύ της κάμερας και του μικροφώνου ήταν περίπου 30 εκατοστά όπως φαίνεται και στις Εικόνες 
2β και 2γ.  

 

 
26 Βλέπε<https://www.youtube.com/playlist?list=PLY0GwrvSiydbnKulYZKnlw99FgMRZkMZR> και <https://www.youtube.com/ 
playlist?list=PLY0GwrvSiydZ58eNmjEXCbMlVnTT4p8D6> 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLY0GwrvSiydbnKulYZKnlw99FgMRZkMZR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY0GwrvSiydZ58eNmjEXCbMlVnTT4p8D6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY0GwrvSiydZ58eNmjEXCbMlVnTT4p8D6
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4.3.  Έντυπο Καταγραφής Πεδίου  

Το έντυπο καταγραφής πεδίου είναι ένα σημαντικό «εργαλείο», χάρη στο οποίο διευκολύνεται η καταγραφή, 
η ταξινόμηση και η ανάλυση των συστατικών στοιχείων του ηχοτοπίου27. Το σύνολο αυτών των ηχητικών 
στοιχείων και η εντύπωση που αποκομίζει κάποιος από έναν τόπο μετά από συνειδητή ακρόαση αποτελούν τη 
ταυτότητα ή αλλιώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός ηχοτοπίου (Papadimitriou, χ.χ.). Μια από τις έννοιες του 
ηχοτοπίου αφορά την ηχητική αντίληψη του περιβάλλοντος από τον ακροατή, «πώς το περιβάλλον αυτό 
κατανοείται από εκείνους που ζουν μέσα σε αυτό» (Truax, 1984: 10). Τα δεδομένα του εντύπου καταγραφής 
είναι η αποτυπωμένη «μαρτυρία» του ακροατή–παρατηρητή όπως αυτός αντιλήφθηκε - βίωσε - το ηχοτοπίο 
στο συγκεκριμένο χωροχρόνο και αποτελεί σημαντικό οδηγό για κάποιον που θέλει να μελετήσει, να αναλύσει, 
να περιγράψει, να ανασυνθέσει ή να απεικονίσει ένα ηχοτοπίο. Το έντυπο καταγραφής πεδίου, όπως έχει 
αναπτυχθεί, είναι μια φόρμα παρατηρήσεων στην όποια παρατηρητές καταγράφουν τα ηχητικά γεγονότα που 
συνθέτουν το ηχοτοπίο σε χρονικά βήματα των 15 δευτερόλεπτων. Αναλυτικότερα, το έντυπο πεδίου 
αποτελείται από δύο τμήματα, το ένα αφορά τη λειτουργική σημασία των ήχων και το άλλο αφορά την 
προέλευση των ήχων και συμπληρώνονται ταυτόχρονα από δύο παρατηρητές.28  

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας χρειάστηκε να τροποποιηθεί το έντυπο καταγραφής ώστε να μπορεί 
να συμπληρωθεί από ένα μόνο άτομο στο πεδίο. Έγινε μια προσπάθεια, δηλαδή, να συγχωνευθούν τα δύο 
τμήματα του εντύπου καταγραφής σε ένα, έτσι ώστε οι τιμές που αποδίδονται για τη λειτουργική σημασία 
(επιφάνεια, υπόβαθρο) και την προέλευση των ήχων να σημειώνονται στο ίδιο τμήμα, χωρίς να χρειάζεται 
εναλλαγή μεταξύ των δύο τμημάτων, όπως θα συνέβαινε στη πρότυπη μορφή του εντύπου καταγραφής. Για τη 
συγκεκριμένη καταγραφή η κατηγοριοποίηση των ήχων στο πεδίο βασίστηκε στην αναγνώριση της λειτουργικής 
τους σημασίας (επιφάνεια, υπόβαθρο) και στην αναγνώριση των ήχων που λειτουργούσαν ως ηχόσημο και ως 
ηχητικό σήμα. Η κατηγοριοποίηση ως προς την προέλευσή τους (γεωφυσικοί, βιολογικοί, ανθρωπογενείς, 
μηχανικοί ήχοι) πραγματοποιήθηκε σε μετέπειτα στάδιο και συγκεκριμένα στο στάδιο μεταφοράς των 
δεδομένων σε ψηφιακή μορφή (φύλλο υπολογισμού), για το οποίο χρησιμοποιήθηκε η πρότυπη μορφή του 
εντύπου καταγραφής.  

Η παρούσα έρευνα ακολουθεί μία από τις κατηγοριοποιήσεις που προτείνονται στο (Ετμεκτσόγλου, 2014:7), 
καθώς κρίθηκε η καταλληλότερη. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: α) βιολογικοί ήχοι (μη ανθρώπινοι), β) 
ανθρωπογενείς ήχοι, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες, τους βιολογικούς ήχους και τους μηχανικούς 
ήχους, και γ) γεωφυσικοί ήχοι. Στους μηχανικούς ήχους πηγή των ηχητικών γεγονότων είναι η μηχανή, έμμεσα 
όμως η πηγή είναι ο άνθρωπος αφού χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει 
οποιαδήποτε μηχανή (Ετμεκτσόγλου, 2014: 6). Η κατηγοριοποίηση των ανθρωπογενών ήχων σε δύο 
υποκατηγορίες (βιολογικοί και μηχανικοί) είναι χρήσιμη για να ξεχωρίζουμε ποιες από τις δύο αυτές κατηγορίες 
έχουν μεγαλύτερη παρουσία/επιβάρυνση στο ηχοτοπίο (Ετμεκτσόγλου, 2014:7).  

Η καταγραφή του ηχοτοπίου προσεγγίστηκε «παθητικά». Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει την απόλυτη ησυχία 
και ακινησία εκ μέρους του παρατηρητή (καταγραφέα) έτσι ώστε να μην διαταραχθεί το ηχοτοπίο 
(Λουφόπουλος, Εμμανουήλ, Μαραγκός & Κατερέλος, 2012). Για κάθε δειγματοληψία υπάρχει και ένα 
συμπληρωμένο έντυπο καταγραφής πεδίου. 

 

 
27 Η συγκεκριμένη μέθοδος της καταγραφής των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ηχοτοπίου αναπτύχθηκε από την «ομάδα 
έρευνας ελληνικών ηχοτοπίων» ως μέρος ενός πρωτόκολλου για την καταγραφή και τη χαρτογραφική απόδοση των 
ποιοτικών και των ποσοτικών χαρακτηριστικών του ηχοτοπίου με σκοπό την μελέτη των χωροχρονικών διακυμάνσεων 
(Παπαδημητρίου, 2016:496).   

28 Ο παρατηρητής 1 σημειώνει στο έντυπο καταγραφής τους ήχους του ηχοτοπίου έτσι όπως τους αναγνωρίζει, τους 
κατηγοριοποιεί σύμφωνα με την λειτουργική τους σημασία σε ήχους επιφάνειας ή ήχους υπόβαθρου και δίνει σε κάθε ήχο 
μια υποκειμενική τιμή αντιλαμβανόμενης έντασης από 1 έως 3 (1 για χαμηλή ένταση ήχου, 2 για μεσαία ένταση του ήχου 
και 3 για ισχυρή ένταση ήχου), για κάθε διάστημα των 15 δευτερολέπτων. Ο παρατηρητής 2 σημειώνει τους ήχους του 
ηχοτοπίου και τους κατηγοριοποιεί ανάλογα με την προέλευση τους (γεωφυσικοί, βιολογικοί, ανθρωπογενείς – λόγω 
ανθρώπινων βιολογικών δραστηριοτήτων, μηχανικοί – λόγω μη ανθρώπινων δραστηριοτήτων) και δίνει μια υποκειμενική 
τιμή από 1 έως 3 ως προς την ιεραρχημένη συμμετοχή τους στη δημιουργία του ηχοτοπίου (όμοια με τον παρατηρητή 1 
(Μνιέστρης, Παντής, Κουτσοδημάκης, & Βαλσαμάκης, 2006:4) για κάθε διάστημα των 15 δευτερολέπτων. Χαρακτηριστικοί 
ήχοι που σηματοδοτούν κάτι στον χώρο ή στον χρόνο, κατατάσσονται ως ηχόσημα (Papadimitriou, χ.χ.). 
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5. Αξιοποίηση και Επεξεργασία του Καταγεγραμμένου Υλικού  

5.1. Επεξεργασία του Ήχου  

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας της επεξεργασίας του ήχου ήταν η αποκωδικοποίηση της ηχογράφησης που 
είχε πραγματοποιηθεί με την στέρεο τεχνική M/S. Έπειτα από λεπτομερέστατη ακρόαση αποφασίστηκε ότι 
ρεαλιστικότερη απόδοση της στερεοφωνικής εικόνας του σημείου καταγραφής γίνεται με τα Side κανάλια σε 
ένταση -3 dB σε σχέση με το Mid.  

Η μέτρια ποιότητα των προενισχυτών του Zoom H5 είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή αρκετού θορύβου29 κατά 
την διαδικασία της ηχογράφησης. Η ένταση του θορύβου ήταν αρκετά ισχυρή και αλλοίωνε το ηχοτοπίο, 
γεγονός που κατέστησε επιβεβλημένη την αφαίρεσή του χρησιμοποιώντας με πολλή προσοχή και με ήπιες 
ρυθμίσεις ειδικό αλγόριθμο αποθορυβοποίησης30 σε κάθε ένα κανάλι, ξεχωριστά και ανεξάρτητα. Επίσης, 
εφαρμόστηκε ισοστάθμιση για δραστική αφαίρεση - μείωση - των χαμηλών συχνοτήτων (High Pass Filter: 90 Hz, 
30 dB/oct) διότι, όπως προέκυψε από τις ακροάσεις, το φάσμα κάτω από τα 90 Ηz δεν περιέχει χρήσιμο και 
αξιοποιήσιμο ηχητικό υλικό του ηχοτοπίου. Οι συγκεκριμένες συχνότητες ήταν αρκετά δυνατά ηχογραφημένες 
εξαιτίας του αέρα που έπνεε σχεδόν σε όλες τις καταγραφές και της μέτριας ποιότητας αντιανεμικής 
προστασίας που χρησιμοποιήθηκε. Ακόμα, χρησιμοποιήθηκε ένα φίλτρο τύπου Hi-Shelving σε κατάσταση 
εξασθένισης (-5 dB από περίπου τα 12 kHz και πάνω) για επιπλέον μείωση του υψίσυχνου θορύβου των 
προενισχυτών.  

Σε κάποιες ηχογραφήσεις, λόγω των έντονων ριπών του ανέμου και της μέτριας αποτελεσματικότητας 
αντιανεμικής προστασίας που χρησιμοποιήθηκε, υπήρξε ασύμμετρη καταγραφή των χαμηλών, μέχρι περίπου 
τα 150 Hz, συχνοτήτων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το εξειδικευμένο πρόγραμμα επεξεργασίας RX 6 της 
εταιρείας Izotope το οποίο, πέρα των άλλων λειτουργιών του, έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει ή και να 
επισκευάσει το ηχογραφημένο υλικό μέσω διαφόρων αλγορίθμων31 πρόσθετων ηχητικών επεξεργαστών (plug-
ins).  

5.2. Επεξεργασία των Κινηματογραφήσεων  

Η επεξεργασία που υπέστησαν οι κινηματογραφήσεις ήταν ήπια εφόσον σκοπός ήταν το τοπίο να αποτυπωθεί 
σε μεγάλο βαθμό χρωματικά, όπως πραγματικά ήταν κατά την καταγραφή του, δηλαδή με το φυσικό φωτισμό 
που είχε, καθώς επίσης να διατηρηθεί η φυσικότητα των χρωμάτων σε κάθε εποχή και λήψη. Η επεξεργασία 
έγινε με το πρόγραμμα Premiere Pro CS6. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν βασικά εργαλεία όπως το razor tool 
και στα effect controls του βίντεο χρησιμοποιήθηκαν οι ρυθμίσεις του Motion (position, scale και rotation) έτσι 
ώστε να διορθωθεί ο ορίζοντας σε κάποιες κινηματογραφήσεις. Για την βελτίωση της ισορροπίας της 
φωτεινότητας και των χρωμάτων των βίντεο χρησιμοποιήθηκε το εφέ «fast color corrector».  

Επιλέχθηκε η κατάλληλότερη δειγματοληψία ανάλογα με τη χρονική περίοδο καταγραφής (ξημέρωμα, 
μεσημέρι, σούρουπο). Το αξιοποιήσιμο υλικό ήταν περίπου 9 λεπτά ανά καταγραφή και με αυτό 
δημιουργήθηκαν συγχρονισμένα βίντεο με τον επεξεργασμένο ήχο. Η χρήση της κλακέτας βοήθησε ώστε να 
γίνει σωστά η συρραφή μεταξύ βίντεο και ήχου στο στάδιο της επεξεργασίας.  

Συνολικά δημιουργήθηκαν 12 κινηματογραφικά αρχεία σε συνδυασμό με τον επεξεργασμένο ήχο (4 εποχές  x 
3 χρονικές περιόδους). Η εξαγωγή των βίντεο έγινε σε ψηφιακά αρχεία τύπου mp4, σε ανάλυση HD 1280x720, 
τυποποίηση H.264 με κωδικοποιητή VBR 2 και ρυθμό ροής δεδομένων (data rate) 14 Mbps. Η εξαγωγή του ήχου 
έγινε σε ψηφιακά αρχεία τύπου ACC, συχνότητα δειγματοληψίας 48 kHz, συμπίεση 320 Κbps, stereo. 

5.3. Χωροχρονικοί Χάρτες  

Η ακριβής περιγραφή και χαρτογραφική απεικόνιση του ηχοτοπίου παρουσιάζει περιορισμούς που οφείλονται 
στη δυναμική φύση του ήχου και στη διάχυση του στον χώρο που δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε μια στατική 
εικόνα που ειναι συνήθως ένας χάρτης. Επιπλέον, η έννοια του ηχοτοπίου περιλαμβάνει αρκετά υποκειμενικά 
στοιχεία, ειδικότερα ότι σχετίζεται με τον ήχο ως ερέθισμα με άμεσες επιπτώσεις στις αντιδράσεις των 
ανθρώπων (Papadimitriou et al., 2009:132). Οι θέσεις των ήχων στους χάρτες σημειώθηκαν κατά προσέγγιση 
μετά από λεπτομερή ακρόαση των ηχογραφήσεων και αφού ελήφθησαν υπόψη: α) τα δεδομένα που 
συλλέχθηκαν στα έντυπα καταγραφής, β) επιπλέον παρατηρήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των 

 
29 Ενδογενής (εσωτερικός) θόρυβος της βαθμίδας της προενίσχυσης εξαιτίας των υλικών κατασκευής της. Θεωρείτε κατά 
προσέγγιση λευκός θόρυβος. 
30 Z Noise της εταιρείας Waves. 
31 Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ο ειδικός αλγόριθμος De-rustle με την επιλογή Remove Low Energy. 
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καταγραφών στο πεδίο (π.χ. η κατεύθυνση προέλευσης κάποιων ήχων) και γ) οι κινηματογραφήσεις, που 
παρείχαν οπτική πληροφορία για τον καλύτερο προσδιορισμό της θέσης κάποιων ηχογόνων πηγών. 
Δημιουργώντας τους χωροχρονικούς χάρτες32 επιβεβαιώνεται πως η ακριβής απεικόνιση και ο ακριβής 
προσδιορισμός της θέσης των ήχων παρουσιάζει περιορισμούς λόγω της δυναμικής των ήχων και της διάχυσής 
τους στον χώρο και ειδικότερα των ηχογόνων πηγών με τις οποίες δεν υπήρχε οπτική επαφή. 

Χρησιμοποιήθηκε το Google Earth για τη λήψη του χάρτη της ευρύτερης περιοχής μελέτης σε υψηλή ανάλυση. 
Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των χοροχρονικών χαρτών είναι το Adobe Photoshop 
CS5 (Εικόνα 3 αριστερά). Η κάθε ηχητική πηγή αντιπροσωπεύεται με διαφορετικό χρώμα, όπως φαίνεται και 
στη παρακάτω εικόνα (Εικόνα 3 δεξιά). Οι ήχοι που έχουν πιο διαφανές (αχνό) χρώμα και δεν είναι πολύ έντονοι 
είναι γενικά πιο χαμηλοί σε ένταση. Αντίθετα πολύ έντονα και σκούρα χρώματα αντιστοιχούν σε ήχους 
μεγαλύτερης έντασης. Το μέγεθος του κύκλου είναι περίπου ανάλογο του μεγέθους της ηχητικής πηγής ή της 
εξάπλωσης που έχει ο ήχος της. Για παράδειγμα, ο ήχος του αεροπλάνου (μπορντό χρώμα) απεικονίζεται με 
μεγαλύτερο κύκλο από αυτόν των πτηνών (κίτρινο χρώμα). Οι απεικονίσεις των ήχων στα όρια του 
περιγράμματος (καφέ χρώμα) αντιπροσωπεύουν πηγές που ηχούν από εστίες που βρίσκονται εκτός του 
εικονιζόμενου πεδίου όπως αυτό εμφανίζεται στο χάρτη (βλ. εικ. 3). 

  
Εικόνα 3. Αριστερά: Δημιουργια χωροχρονικών χαρτών στο περιβάλλον εργασίας του Adobe Photoshop. 

Δεξιά: Χρωματική αντιστοιχία των ήχων που απεικονίζονται στους χωροχρόνους χάρτες.  

Σε κάθε έναν από τους τέσσερις χάρτες αποτυπώνεται κάθε μία από τις τέσσερις δεκάλεπτες δειγματοληψίες 
που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια μια ώρας, με περίπου δεκάλεπτα διαλείμματα μεταξύ τους (βλ. εικ. 4). 

5.4. Δημιουργία Γραφημάτων  

Με τα δεδομένα του εντύπου καταγραφής δημιουργήθηκαν δύο στατιστικά διαγράμματα πίτας που 
απεικονίζουν ποσοστιαία την προέλευση των ήχων (βιολογικοί, γεωφυσικοί, ανθρωπογενείς, μηχανικοί) που 
διαμορφώνουν το ηχητικό προσκήνιο (foreground) και το ηχητικό υπόβαθρο (background) του ηχοτοπίου. Το 
ηχόσημο προστέθηκε ως μια επιπλέον κατηγορία ήχου ώστε να εξεταστεί κατά πόσο διαμόρφωσε ή όχι το 
ηχοτοπίο. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα τρίτο διάγραμμα που απεικονίζει ποσοτικά τη συγκριτική σχέση 
υποβάθρου – επιφάνειας στη σύνθεση του ηχοτοπίου, δηλαδή κατά πόσο το ηχοτοπίο διαμορφώνεται από 
ήχους της επιφάνειας και ήχους του υποβάθρου όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

Πιο αναλυτικά, τα διαγράμματα αυτά δημιουργήθηκαν για κάθε χρονική περίοδο της ημέρας (3 διαγράμματα 
για το πρωί, 3 για το μεσημέρι, 3 για το απόγευμα) της κάθε εποχής. Τα διαγράμματα προέκυψαν από́ 
βαθμονομημένες τιμές, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στα ειδικά έντυπα καταγραφής απο τους παρατηρητές, ως 
εκτιμήσεις της στάθμης έντασης των ήχων του υποβάθρου και των ήχων της επιφάνειας αντίστοιχα (η κλίμακα 
βαθμονόμησης εκτείνεται απο το 1 για την ελάχιστη εκτιμώμενη ένταση έως το 3 για τη μέγιστη). Πιο 
συγκεκριμένα, οι αναγνωρισμένες ηχητικές πηγές, τόσο του υποβάθρου όσο και της επιφάνειας, από τα 
τέσσερα έντυπα καταγραφής (4 δειγματοληψίες ανά χρονική περίοδο) ομαδοποιήθηκαν σε πέντε επιμέρους 
κατηγορίες ήχων (βιολογικοί, γεωφυσικοί, ανθρωπογενείς, μηχανικοί, ηχόσημα). Οι τιμές των ηχητικών πηγών 
κάθε κατηγορίας ήχου από́ τα τέσσερα έντυπα καταγραφής αθροίστηκαν. Βάση των τελικών αυτών 
αθροισμάτων δημιουργήθηκαν τα γραφήματα στο φύλλο υπολογισμού. Τα γραφήματα ιδανικά προκύπτουν 
από τέσσερα έντυπα καταγραφής για κάθε χρονική περίοδο της ημέρας. 

 
32 Η μορφή των χωροχρονικών χαρτών που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη έρευνα βασίστηκε στο μοντέλο που είχε 
αναπτυχθεί στο άρθρο «Το Ηχητικό Τοπίο του Λιμανιού του Ρεθύμνου» (Μαραγκός, Μικέλης, & Τζεδάκη, 2010). 
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Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4) παρουσιάζονται οι τέσσερις χωροχρονικοί χάρτες όπως έχουν δημιουργηθεί 
για το απόγευμα της 17ης Απριλίου 2017 μεταξύ του χρονικού διαστήματος 19:22 - 20:33 καθώς και τα 
γραφήματα με τα δεδομένα από τα έντυπα καταγραφής. Στο ηχητικό υπόβαθρο διακρίνονται κυρίως οι ήχοι 
των μηχανοκίνητων οχημάτων του δρόμου, το γάβγισμα σκύλου, ένα βουητό άγνωστης ηχητικής πηγής, ένα 
μακρινό αεροπλάνο και γεωφυσικοί ήχοι (αέρας, θρόισμα φύλλων, θάλασσα). Στο προσκήνιο, ακούγονται 
φωνές, πουλιά, έντομα, γάβγισμα σκύλων, κόρνα κρουαζιερόπλοιου και όταν πλέον έχει βραδιάσει, ακούγεται 
ο ήχος των γρύλων. Πότε πότε ακούγονται κρότοι από πυροτεχνήματα (δεδομένου ότι οι ηχογραφήσεις 
πραγματοποιήθηκαν την περίοδο του Πάσχα). Γενικά, ηχογόνες πηγές με ισχυρή παρουσία στο ηχοτοπίο 
απουσιάζουν. 

Οι 12 κινηματογραφήσεις μαζι με τα έντυπα καταγραφής και τους χωροχρονικούς χάρτες που δημιουργήθηκαν 
διατίθενται διαδικτυακά στην παρακάτω διεύθυνση33. 

 
Εικόνα 4. Γραφήματα που προέκυψαν απο τα έντυπα καταγραφής καθώς και χωροχρονικοί χάρτες για τις 4 

δειγματοληψίες του σούρουπο της ανοιξιάτικης καταγραφής. 

 

6. Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που προέκυψαν από τις καταγραφές προκύπτουν 
τα παρακάτω συμπεράσματα:  

y Το ηχοτοπίο στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου είναι υψηλής πιστότητας (ή Hi-Fi) περιβάλλον αλλά με χαμηλή 
πυκνότητα ηχητικών δεδομένων34.  

 
33 <https://www.youtube.com/playlist?list=PLY0GwrvSiydZAg6Oh1xVh6t-be-ba8joT> 
34 Ως ηχοτοπία υψηλής πιστότητας (High Fidelity) χαρακτηρίζονται εκείνα στα οποία υπάρχει μεγάλος λόγος σήματος ως 
προς τον περιβαλλοντικό θόρυβο, δηλαδή́ ο περιβαλλοντικός θόρυβος σε σχέση με το σήμα είναι κατά πολλά dB 
χαμηλότερος. Επίσης, ηχοτοπία υψηλής πιστότητας θεωρούνται και τα ισορροπημένα ηχοτοπία στα οποία μεμονωμένα 
ηχητικά γεγονότα μπορούν να ακουστούν με μεγάλη ευκρίνεια (Schafer, 1994:43).   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLY0GwrvSiydZAg6Oh1xVh6t-be-ba8joT
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y Η ηχητική ποικιλομορφία της υπό διερεύνησης περιοχής είναι χαμηλή. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι 
απόρροια της χαμηλής βιοποικιλότητας35, που συναντάται στην περιοχή. Η Σαντορίνη γενικώς είναι ξερή και 
άνυδρη χωρίς υγρότοπους, ποταμούς, ρεματιές, λίμνες κτλ. Η πλευρά της καλντέρας είναι βραχώδης και 
απόκρημνη, δεν υπάρχουν δέντρα, το έδαφός της είναι ηφαιστιογενές και η βλάστηση είναι κυρίως από 
φρύγανα. Αυτοί οι παράγοντες συντελούν και στην χαμηλή ηχοποικιλότητα. 

y Μπορούν να διακριθούν τα διαφορετικά ακουστικά επίπεδα αντίληψης, δηλαδή ήχοι του προσκήνιου και ήχοι 
του υποβάθρου36. 

y Ο ακουστικός ορίζοντας εκτείνεται σε μεγάλη απόσταση, με αποτέλεσμα να γίνονται αντιληπτοί ήχοι από την 
ευρύτερη περιοχή, δηλαδή ήχοι των οποίων οι πηγές βρίσκονται σχετικά απομακρυσμένα από το σημείο της 
καταγραφής, δημιουργώντας έτσι την αίσθηση της απόστασης. Για παράδειγμα, μακρινή μουσική, ήχος 
καμπάνας, σφύριγμα κρουαζιερόπλοιου, κόρνες σκάφους και οχημάτων, γαβγίσματα σκύλου, κινητήρες πλοίων 
που πλέουν σε απόσταση χιλιομέτρων από την ακτή, κινητήρες σκαφών, οχήματα του επαρχιακού δρόμου, 
μακρινά φωνήματα πτηνών, μακρινές φωνές, ήχοι οικοδομικών εργασιών. 

y Δεν παρατηρείται το φαινόμενο της ηχητικής επικάλυψης (masking)37 στην περιοχή του Αγ. Αντωνίου καθώς 
οι ήχοι συνυπάρχουν αρμονικά μεταξύ τους. 

y Το ηχοτοπίο είναι ετερογενές, δηλαδή συγκροτείται από στοιχεία της φύσης αλλά και από ανθρώπινες 
δραστηριότητες (βιολογικές και μηχανικές). Επίσης, οι ηχογόνες πηγές38 που συνθέτουν το ηχοτοπίο δεν 
διαφέρουν πολύ ανά εποχή. Η διέλευση αεροπλάνων παρατηρείται όλες τις εποχές και όλες τις περιόδους των 
καταγραφών. 

y Πολλές από τις ηχογραφήσεις μπορούν να χαρακτηρισθούν ως "αδρανείς", λόγω της απουσίας έντονης 
κοντινής ηχητικής δραστηριότητας. Διακρίνονται κυρίως οι γεωφυσικοί ήχοι και η διέλευση οχημάτων από τον 
επαρχιακό δρόμο. 

y Οι βασικοί ήχοι (keynotes) που ακούγονται στο ξωκλήσι του Αγ. Αντωνίου είναι γεωφυσικής προέλευσης και 
συγκεκριμένα είναι ο ήχος της θάλασσας, του αέρα και του θροίσματος των φύλλων. Το φυσικό στοιχείο του 
ανέμου παρατηρείται σχεδόν πάντα στις ηχογραφήσεις άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με χαμηλότερη 
ένταση. Οι βασικοί ήχοι γίνονται αντιληπτοί ως ήχοι υποβάθρου. 

y Η μορφολογία της καλντέρας στο συγκεκριμένο σημείο με απόκρημνα ηφαιστιογενή βράχια δημιουργεί σε 
μερικές περιπτώσεις το ακουστικό φαινόμενο της αντήχησης. Αυτό παρατηρήθηκε με κάποια φωνήματα 
πτηνών και με τον ήχο της κόρνας κρουαζιερόπλοιου, πιθανόν από τον όρμο των Φηρών.  
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35 Η ηχοποικιλότητα ενός τόπου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την βιοποικιλότητα, δηλαδή όσα περισσότερα είδη χλωρίδας 
και πανίδας υπάρχουν σε έναν τόπο τόσο περισσότεροι και διαφορετικοί ήχοι θα παράγονται σε αυτόν. 
36 Στα ηχοτοπία υψηλής πιστότητας ο ακροατής μπορεί να διευρύνει τον ακουστικό του ορίζοντα σε μεγάλη ακτίνα και τα 
ακουστικά επίπεδα αντίληψης μπορούν να διακριθούν, δηλαδή οι ήχοι επιφάνειας και υποβάθρου είναι διακριτοί – και 
γίνονται ευκολότερα αντιληπτοί (Schafer, 1994:43). 
37 Στα ηχοτοπία υψηλής πιστότητας τα φαινόμενα της ηχητικής σκίασης είναι λιγότερο συχνά (Schafer, 1994:43). Η έννοια 
της ηχητικής αλληλοεπικάλυψης ή ηχητικής σκίασης (masking) σε ένα υγιές ηχοτοπίο σημαίνει ότι οι ήχοι, ακόμη και οι 
λιγότεροι έντονοι, συνήθως δεν καλύπτουν ο ένας τον άλλον (εκτός εάν οι συχνότητές τους είναι πολύ κοντά), με 
αποτέλεσμα όλοι οι ήχοι να μπορούν να διακριθούν. 
38 Οι ηχογόνες πηγές αποτελούνται από ήχους γεωφυσικής προέλευσης (θάλασσα, αέρας, θρόισμα των φύλλων), ήχους 
βιολογικής προέλευσης (σκύλους, έντομα και πουλιά) και τους ήχους μηχανικής προέλευσης (αεροπλάνα, οχήματα, κλπ). 
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Περίληψη 

Το 1960 ο Πολωνός συνθέτης Κριστόφ Πεντερέτσκι (23 Νοεμβρίου 1933-29 Μαρτίου 2020) συνέθεσε ένα 
έργο για ορχήστρα εγχόρδων με τον τίτλο «Θρήνος για τα θύματα της Χιροσίμα». Η ιδιαιτερότητα του έργου 
αυτού εντοπίζεται στις πολλές καινοτομίες του συνθέτη όπως στο τρόπο που χρησιμοποιεί τα έγχορδα, στην 
καταγραφή του μουσικού κειμένου κ.ά. Τα μουσικά όργανα παίζονται με τον συμβατικό τρόπο αλλά και ως 
κρουστά. Ο τρόπος παιξίματος των οργάνων επισύρει την αλλαγή στον τρόπο καταγραφής του μουσικού 
κειμένου υποχρεώνοντας τον συνθέτη να εισάγει μια σειρά από νέα σύμβολα ώστε να μπορέσει να αποδοθεί 
από τους ερμηνευτές η έμπνευση του συνθέτη. Σχετικά με αυτά τα στοιχεία έχουν γραφτεί αρκετές 
αναλύσεις και κείμενα. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως από τη σκοπιά της ακουστικής οικολογίας είναι το 
φανταστικό ηχοτοπίο που δημιουργείται κατά την ακρόαση το οποία παραπέμπει σε εικόνες μιας 
πραγματικότητας. Ακόμα και στην περίπτωση απουσίας του τίτλου, το φανταστικό ηχοτοπίο το οποίο 
αναδεικνύεται από την περίτεχνη γραφή του Πεντερέτσκι μας παραπέμπει σε ένα σκηνικό θρήνου, φόβου, 
αγωνίας, αναταραχής και χάους. Το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού είναι έντονο αν και σαφώς οριοθετημένο 
αφού ο τρόπος καταγραφής του μουσικού κειμένου αφήνει ελευθερία στον εκτελεστεί μέσα όμως σε 
συγκεκριμένα όρια. Ένα ακόμα παράδειγμα από το χώρο της εθνομουσικολογίας είναι ο «Σκάρος» όπου μαζί 
με τη φλογέρα ακούγονται οι ήχοι του περιβάλλοντος (βελάσματα, κουδούνια, γαυγίσματα νυχτοπούλια) 
συνθέτοντας ένα μοναδικό ηχοτοπίο. Τα έργα αυτά μπορεί να αποτελέσουν την αφόρμιση για μια σειρά 
συνθέσεις από μαθητές και μαθήτριες, για χρήση των μουσικών οργάνων με αντισυμβατικούς τρόπους ώστε 
να καταλήξουν σε συνθέσεις φανταστικών ηχοτοπίων είτε για τις ανάγκες μουσικής επένδυσης σε αφηγήσεις 
και θεατρικά δρώμενα είτε για συνθέσεις μουσικής. Η έννοια του φανταστικού ηχοτοπίου ανεξάρτητα αν 
είναι συνθέσεις ηχοτοπίου ή μουσικών συνθέσεων, μπορεί να συμβάλλει με δημιουργικές προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική διαδικασία τόσο στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού κεφαλαίου των μαθητών όσο και στην 
εκπαίδευση διαφόρων καλλιτεχνικών ή διαθεματικών προσεγγίσεων. 

 
Λέξεις Κλειδιά: Φανταστικό ηχοτοπίο, αντισυμβατική χρήση μουσικών οργάνων, Μουσική Αγωγή, 
ηχόχρωμα. 
 

 
 
1. Θόρυβος, ηχόχρωμα, μουσική και ηχοτοπίο 

Η μουσική αγωγή, τόσο στο σχολικό περιβάλλον της Γενικής μουσικής εκπαίδευσης όσο και στο πλαίσιο της 
ειδικής μουσικής εκπαίδευσης (Ωδείο, Μουσικό Σχολείο), για πολλά χρόνια είχε περιοριστεί στα 
χαρακτηριστικά του ήχου τα οποία σχετίζονται με την οξύτητα (τονικό ύψος) και τη διάρκεια. Να μάθουμε να 
τραγουδάμε «σωστά» και χωρίς «φάλτσα» παραλείποντας στην ουσία τα δυο άλλα χαρακτηριστικά του ήχου 
που είναι η ένταση και η χροιά (Τσαφταρίδης, 2005).  

Ήδη όμως από τις αρχές του 20ου αιώνα ο «θόρυβος» και οι ήχοι του περιβάλλοντος είτε του αστικού και 
βιομηχανικού είτε της φύσης άρχισαν να χρησιμοποιούνται συνειδητά και στη μουσική (Τσαφταρίδης, 2015, 
Παπαρρηγόπουλος, 2018). Οι απόψεις με τη μορφή μανιφέστου του Francesco Balilla Pratella (2009/1911α, 
1911β), στις οποίες βασίστηκε το μανιφέστο του Ρούσσολο (1913) καθώς και οι κατασκευές των μουσικών 
οργάνων του αποτελούν ουσιαστικά την πρώτη θεωρητική τοποθέτηση για τη χρήση στη μουσική τέτοιων ήχων. 
Στη διακήρυξη του μάλιστα ο Πρατέλα (1911β/2019) αναφέρει πως «η μουσική πρέπει να περιλαμβάνει όλες 
τις νέες [ηχητικές] στάσεις της φύσης (atteggiamenti della natura), τιθασευμένες από τον άνθρωπο με 
διαφορετικούς τρόπους, μέσω των συνεχών επιστημονικών ανακαλύψεων» (ό.π. σελ. 22). Μερικές δεκαετίες 
αργότερα ο Ε. Varese υπερθεμάτιζε τις απόψεις αυτές σημειώνοντας ότι «ο μουσικός χώρος είναι περισσότερο 
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ανοικτός παρά οριοθετημένος» γιατί «ο ήχος είναι μια ζωντανή υπόθεση» (Wen-Chung, 1966). Έτσι κατέρριπτε 
στην ουσία την διάκριση σε μουσικούς και μη μουσικούς ήχους και τον περιορισμό της χρήσης των ήχων σε μια 
μουσική σύνθεση. 

Συνθέτες επίσης όπως οι P. Boulez, J. Cage, Olivier Messiaen, Luigi Nono, A. Schnittke, K. Stockhausen, και πολλοί 
άλλοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας μουσικής με ήχους χωρίς καθορισμένη οξύτητα, με 
έμφαση στο ηχόχρωμα και τις δυναμικές (ένταση).  

Η θεωρία της δυτικής μουσικής κατά τον Truax (1995) αδυνατεί να αντιμετωπίσει τους ακαθόριστης οξύτητας 
ήχους του περιβάλλοντος και δεν μπορεί, ακόμα τουλάχιστον, να προτείνει ένα σημειογραφικό σύστημα 
καταγραφής των ήχων αυτών. Επιπλέον αν και η πρακτική των συνθετών και ενορχηστρωτών έχει 
χρησιμοποιήσει το ηχόχρωμα δηλαδή ένα από τα χαρακτηριστικά του ήχου ως πολύ βασικό στοιχείο της 
μουσικής, τόσο οι θεωρητικοί της μουσικής όσο και οι μουσικολόγοι και εθνομουσικολόγοι σπάνια ασχολούνται 
με το ηχόχρωμα ως βασικό παράγοντα των συνθέσεων θεωρώντας το ηχόχρωμα και τις δυναμικές 
δευτερεύουσας σημασίας χαρακτηριστικά όπως αναφέρει ο McAdams (2019 σελ. 212). Ο ίδιος σημειώνει 
επίσης ότι «η οξύτητα, η διάρκεια και η ένταση είναι ένας ηχοχρωματικός χώρος (timbre space)» (ό.π. σελ. 29). 
Θα μπορούσαμε επομένως να υποστηρίξουμε ότι στους ήχους του περιβάλλοντος πρωταρχική σημασία έχει το 
ηχόχρωμα αφού στη μαθηματική του ανάλυση εμπεριέχει την οξύτητα, τη διάρκεια και την ένταση39. 

Τα παραπάνω εξηγούν σε ένα βαθμό γιατί οι συνθέσεις με ήχους του περιβάλλοντος βρίσκονται στο περιθώριο 
(της μουσικής παραγωγής) των μουσικών συνθέσεων. Πιθανόν το ηχόχρωμα και κατ’ επέκταση ο 
ηχοχρωματικός χώρος να μην προσδίδει ένα «σοβαρό» status στην ακαδημαϊκή αντίληψη καταγραφής της 
μουσικής αφού η χρήση της πεντάγραμμης σημειογραφίας δεν μπορεί να αποδώσει τους ήχους τους 
περιβάλλοντος.  

Η Ακουστική Οικολογία έρχεται όμως να δει τους ήχους αυτούς ως ένα ουσιαστικό στοιχείο της σύγχρονης 
μουσικής αλλά και ως εργαλείο εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Διερευνά σε βάθος και ταξινομεί αυτούς 
τους ήχους λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές παραμέτρους. Μια μορφή ταξινόμησης (Ετμεκτσόγλου, 2014)40 
είναι να τους κατατάσσει σε:  

1) Μη-Ανθρωπογενείς ήχους (Χωρίς Ανθρώπινη Επιρροή, Με Ανθρώπινη Επιρροή)  

2) Ανθρωπογενείς ήχους (Α1 με το σώμα, Α2 με όργανα και ενέργεια σώματος, Α3 με μηχανές και 
ενέργεια ηλεκτρισμού ή άλλη μη ανθρώπινη ενέργεια) (ό.π. σελ. 7). 

Η ταξινόμηση αυτή είναι χρήσιμη για τις ανάγκες αυτού του άρθρου επειδή αναφέρεται στους ανθρωπογενείς 
ήχους των μουσικών οργάνων και συγκεκριμένα η περίπτωση Α2. Σε περιπτώσεις βέβαια όπου μουσικά όργανα 
και μηχανές αποτελούν ένα σύνολο σε ένα ηχοτοπίο θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε τεχνουργήματα όπου 
ο ήχος παράγεται με χρήση ενέργειας. Ένα τέτοιο ηχοτοπίο μπορούμε να ακούσουμε σε μια πλατεία όπου 
γίνεται μια συναυλία (μπάντα του δήμου, μαντολινάτα, μικρά μουσικά σχήματα που παίζουν σε διάφορες 
γωνιές κτλ) γύρω από την πλατεία κινούνται διάφορα οχήματα, ακούγονται ήχοι από σερβίτσια σε παρακείμενα 
καφέ και πιθανόν κάποιο ρολόι του δήμου ή καμπάνες εκκλησίας να χτυπάνε. 

Όλα αυτά φυσικά αποτελούν ένα πραγματικό ηχοτοπίο (ό.π. σελ 3), ένα ηχοτοπίο που εξελίσσεται σε 
πραγματικό χρόνο σε όσους/ες βρίσκονται εκείνη τη στιγμή σε απόσταση ακρόασης δηλαδή, γίνεται αντιληπτό 
στο χώρο και στο χρόνο. Αν αποφασίσει όμως κάποιος να ηχογραφήσει αυτό το πραγματικό ηχοτοπίο και το 
άκουγε ξανά σε διαφορετικό χώρο και χρόνο τότε θα έχουμε ένα φανταστικό ηχοτοπίο. Τα φανταστικά ηχοτοπία 
όπου ανθρωπογενείς και μη ήχοι χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μουσικών συνθέσεων εμφανίζονται ως 
«ρεύμα» ουσιαστικά τη δεκαετία του 70 με τις συνθέσεις και τα κείμενα του Murray-Schafer καθώς επίσης και 
του Barry Truax της Hildegard Westerkamp και άλλων. Οι συνθέσεις αυτές χρησιμοποιούν τεχνικές με Η/Υ, 
μαγνητοταινίες αλλά και συνδυασμό μουσικών οργάνων (Truax, 2001). Βέβαια υπήρξαν μεμονωμένες 
πειραματικές προσπάθειες όπως το ευρηματικό «Σαββατοκύριακο» του Walter Ruttman (Wochenende)41 
μουσική σύνθεση για το ραδιόφωνο από ήχους του Βερολίνου (Truax, 2012) με περιστασιακή χρήση μουσικών 
οργάνων όλα όμως ηχογραφημένα. Πιθανόν δε αυτό να αποτελεί την πρώτη μουσική σύνθεση ενός 
φανταστικού ηχοτοπίου, έννοια βέβαια η οποία δεν υπήρχε εκείνη την περίοδο. 

 
39 Το ηχόχρωμα ουσιαστικά αλλά όχι αποκλειστικά διαμορφώνεται από την συχνότητα των αρμονικών (οξύτητα), το χρόνο 
εμφάνισής τους (διάρκεια), την ακουστότητα του καθενός από αυτούς (ένταση). 
40 Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για έννοιες-κλειδιά. 
41 Walter Ruttman «Wochenende»  <https://www.youtube.com/watch?v=SfGdlajO2EQ>. 

https://www.youtube.com/watch?v=SfGdlajO2EQ
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2. Φανταστικό ηχοτοπίο και μουσικές συνθέσεις 

 «Threnody to the victims of Hiroshima». 

Ο όρος φανταστικό ηχοτοπίο δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί όμως σε συνθέσεις οι οποίες είναι γραμμένες 
αποκλειστικά για μουσικά όργανα. Γιατί: 

Οι στιλιζαρισμένες μιμήσεις των ήχων της φύσης κοινή στην baroque περίοδο (π.χ. οι εποχές του Βιβάλντι, τα 
χωρίς τέλος echo concerti) και η ψυχολογική απεικόνιση του περιβάλλοντος που συναντάμε στη μουσική του 
19ου αιώνα (μέσω της όπερας, της προγραμματικής μουσικής και της λογοτεχνικής σχέσης), είναι όλα 
παραδείγματα περιβαλλοντικών φαινομένων τα οποία μεταφέρθηκαν στο μουσικό υλικό στο πλαίσιο 
υπάρχοντος στιλ (Truax, 2001 σελ. 53-54).  

Δεν αρκεί επομένως η ένταση, η ταχύτητα και η οξύτητα για να δεχθούμε ότι η «καταιγίδα» στις «4 Εποχές» του 
Βιβάλντι είναι ένα «φανταστικό ηχοτοπίο» ούτε και οι τίτλοι που συνοδεύουν το κάθε μέρος της 6ης Συμφωνίας 
του Μπετόβεν μας οδηγούν σε περιβαλλοντικούς ήχους. Για να χαρακτηρίσουμε κάτι ως φανταστικό ηχοτοπίο 
απαιτείται μια πιο «ευθεία ηχητική αναφορά», αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την αδόκιμη έκφραση.  

Υπάρχουν έργα όμως στη σύγχρονη εποχή όπου χρησιμοποιούνται μόνο μουσικά όργανα, δηλαδή χωρίς χρήση 
μαγνητοφωνημένων/επεξεργασμένων Ανθρωπογενών ή Μη Ανθρωπογενών ήχων, τα οποία μας παραπέμπουν 
σε «φανταστικά ηχοτοπία» με ένα τρόπο σαφώς πιο άμεσο από τις αναμενόμενες στιλιστικές τεχνικές της 
Baroque, Κλασικής και Ρομαντικής εποχής. Σε αυτά τα έργα, το μουσικό όργανο έχει ένα διττό ρολό αφενός 
παραγωγής συμβατικών «μουσικών ήχων» μέσω των καθιερωμένων τεχνικών και πρακτικών παιξίματος και 
αφετέρου παραγωγής ήχων ξένων, μέχρι πρότινος, σε ένα μουσικό έργο με χρήση νεωτεριστικών τεχνικών 
παιξίματος εκτός της παραδοσιακής συμβατικής του τεχνικής. Το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού είναι έντονο αν 
και σαφώς οριοθετημένο αφού ο τρόπος καταγραφής του μουσικού κειμένου αφήνει ελευθερία στον 
εκτελεστεί μέσα όμως σε συγκεκριμένα όρια. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται να είναι η σύνθεση του Κριστόφ Πεντερέτσκι (1933-2020) για ορχήστρα 52 
εγχόρδων με τίτλο «Θρήνος για τα θύματα της Χιροσίμα». Το έργο γράφτηκε το 1960, είχε διάρκεια περίπου 9΄ 
ενώ ο αρχικός του τίτλος ήταν «8΄37΄΄» πήρε δε το 3ο βραβείο στο διαγωνισμό συνθετών Fitelberg Composers 
Competition της Κατοβίτσε Πολωνίας με αφιέρωση στα «θύματα της Χιροσίμα» ενώ η παγκόσμια πρεμιέρα 
έγινε το 1961 στη Βαρσοβία (Bylander, 2004). Ο ίδιος αναφέρει ότι έργα όπως αυτό «ενώ έχουν μια αυτόνομη 
καλλιτεχνική αξία μπορούν να θεωρηθούν δημοσιογραφία» (Keller, 2017) δηλαδή να «διαβάσουμε» μέσα από 
αυτά και να μας δώσουν «εικόνες» κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα των συνθέσεων μουσικής της ακουστικής 
οικολογίας. 

Το έργο αυτό θεωρείται ως μια σύνθεση στην οποία οι έννοιες του ηχοχρώματος, της τονικότητας, του τρόπου 
καταγραφής του μουσικού κειμένου (score layout) και της φόρμας αποκτούν πρωτόγνωρες διαστάσεις. Σχετικά 
με αυτά τα στοιχεία έχουν γραφτεί αρκετές αναλύσεις και κείμενα. 

Το ενδιαφέρον μου σε αυτό το σημείο εστιάζει στον τρόπο που χρησιμοποιεί ο Penderecki το ηχόχρωμα και τα 
μουσικά όργανα δημιουργώντας μια σύνθεση στην οποία αποδίδω στοιχεία ανθρωπογενών ήχων ενός 
φανταστικού ηχοτοπίου στο πλαίσιο της ακουστικής οικολογίας. Με άλλα λόγια το φανταστικό ηχοτοπίο που 
δημιουργείται κατά την ακρόαση και παραπέμπει σε εικόνες μιας πραγματικότητας.  

Τα μουσικά όργανα παίζονται με τον συμβατικό τρόπο όπως τον γνωρίζουμε από τις ιστορικές πρακτικές con 
arco42, con legno43, pizzicato44, sul ponticello45 στις χορδές όπως συμβαίνει στα έγχορδα με τόξο αλλά εισάγονται 
από το συνθέτη και πρωτοποριακές τεχνικές όπως «ακανόνιστες εναλλαγές» στην κίνηση του δοξαριού. Οι 
τεχνικές αυτές δεν εισάγονται από τον συνθέτη απλώς σαν ηχητικό στοιχείο αλλά αντιμετωπίζουν το έγχορδο 
όργανο ως κρουστό με όλα τα μέρη του βιολιού, χορδές, καπάκι (sound-board), καβαλάρη, ηχείο, να είναι 
σημεία ενεργοποίησης του ήχου (Mirka, 2001). Έτσι στην ουσία ο κάθε ερμηνευτής έχει στο χέρι του ένα 
έγχορδο με τόξο και ένα κρουστό, κυριολεκτικά ιδιόφωνο μουσικό όργανο. Ο τρόπος παιξίματος των οργάνων 
επισύρει την αλλαγή στον τρόπο καταγραφής του μουσικού κειμένου υποχρεώνοντας τον συνθέτη να εισάγει 
μια σειρά από νέα σύμβολα ώστε να μπορέσει να αποδοθεί από τους ερμηνευτές η έμπνευση του. Χτυπήματα 

 
42 Με το μέρος του δοξαριού που είναι οι τρίχες. 
43 Με το πίσω μέρος του δοξαριού το ξύλο. 
44 Με τα δάχτυλα, με νύξη. 
45 Με το δοξάρι πολύ κοντά στον καβαλάρη (γέφυρα). 
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στο καπάκι (αρμονική τράπεζα) με τα δάχτυλα, με τον «βάτραχο»46 του δοξαριού, παίξιμο μεταξύ καβαλάρη και 
χορδοστάτη σε σημείο δηλαδή που δεν μπορείς να επέμβεις στην τονικότητα, γρήγορα μη ρυθμικά τρέμολο 
κτλ. Αποτέλεσμα αυτών των τεχνικών παιξίματος είναι ένα ηχητικό γεγονός καλλιτεχνικής αξίας και ταυτόχρονα 
γεμάτο με «εικόνες» ήχων με «ευθεία ηχητικά αναφορά» σε ένα ηχοτοπίο.  

Ακόμα και στην περίπτωση που ο αρχικός τίτλος «8΄37΄» είχε παραμείνει και δεν καθοδηγούσε τη σκέψη μας 
στο συγκεκριμένο συμβάν της Χιροσίμα, το φανταστικό ηχοτοπίο το οποίο αναδεικνύεται από την περίτεχνη 
γραφή του Πεντερέτσκι μας παραπέμπει σε ένα σκηνικό «θρήνου, φόβου, αγωνίας, κραυγών, αναταραχής, 
χάους» όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν φοιτήτριες και φοιτητές ακούγοντας το κομμάτι για πρώτη φορά και 
χωρίς να έχει γίνει αναφορά στον τίτλο του.47 

«Σκάρος»: μερικές προεκτάσεις 

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και μουσικές από το χώρο της εθνομουσικολογίας. Ο «Σκάρος» αποτελεί ένα 
παράδειγμα «ηχητικής μίμησης» συγκεκριμένης ποιμενικής εργασίας όταν κυρίως κατά τις δροσερές νυκτερινές 
ώρες ο βοσκός ξαναβγάζει το κοπάδι για βοσκή. Στο Σκάρο, οι φράσεις μιμούνται τους ήχους της φύσης: το 
τραγούδι του αηδονιού, τον ρόχθο των νερών του ρυακιού, το αλύχτισμα των ζώων και τη βοή της καταιγίδας 
(King, 2018). Αυτές όμως οι μιμήσεις είναι στην ουσία αντίστοιχες με τις «στιλιζαρισμένες μιμήσεις των ήχων» 
της Baroque περιόδου όπως είδαμε παραπάνω χωρίς άμεση παραπομπή σε εικόνες μιας ηχητικής 
πραγματικότητας.  

Η έννοια του φανταστικού ηχοτοπίου στην αυστηρή του μορφή ενυπάρχει κυρίως στην ηχητική καταγραφή του 
ηχοτοπίου όπου ο βοσκός θα παίξει στη φλογέρα, στο κλαρίνο ή στο βιολί και ταυτόχρονα θα ακούγονται όλοι 
αυτοί οι ήχοι κατά τη διάρκεια της βοσκής. Θα ακούγονται δηλαδή τα κουδούνια των προβάτων, τα γαυγίσματα 
των σκυλιών, οι πιθανές παροτρύνσεις του βοσκού, κάποια νυχτοπούλια ή ένα αηδόνι από παρακείμενη 
ρεματιά. Δεν είναι σπάνιες όμως και οι ηχογραφήσεις όπου ο μουσικός, σχεδόν αποκλειστικά με βιολί, έχει τη 
δυνατότητα να μιμηθεί αρκετούς από τους «πραγματικούς» ήχους με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ευθεία 
αναφορά σε αυτούς. Η ευελιξία του βιολιού θα μιμηθεί αποτελεσματικά τα κελαϊδίσματα, τα γαυγίσματα, τον 
αέρα ακόμα και τα κουδούνια. Φυσικά αντίστοιχα παραδείγματα μπορούν να μας δώσουν οι εθνομουσικολόγοι 
και από άλλους μουσικούς πολιτισμούς.  

 

3. Φανταστικό ηχοτοπίο και παιδαγωγικές προεκτάσεις 

Τα έργα αυτά μπορεί να αποτελέσουν την αφόρμηση για μια σειρά συνθέσεις από μαθήτριες, μαθητές και 
φοιτήτριες, φοιτητές για χρήση των μουσικών οργάνων με αντισυμβατικούς τρόπους ώστε να καταλήξουν σε 
συνθέσεις φανταστικών ηχοτοπίων είτε για τις ανάγκες μουσικής επένδυσης σε αφηγήσεις και θεατρικά 
δρώμενα είτε για συνθέσεις μουσικής. Επιπλέον δίνει την δυνατότητα σε ένα μάθημα μουσικής να εμπλέξει και 
τις κατασκευές «αντισυμβατικών/αυτοσχέδιων» μουσικών οργάνων ώστε να εξερευνηθούν ήχοι οι οποίοι δεν 
συναντώνται σε μουσικά όργανα. 

Τέτοια παραδείγματα μουσικής του 20ου αιώνα και παραδοσιακών μουσικών έχουν σημαντική συμβολή σε μια 
σύγχρονη θεώρηση της μουσικής παιδαγωγικής γιατί τα πορίσματα μουσικολογίας και εθνομουσικολογίας 
αποτελούν τους δυο πυλώνες της και αφορούν τόσο τους ειδικούς της μουσικής όσο και τους εκπαιδευτικούς 
της πράξης.  

Συμπερασματικά η έννοια του φανταστικού ηχοτοπίου ανεξάρτητα αν είναι συνθέσεις ηχοτοπίου ή μουσικές 
συνθέσεις όπως το παράδειγμα του Πεντερέσκι ή του Σκάρου μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Για παράδειγμα συνεισφέρει στην ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό του πολιτιστικού 
κεφαλαίου των μαθητών μέσω των ακροάσεων που θα χρησιμοποιηθούν ως αφόρμηση για συνθέσεις ή ως 
υπαρκτά παραδείγματα συνθέσεων μεγάλων δημιουργών. Επιπλέον ενισχύει την εκπαίδευση διαφόρων 
καλλιτεχνικών εκφάνσεων φωτίζοντας την ακουστική-ηχητική πλευρά τους (θεατρική παράσταση, έκθεση 
εικαστικών, κινούμενη εικόνα, βίντεο κτλ.) ή διαθεματικών προσεγγίσεων με τον ήχο να αποτελεί μια από τις 
πλευρές του προς διερεύνηση θέματος. Η ακουστική οικολογία είναι ένα πεδίο με αρκετά ανεξερεύνητες 
πλευρές ακόμα και μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τμήμα της μουσικής παιδαγωγικής θεωρίας και πρακτικής. 

 
46 Η πίσω άκρη του δοξαριού όπου βρίσκεται ο μηχανισμός τεντώματος των τριχών.  
47 Η συγκεκριμένη ερώτηση γινόταν από το 2000 στο πλαίσιο του μαθήματος «Θεωρίες Μουσικής και Κινητικής Αγωγής» 
ως μια άτυπη έρευνα, το οποίο δίδασκα μέχρι το 2015 στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην προσχολική Ηλικία του 
ΕΚΠΑ 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, διάφορες εταιρείες σε συνεργασία με ερευνητικά εργαστήρια στο χώρο της 
Βιοακουστικής έχουν αναπτύξει λογισμικά ακουστικής ανάλυσης των καλεσμάτων των πουλιών, μέσω 
αυτόματης αναγνώρισης προτύπων, που ταυτοποιούν τη ρυθμική και μελωδική δομή του ‘‘τραγουδιού’’ τους 
σύμφωνα με τη βιολογική τους κατάταξη. Οι εφαρμογές αυτές ακολουθούν διαφορετική μεθοδολογία ως 
προς το κομμάτι της ανάλυσης και της αναγνώρισης, ωστόσο παρουσιάζουν κάποια κοινά μειονεκτήματα, 
όπως είναι η χαμηλή ακρίβεια, η έλλειψη μεθόδων επαγγελματικής ανάλυσης για μεγαλύτερο εύρος 
πουλιών, οι διάφορες τεχνικές δυσκολίες και η προϋπόθεση ύπαρξης εξειδικευμένου ανθρώπινου 
δυναμικού για την υλοποίησή τους. Στο πλαίσιο αυτής της ανακοίνωσης θα παρουσιάσουμε κάποιες από τις 
υπάρχουσες εφαρμογές και σημαντικές έρευνες πού έχουν πραγματοποιηθεί στο πεδίο αυτό, ενώ 
παράλληλα θα σχολιάσουμε τις επικρατέστερες μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούν. Εν συνεχεία θα 
αναφερθούμε στο πρόβλημα της καταγραφής και της συγκριτικής μελέτης μεγαλύτερου εύρους πουλιών, 
καθώς και στη δημιουργία μίας νέας εφαρμογής αναγνώρισης που μελλοντικά θα περιλαμβάνει την 
ελληνική ορνιθοπανίδα. Τέλος, θα συζητήσουμε τα οφέλη της εφαρμογής αυτού του τύπου λογισμικών στη 
σχολική εκπαίδευση και τον ηχητικό και μουσικό εγγραμματισμό, στο πλαίσιο της ακουστικής οικολογίας. 
 

Λέξεις Κλειδιά: Ακουστική οικολογία, αναγνώριση πτηνών, ανάλυση ήχου, βιομουσικολογία, μηχανική 
μάθηση, μουσική τεχνολογία, φωνήματα πτηνών. 

 
 
 
1. Εισαγωγή 

Η πρώτη γνωστή καταγραφή του «τραγουδιού» των πουλιών (birdsong) αναφέρεται το 1889 από τον Ludwig 
Koch ενώ η μελέτη αντίστοιχων θεμάτων στη σύγχρονη εποχή έχει σαν αφετηρία το έργο του ζωολόγου William 
Thorpe (Thorpe, 1958). Παράλληλα εξελίσσεται και η Βιοακουστική ως επιστήμη, που έχει σαν αφετηρία τις 
μελέτες του Σλοβένου βιολόγου Ivan Regen, το 1925, σχετικά με τους ήχους των εντόμων. Έκτοτε τίθενται οι 
βάσεις για τη διεύρυνση της Βιακουστικής σε άλλους ήχους της βιοπανίδας, συμπεριλαμβανομένης και της 
ορνιθοπανίδας. Η επιστήμη της Βιολογίας ερευνά και καταγράφει το τραγούδι των πουλιών σαν μέσο για την 
παρακολούθηση του οικοσυστήματος αναφορικά με τον πληθυσμό τους. 

Τα χρόνια που μεσολάβησαν συντελέστηκαν πολλές εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, μέσω διεπιστημονικών 
προσεγγίσεων. Ο θεμελιωτής της Ακουστικής Οικολογίας M. Schafer και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν ένα πολλά 
υποσχόμενο και ελπιδοφόρο πρόγραμμα για το μέλλον της ανθρωπότητας σε σχέση με τη φύση, στο πλαίσιο 
του «World Soundscape Project» (Schafer, 1977), μέσω της καταγραφής των ήχων που μας περιβάλλουν, 
συμπεριλαμβανομένων και των καλεσμάτων και κελαϊδισμάτων των πουλιών. Μέσω των αναφορών στο χώρο 
της Βιακουστικής, της Βιολογίας - με έμφαση στη μελέτη των ήχων της πανίδος, και της Ακουστικής Οικολογίας, 
σχηματίζεται η νέα επιστήμη της Βιομουσικολογίας - όρος που πρωτοεμφανίζεται από τον Nils L. Wallin (Wallin, 
1991). Η Βιομουσικολογία ως κλάδος ασχολείται με τη μελέτη της μουσικής από βιολογικής άποψης, ενώ η 
Ζωομουσικολογία - όρος που χρησιμοποιείται αρχικά από τον Γάλλο συνθέτη François-Bernard Mâche (Mâche, 
1983) - είναι τομέας της μουσικολογίας και της ζωολογίας ο οποίος μελετά τις μουσικές πτυχές του 
παραγόμενου και προσλαμβανόμενου ήχου των ζώων (Georgaki, 2017). Τέλος, η Ορνιθομουσικολογία – η οποία 
αποτελεί κλάδο της Ζωομουσικολογίας - εστιάζει στα μελωδικο-ρυθμικά μοτίβα των πουλιών, μέσα από την 

mailto:geokouts@music.uoa.gr
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παρατήρηση, την ανάλυση και την καταγραφή της μουσικής τους, με βασικό εργαλείο τη χρήση 
φασματογραφημάτων και μουσικής σημειογραφίας. Πρωτοπόρος του συγκεκριμένου κλάδου υπήρξε ο 
συνθέτης και ορνιθολόγος Olivier Messiaen, δάσκαλος του F.B. Mâche. 

Τα τελευταία χρόνια τη σκυτάλη για τη μελέτη των καλεσμάτων των πουλιών έχει πάρει από την επιστήμη της 
Μουσικής Ακουστικής η επιστήμη της Εξελικτικής Νευροβιολογίας όπου ένα από τα κύρια ερευνητικά 
ενδιαφέροντα της είναι η συγκριτική προσέγγιση της μουσικής συμπεριφοράς που σχετίζεται με τους 
μηχανισμούς της μάθησης στον ανθρώπινο εγκέφαλο και στον εγκέφαλο των πουλιών. Παράλληλα, η Γνωσιακή 
Νευροεπιστήμη ασχολείται με την κατανόηση των νευρικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην εκμάθηση του 
κελαηδίσματος στα πουλιά, με στόχο την κατανόηση της εκμάθησης της γλώσσας. Τέλος, στον τομέα της 
Πληροφορικής, νέα υπολογιστικά συστήματα στοχεύουν στην ανάλυση, αναγνώριση και επεξεργασία του ήχου 
των πουλιών ενώ οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στην 
Αυτόματη Αναγνώριση Ομιλίας48 στις Τηλεπικοινωνίες. 

 

2. Ακουστικές προσεγγίσεις στην ανάλυση του καλέσματος των πουλιών 

Ως αναγνώριση ενός ηχητικού σήματος, αναφέρεται ο προσδιορισμός του είδους της ηχητικής πηγής, της 
συχνότητας, καθώς και ο χρονικός προσδιορισμός του κάθε επιμέρους ήχου που το απαρτίζουν. Η ανάλυση 
ηχητικών σημάτων είναι μία διαδικασία με σκοπό την εξαγωγή γνώσης αναφορικά με το περιεχόμενο και τη 
φύση των σημάτων αυτών. Οι τεχνικές ανάλυσης εφαρμόζονται στα καλέσματα των πουλιών προκειμένου να 
εξαχθούν τα ηχητικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν το ηχητικό σήμα τους, με σκοπό την κατάτμηση 
(segmentation), την ταξινόμηση (classification), την ανάκτηση (retrieval) κ.ά. 

 

2.1. Μουσικές δομές των καλεσμάτων των πουλιών - τρόποι επικοινωνίας 

Η φωνητική επικοινωνία στα ωδικά πουλιά διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: στα καλέσματα (calls) και στα 
τραγούδια (songs). Τα καλέσματα είναι απλές, σύντομες φωνητικές συνθέσεις και διακρίνονται με βάση τη 
λειτουργικότητα τους σε καλέσματα προειδοποίησης, καλέσματα τροφής κ.ά. Τα τραγούδια είναι πολύπλοκες 
φωνητικές συνθέσεις μεγαλύτερης διάρκειας, με σαφείς μουσικές δομές και μεγαλύτερο τονικό και ρυθμικό 
εύρος, και παράγονται σχεδόν αποκλειστικά από αρσενικά πουλιά. Συνήθως ξεκινούν με εισαγωγικές νότες τις 
οποίες διαδέχονται ένα ή δύο μοτίβα,49 τα οποία είναι επαναλαμβανόμενες νότες ή συλλαβές.50 

 

2.2. Αναγνώριση του καλέσματος των πουλιών - συνήθη προβλήματα 

Στην αναγνώριση του birdsong, στον προσδιορισμό δηλαδή του είδους του πουλιού βάσει του ηχογραφημένου 
καλέσματός του, προκύπτουν διάφορες τεχνικές δυσκολίες. Η διαδικασία συλλογής δεδομένων από τα πουλιά 
είναι απαιτητική και χρονοβόρα, αφού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ειδικού εξοπλισμού 
εντοπισμού και καταγραφής ήχου, καθώς και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Αέρας, βροχή, ήχοι 
άλλων πουλιών και ζώων, θόρυβοι που προκαλούνται από την ανθρώπινη παρουσία, πουλιά που έχουν τη 
δυνατότητα να μιμούνται ήχους άλλων πουλιών είναι συνήθη προβλήματα. Υπάρχουν επίσης διάφοροι 
παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το κελάηδισμα, όπως η ηλικία (Williams, 2004), το φύλο του πουλιού, 
ή ο τόπος του πουλιού – αφού σε αστικά περιβάλλοντα τα πουλιά κελαηδούν σε υψηλότερες συχνότητες λόγω 
του θορύβου (Luther & Baptista, 2009). Σε παγκόσμια κλίμακα παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις στο 
κελάηδισμα, ακόμα και σε ίδια είδη ή υποείδη. Πρόκειται για το ζήτημα των «τοπικών διαλέκτων», όπου ίδια 
πουλιά παράγουν διαφορετικούς ήχους ανάλογα με τoν τόπο τους.  

 

 
48 Βλ. Automatic Speech Recognition (ASR). 
49 Οι εισαγωγικές αυτές νότες παραπέμπουν στο γνωστό απήχημα της Βυζαντινής Μουσικής όπου μια μονοσύλλαβη  φράση 
"νε" ψάλλεται πριν την έναρξη του μέλους στον φθόγγο της βάσης του ήχου του εκάστοτε μέλους, τον οποίο και 
προετοιμάζει. 
50 Ως ‘‘συλλαβή’’ ορίζεται ένας αδιάλειπτος ήχος, ο οποίος εμπεριέχει ένα ή περισσότερα ηχητικά ίχνη χρόνου-συχνότητας 
τα οποία αποκαλούνται ‘‘νότες’’ (Berwick et al., 2011). 
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3. Αναγνώριση Προτύπων 

Ένα μέρος αυτών των προβλημάτων προσπαθεί να επιλύσει η Αυτόματη Αναγνώριση Birdsong, η χρήση 
υπολογιστικών συστημάτων δηλαδή, τα οποία μπορούν να παρέχουν γρήγορα, ακριβή αποτελέσματα στην 
ταυτοποίηση πουλιών. Οι έρευνες σε αυτό το πεδίο σχετίζονται άμεσα με την Αυτόματη Αναγνώριση Ομιλίας 
αφού η ανθρώπινη ομιλία και το τραγούδι των πουλιών έχουν παρεμφερή, ιεραρχική δομή51. Η διαδικασία που 
ακολουθούν τα συστήματα αυτά ονομάζεται ‘‘Αναγνώριση Προτύπων’’ (Pattern Recognition) και περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα στάδια. Αρχικά, τα ακατέργαστα δεδομένα ψηφιοποιούνται και προεπεξεργάζονται για να 
απομακρυνθεί ο ανεπιθύμητος θόρυβος. Ιδανική συχνότητα δειγματοληψίας είναι τα 44.100 Hz ή τα 48.000 Hz. 
Εάν τα αρχεία ήχου αποτελούνται από πολλά κανάλια, μετατρέπονται σε ένα μονό κανάλι. Στη συνέχεια, αφού 
τα δεδομένα χωριστούν σε πλαίσια (frames), γίνεται η εξαγωγή των ακουστικών χαρακτηριστικών τους. Τα 
δεδομένα χωρίζονται σε δεδομένα εκπαίδευσης (training data) και δεδομένα δοκιμής (testing data), και o 
ταξινομητής εκπαιδεύεται στα δεδομένα εκπαίδευσης. Στο επόμενο στάδιο τα δεδομένα δοκιμής εισάγονται 
στον ταξινομητή για να προβεί σε αναγνώριση του είδους του πουλιού. Τέλος, όλα τα αποτελέσματα που θα 
προκύψουν από την αναγνώριση των δεδομένων δοκιμής συνυπολογίζονται για να εκτιμηθεί το ποσοστό 
ακρίβειας του ταξινομητή. Είναι επίσης εφικτό ο ταξινομητής να επανεκπαιδευτεί με νέα δεδομένα 
προκειμένου να βελτιωθεί αυτό το ποσοστό. 

 

3.1. Προεπεξεργασία: αφαίρεση θορύβου και κατάτμηση  

Ένα πολύ σύνηθες πρόβλημα, που όπως υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των ερευνητών επηρεάζει 
σημαντικά την ακρίβεια της αναγνώρισης, είναι η ύπαρξη θορύβου στις ηχογραφήσεις των πουλιών. Για να 
αντιμετωπιστεί, συνήθως χρησιμοποιούνται διαφόρων ειδών φίλτρα (high-pass, low-pass, band-pass κ.ά.), 
αφού πρώτα έχει ληφθεί το προφίλ θορύβου της καταγραφής. Αυτή η πρακτική έχει περιορισμούς και στην 
πράξη προκύπτουν δυσκολίες στην εφαρμογή της. Επιπρόσθετα, αλληλένδετα ζητήματα είναι αυτά του 
θορύβου και της κατάτμησης52: μια ηχογράφηση μπορεί να περιέχει εκτός από το κάλεσμα του πουλιού που 
μας ενδιαφέρει, και περιττή πληροφορία όπως μεγάλες παύσεις και κενά, με θόρυβο ή σιωπή. Σημαντικά 
εργαλεία, βοηθητικά ως προς τη διάκριση των συλλαβών, είναι η κυματομορφή και το φασματογράφημα. 
Μάλιστα οι de Oliveira κ.ά. (2015) προτείνουν μία μέθοδο ανίχνευσης της ακουστικής δραστηριότητας των 
πουλιών, με βάση το μορφολογικό φιλτράρισμα του φασματογραφήματος, όταν αυτό επεξεργάζεται ως εικόνα. 
Ανάλογες τεχνικές έχουν χρησιμοποιήσει και άλλοι ερευνητές (π.χ. Potamitis, 2014).  

 

3.2. Τεχνικές Ανάλυσης – Εξαγωγή Χαρακτηριστικών (Feature Extraction) 

Τα προς επεξεργασία και ανάλυση ηχητικά σήματα είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε ψηφιακή μορφή, 
συνεπώς, στο στάδιο αυτό χρησιμοποιούνται μέθοδοι από τη ψηφιακή επεξεργασία σήματος. Συγκεκριμένα 
χρησιμοποιείται η βραχυπρόθεσμη επεξεργασία (short-term processing), η οποία βασίζεται στην παραθύρωση 
(windowing), δηλαδή την τμηματική εφαρμογή παραθύρων τα οποία κάθε φορά μετακινούνται στον χρόνο και 
έτσι απομονώνουν ένα ξεχωριστό πλαίσιο (frame) του σήματος. Η επιτυχημένη εξαγωγή των κατάλληλων 
ακουστικών χαρακτηριστικών είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στη διαδικασία αναγνώρισης μοτίβων και η 
ακρίβεια του ταξινομητή που θα εκπαιδευτεί, εν πολλοίς, εξαρτάται από αυτήν. Στην Αυτόματη Αναγνώριση 
του birdsong έχει διαχρονικά χρησιμοποιηθεί μία μεγάλη ποικιλία τέτοιων χαρακτηριστικών, απλών και 
σύνθετων, που αφορούν είτε στην ένταση (ενέργεια) ολόκληρης της καταγραφής ή κάποιων 
παραθυροποιημένων τμημάτων της, είτε στη συχνότητα (spectrum, cepstrum).  

H Φασματική Ανάλυση είναι η βασικότερη μέθοδος ανάλυσης του ηχητικού σήματος. Το συχνοτικό φάσμα είναι 
η μέτρηση της ενέργειας του ηχητικού σήματος σαν μια συνάρτηση της συχνότητας. Πολύ διαδεδομένη είναι 
επίσης η φασματογραφική (Sonogram) ανάλυση, η οποία απεικονίζει μία φασματική ανάλυση του αρχείου 
ήχου στον άξονα χρόνου-συχνότητας, όπου το πλάτος των αρμονικών καθορίζεται από την έντονη 
γραμμοσκίαση τους. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί και η ανάλυση Fourier με τη χρήση του 
αλγορίθμου Fast Fourier Transform (FFT), η οποία μας παρέχει τη δυνατότητα να μεταβούμε από το δυναμικό 

 
51 Xρησιμοποιούν δηλαδή συλλαβές για να σχηματίσουν λέξεις, και λέξεις για να σχηματίσουν προτάσεις.  
52 Με τον όρο ‘‘κατάτμηση’’ εννοούμε τη διαίρεση ή χωρισμό του ήχου σε τμήματα, επικεντρώνοντας στο είδος της 
πληροφορίας που μας ενδιαφέρει να ανακτήσουμε. Παραδείγματος χάρη, στο birdsong, μία πρακτική που ακολουθείται 
είναι ο χωρισμός σε ‘‘συλλαβές’’. Είναι μία διαδικασία που σε μεγάλο βαθμό γίνεται χειροκίνητα, αφού συνήθως η 
αυτοματοποιημένη κατάτμηση αποφεύγεται. 
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πεδίο ενός ήχου της κυματομορφής του στο φασματικό πεδίο. Ο αλγόριθμος FFT παράγει σε σύντομο χρονικό 
διάστημα ανάλυση Fourier και χρησιμοποιείται σε ειδικά λογισμικά ακουστικής ανάλυσης και επεξεργασίας 
ακουστικών ψηφιακών σημάτων. Σημαντική μέθοδο ανάλυσης αποτελεί η Γραμμική Προγνωστική 
Κωδικοποίηση (Linear Predictive Coding, LPC). Πρόκειται για ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται κυρίως στην 
επεξεργασία ηχητικού σήματος και στην επεξεργασία ομιλίας, για την απεικόνιση της φασματικής 
περιβάλλουσας ενός ψηφιακού σήματος ομιλίας σε συμπιεσμένη μορφή, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες 
ενός γραμμικού προγνωστικού μοντέλου (Deng & O'Shaughnessy, 2003). Τα χαρακτηριστικά που εξάγονται 
μέσω αυτής της διαδικασίας, ονομάζονται Linear Prediction Cepstrum Coefficients (LPCC) και βρίσκουν 
ιδιαίτερη εφαρμογή τόσο στην Αυτόματη Αναγνώριση Ομιλίας όσο και στην Αυτόματη Αναγνώριση του 
Birdsong (π.χ. Lee et al., 2006). Τέλος, ευρέως διαδεδομένη είναι η ανάλυση cepstrum και η εξαγωγή των 
συντελεστών Mel Frequency Cepstral Coefficients, οι οποίοι προσφέρουν μια περιγραφή της φασματικής 
μορφής του ήχου. Τα MFCC είναι τα πλέον πολυχρησιμοποιημένα χαρακτηριστικά στην αναγνώριση 
ανθρώπινης ομιλίας (Makhoul & Schwartz, 1995)· τις τελευταίες δεκαετίες εφαρμόζονται κατά κόρον στην 
αναγνώριση των φωνημάτων των πουλιών (Stattner κ.ά. 2013), αλλά και άλλων ζώων (Clemins & Johnson, 
2003). Άλλοι τύποι ανάλυσης είναι ανάλυση wavelets53, Short-Time Fourier Transform54 (STFT) κ.ά. 

 

3.3. Τεχνικές Ταξινόμησης 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η αναγνώριση είναι η ύπαρξη ενός ταξινομητή (classifier), τον οποίο θα 
έχουμε εκπαιδεύσει στο να αναγνωρίζει αντίστοιχα πρότυπα. Η «μηχανική μάθηση», υποπεδίο της επιστήμης 
των υπολογιστών, διερευνά τη μελέτη και την κατασκευή αλγορίθμων που μπορούν να μαθαίνουν από τα 
δεδομένα (Kohavi & Provost, 1998) και να κάνουν προβλέψεις με βάση αυτά. Μία συγκεκριμένη προσέγγιση 
της μηχανικής μάθησης που βρίσκει εφαρμογή στην αναγνώριση ομιλίας είναι η Βαθιά Μάθηση (Deep 
Learning), η οποία δίνει τη δυνατότητα στους υπολογιστές να μαθαίνουν από σύνθετα δεδομένα. Παρότι το 
πεδίο αυτό παρέχει πολλές επιλογές και δυνατότητες, είναι ακόμη δύσκολο να γίνει μία ασφαλής, ποιοτική 
σύγκριση μεταξύ των αλγορίθμων ταξινόμησης, εξαιτίας των διαφορετικών μεθόδων που χρησιμοποιούν αλλά 
και της διαφορετικής ποιότητας δεδομένων που εισάγονται κάθε φορά. 

Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks, ANN) είναι υπολογιστικά συστήματα που εκτελούν 
ορισμένες από τις χαρακτηριστικές λειτουργίες των βιολογικών νευρωνικών δικτύων. Χρησιμοποιούνται είτε 
για τη μοντελοποίηση σύνθετων σχέσεων μεταξύ δεδομένων εισόδου και εξόδου, είτε για την ανακάλυψη 
προτύπων στα δεδομένα, ή για τον εντοπισμό στατιστικής δομής σε μία άγνωστη κοινή κατανομή πιθανότητας 
μεταξύ των παρατηρούμενων μεταβλητών. Σε μία πρώιμη προσπάθεια χρησιμοποίησης ΤΝΔ, ο ταξινομητής 
αναγνώρισε σωστά περίπου το 80 - 85% των δειγμάτων (Mcllraith & Card, 1995), ενώ στην πρώτη μεγάλη 
έρευνα σχετικά με τη χρήση ΤΝΔ για μεγάλο σύνολο δεδομένων επιτεύχθηκε συνολική ακρίβεια 86,8% (Cai κ.ά. 
2007). Στα ΤΝΔ η μάθηση μπορεί να είναι είτε επιτηρούμενη είτε μη επιτηρούμενη55. Ένας Aυτορρυθμιζόμενος 
Xάρτης (Self-Organizing Map, SOM), είναι ένας τύπος ΤΝΔ που εκπαιδεύεται χρησιμοποιώντας μη επιτηρούμενη 
μάθηση. Σε μία έρευνα (Stowell & Plumbley, 2014), η μη επιτηρούμενη μάθηση προτείνεται ως επιτυχημένος 
τρόπος εκπαίδευσης ως προς την ακρίβεια του ταξινομητή, ενώ σε άλλες έρευνες που έχουν διεξαχθεί 
αναφορικά με την αξιοπιστία της μη επιτηρούμενης μάθησης (Selin κ.ά. 2007) έχουν βρεθεί αντίθετα 
αποτελέσματα. Μία διαφορετική μέθοδος που ανήκει στην κατηγορία της μηχανικής μάθησης είναι οι Μηχανές 
Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines, SVM), οι οποίες αποτελούν ένα σύνολο μεθόδων 
επιτηρούμενης μάθησης που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση και την παλινδρόμηση. Εδώ δίνεται ένα 
σύνολο παραδειγμάτων εκπαίδευσης και κάθε φορά δηλώνεται σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκει το 
παράδειγμα. Η ΜΔΥ κατασκευάζει ένα μοντέλο που προβλέπει εάν το νέο παράδειγμα εμπίπτει στη μία 
κατηγορία ή την άλλη. Έχει αποδειχτεί ότι οι ΜΔΥ λειτουργούν πολύ καλά με τους συντελεστές MFCC 
(Fagerlund, 2007). Άλλη μέθοδος είναι τα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα (Hidden Markov Models, HMM), ένα 
στατιστικό εργαλείο με ευρεία εφαρμογή στην επεξεργασία σήματος και ιδιαίτερα στην επεξεργασία ομιλίας. 

 
53 Η ανάλυση με μετασχηματισμό κυματιδίων χρησιμοποιεί παράθυρα μεταβλητού μεγέθους και απεικόνιση χρόνου – 
κλίμακας.  
54 Κατά το μετασχηματισμό Short-Time Fourier το σήμα αναλύεται σε ένα χρονικό παράθυρο κάθε φορά και η ακρίβεια της 
πληροφορίας εξαρτάται από το μέγεθος αυτού του παραθύρου. Χρησιμοποιεί απεικόνιση χρόνου – συχνότητας. 
55 Στην επιτηρούμενη μάθηση το μοντέλο προσπαθεί να κατατάξει το νέο παράδειγμα που θα του εισαχθεί σε 
συγκεκριμένες, προκαθορισμένες κλάσεις, βάσει των δεδομένων στα οποία έχει εκπαιδευτεί. Στην μη επιτηρούμενη μάθηση 
το μοντέλο προσπαθεί να βρει κάποια πιθανή δομή που μπορεί να υπάρχει σε μη χαρακτηρισμένα δεδομένα, δηλαδή δεν 
υπάρχουν προκαθορισμένες κλάσεις. 
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Στην αναγνώριση του birdsong παρέχουν στατιστικές προβλέψεις ως προς τη διαδοχή των συλλαβών του 
καλέσματος (Kogan & Margoliash, 1998). Οι Jančovič και Köküer (2016) δοκίμασαν ταξινομητές ΚΜΜ για 
αναγνώριση πολλαπλών ειδών, κάτι που ακόμη θεωρείται πρόκληση για τους περισσότερους ερευνητές. 

Πέραν αυτών των διαδεδομένων τεχνικών, σε μικρότερο βαθμό έχουν δοκιμαστεί και άλλες μέθοδοι. 
Επιγραμματικά, κάποιες από αυτές είναι: Τα Μεικτά Γκαουσιάνα Μοντέλα (Gaussian Mixture Models, GMM), η 
μέθοδος Κ-Κοντινότερων Γειτόνων (Κ-Νearest Νeighbors, KNN), διάφοροι τύποι ΤΝΔ όπως Πολυεπίπεδοι 
Αισθητήρες (Multilayer Perceptron, MLP), Δένδρα Αποφάσεων (Decision Trees) και Τυχαία Δάση (Random 
Forests). Τέλος, υπάρχουν μέθοδοι αναγνώρισης που συνδυάζουν τεχνικές ταξινόμησης για να δημιουργήσουν 
υβριδικά συστήματα. Αυτές οι υβριδικές τεχνικές παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα και συνολικά 
υψηλότερη ακρίβεια σε σύγκριση με τις συμβατικές προσεγγίσεις.  

 

4. Τα λογισμικά αναγνώρισης ηχητικών προτύπων της ορνιθοπανίδας 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν παρουσιάζουν νέες τεχνικές ανάλυσης για την εξαγωγή χαρακτηριστικών, διαφορετικοί 
αλγόριθμοι για την ταξινόμηση, καινούργιοι συνδυασμοί τεχνικών για βελτιωμένα αποτελέσματα, που 
εξελίσσονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Βάσει αυτών των ερευνών τα τελευταία χρόνια ορισμένες εταιρείες 
έχουν αναπτύξει λογισμικά ακουστικής ανάλυσης. Κάποια από αυτά είναι γενικότερης χρήσης, ενώ κάποια άλλα 
επικεντρώνονται αποκλειστικά στην ακουστική ανάλυση ζώων ή συγκεκριμένα στην αναγνώριση του birdsong. 
Παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά τα δημοφιλέστερα από αυτά τα λογισμικά: 

y Το ARBIMON είναι ένα δίκτυο για την αποθήκευση, την κοινή χρήση και την ανάλυση ακουστικής 
πληροφορίας (Aide κ.ά., 2013), ενώ παράλληλα για την αναγνώριση χρησιμοποιεί KMM.  

y Το Avisoft-SASLab Pro δημιουργήθηκε από την Avisoft Bioacoustics το 1990, και είναι ένα εμπορικό 
λογισμικό γενικής χρήσης για την ανάλυση ήχου (Specht, 1993) το οποίο μπορεί να προβαίνει σε μέτρηση 
παραμέτρων του ήχου.  

y Το Raven Pro είναι μία εφαρμογή η οποία αναπτύχθηκε από το Cornell Lab of Ornithology (Charif κ.ά., 
2010) και παρέχει εργαλεία για την ανάλυση και την απεικόνιση του ήχου.  

y Το Song Scope της Wildlife Acoustics ενώ αρχικά υπήρξε εμπορικό προϊόν, πλέον διατίθεται δωρεάν στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας. Χρησιμοποιεί φίλτρα για τη μείωση του θορύβου, αλγόριθμο ανίχνευσης για τον 
διαχωρισμό των διάφορων καλεσμάτων σε κάθε ηχογράφηση, χαρακτηριστικά MFCC για την ανάλυση 
(Agranat, 2009) και KMM για την κατηγοριοποίηση.  

y Το Sound Analysis Pro είναι ένα δωρεάν λογισμικό το οποίο δεν ενδείκνυται για καταγραφές πεδίου, αλλά 
προτείνεται ως εφαρμογή για να διερευνηθεί η μάθηση και η μίμηση του τραγουδιού στα πουλιά 
(Tchernichovski, 2012). Η αναγνώριση στηρίζεται σε εκτίμηση της Ευκλείδειας απόστασης.  

y Το SoundID είναι ένα εμπορικό σύστημα αναγνώρισης ήχου το οποίο βρίσκει εφαρμογή στο πεδίο της 
βιοακουστικής, το οποίο εξάγει χαρακτηριστικά LPCC και χρησιμοποιεί σύγκριση γεωμετρικής απόστασης 
για την αναγνώριση (Jinnai κ.ά., 2012). 

Η ραγδαία εξέλιξη και εξάπλωση των νέων τεχνολογιών, αλλά και η αύξηση του ενδιαφέροντος για ζητήματα 
ακουστικής οικολογίας, έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία τέτοιου είδους λογισμικών για 
έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones). Αυτές οι εφαρμογές είναι πιο απλές στη χρήση, αλλά δεν παρέχουν 
εξειδικευμένες λειτουργίες ακουστικής ανάλυσης. Ωστόσο η μικρή ποικιλία ειδών που έχει αποθηκευτεί, οι 
δυσκολίες που προκύπτουν από την ύπαρξη ανεπιθύμητου θορύβου και τα χαμηλά ποσοστά ακρίβειας, είναι 
στοιχεία που δυσχεραίνουν την αναγνώριση προτύπων σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της γης όπου τα ίδια 
είδη πουλιών αναπτύσσουν διαφορετικά γλωσσικά ιδιώματα. Τέλος, τα πιο διαδεδομένα από αυτά τα 
λογισμικά είναι τρία: το Bird Song Id, το Song Sleuth και το ChirpOMatic. 

 

5. Η εφαρμογή birdMelos 

Στο πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μουσικολογία με έμφαση στη 
Μουσική Τεχνολογία, ΤΜΣ, ΕΚΠΑ (2017), σε συνεργασία με την Καθηγήτρια μου κα Αναστασία Γεωργάκη, 
σχεδιάσαμε μία νέα εφαρμογή αναγνώρισης ρυθμικών και μελωδικών προτύπων των πουλιών (Κουτσογιάννης, 
2019). Ο απώτερος στόχος είναι το birdMelos να έχει εκπαιδευτικές εφαρμογές για την αναγνώριση και την 
ταυτοποίηση των πουλιών της ελληνικής ορνιθοπανίδας. Για τις ανάγκες αυτής της εφαρμογής 
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χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το διαδίκτυο προκειμένου αφενός να δοκιμαστεί η απόδοση των διαφόρων 
αλγορίθμων ταξινόμησης ως προς την ακρίβεια αναγνώρισης, αφετέρου να εξεταστούν τα διάφορα 
χαρακτηριστικά του ήχου ως προς την καταλληλότητά τους. Η χρησιμοποίηση του συνόλου αυτών των 
χαρακτηριστικών αποτελεί καινοτομία του birdMelos.  

Επιλέχθηκαν τρία διαφορετικά πουλιά, τα οποία υπάρχουν και στον ελλαδικό χώρο, και των οποίων τα 
καλέσματα έχουν σαφείς και διακριτές δομές: ο γκιώνης (otus scops), o κούκος (cuculus canorus) και η 
δεκαοχτούρα (streptopelia decaocto).  

Ο κώδικας για την εξαγωγή χαρακτηριστικών και την εκπαίδευση του ταξινομητή γράφηκε στην πλατφόρμα του 
MATLAB, με χρήση της βιβλιοθήκης MIRtoolbox 1.7.1 (Lartillot & Toiviainen, 2007) και της εφαρμογής 
Classification Learner App. Τέλος, δημιουργήθηκε ένα εύχρηστο GUI interface για το χρήστη μέσω της 
εφαρμογής MATLAB App Designer. Το birdMelos είναι σε θέση να εξάγει χαρακτηριστικά από κάθε νέο δείγμα 
– stereo ή mono - και να προβαίνει σε αναγνώριση του είδους, ενώ παράλληλα διαθέτει δικά του φίλτρα 
αφαίρεσης θορύβου προς βελτίωση της ποιότητας της ακρίβειας του. 

 

5.1. Προεπεξεργασία 

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.xeno-canto.org ανακτήσαμε συνολικά 213 αρχεία ήχου με 
καλέσματα και κελαϊδίσματα πουλιών. Το κριτήριο επιλογής αυτών των δεδομένων ήταν αφενός η καλύτερη 
δυνατή ποιότητα του δείγματος και αφετέρου – για πρακτικούς λόγους - η συνολική διάρκειά του να μην 
ξεπερνάει τα 40 sec. Από τα 71 δείγματα που αντιστοιχούσαν σε κάθε πουλί, τα 50 χρησιμοποιήθηκαν ως 
δεδομένα εκπαίδευσης του συστήματος και τα 21 χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα δοκιμής. Η προεπεξεργασία 
των δεδομένων εκπαίδευσης έγινε σε διάφορα στάδια με χρήση του λογισμικού Audacity. Αρχικά τα αρχεία 
μετατράπηκαν από .mp3 σε .wav, και στη συνέχεια τα κανάλια από stereo μετατράπηκαν σε mono. Αφού το 
συχνοτικό εύρος κανενός από τα τρία πουλιά δεν ξεπερνούσε τα 2000 Hz, εφαρμόστηκε ένα low-pass φίλτρο 
προκειμένου να αφαιρεθούν συχνότητες άλλων πουλιών που ξεπερνούσαν αυτή τη συχνότητα. 
Χρησιμοποιήθηκε ένα ακόμα φίλτρο για τις χαμηλές συχνότητες, κάτω από τα 400 Hz, προκειμένου να 
αφαιρεθεί ο ανεπιθύμητος θόρυβος. Τελικώς αφαιρέθηκαν ‘‘κενά’’ σημεία στην αρχή και στο τέλος των 
δειγμάτων.  

 

5.2. Εξαγωγή χαρακτηριστικών και εκπαίδευση ταξινομητή 

Στην εφαρμογή birdMelos τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά επιλέχθηκαν με το κριτήριο της μη εξάρτησης από 
χρονικές πληροφορίες καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια της αναγνώρισης, δεδομένου ότι 
στο σύστημα εισήχθησαν αρχεία διαφορετικής χρονικής διάρκειας. Δόθηκε έμφαση στις παρακάτω 
παραμέτρους: Ρίζα του Μέσου Τετραγώνου της Ενέργειας (Root Mean Square Energy), Ποσοστό Χαμηλής 
Ενέργειας (Low Energy Rate), Ρυθμός Διέλευσης από το Μηδέν (Zero-Crossing Rate), Φασματική Απόκλιση 
(Rolloff), Φασματική Κατανομή των Συχνοτήτων (Brightness), Φασματικό Κεντροειδές (Spectral Centroid), 
Τυπική Απόκλιση (Spectral Spread), Φασματική Ασυμμετρία (Spectral Skewness), Φασματική Επιπεδότητα 
(Spectral Flatness), Φασματική Εντροπία (Entropy of Spectrum), Φασματικοί Συντελεστές της Κλίμακας Mel (Mel 
Frequency Cepstral Coefficients) και Φασματική Διακύμανση (Spectral Irregularity). Στο τελικό στάδιο της 
διαδικασίας εκπαιδεύτηκε ένας ταξινομητής, η επιλογή του οποίου έγινε με κριτήριο τη μέγιστη δυνατή 
ακρίβεια. Συγκεκριμένα, με χρήση της εφαρμογής MATLAB Classification Learner, εισήχθη στο σύστημα η βάση 
δεδομένων με τα 150 δεδομένα εκπαίδευσης. Ορίστηκαν 24 predictors και 1 response (otus scops / cuculus 
canorus / streptopelia decaocto), έγινε διασταυρούμενη επικύρωση 5 τμημάτων (5 fold cross-validation)56 και 
εκπαιδεύτηκαν όλοι οι αλγόριθμοι ταξινόμησης. Καλύτερα ποσοστά πέτυχαν τα Δένδρα Αποφάσεων (93.3%) 
και συγκεκριμένα τα ‘‘Ensembles of Bagged Trees’’.57 

 
56 Ο στόχος της διασταυρούμενης επικύρωσης (cross-validation) είναι να δοκιμάσει την ικανότητα του μοντέλου να 
προβλέπει νέα δεδομένα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμησή του, προκειμένου να επισημάνει προβλήματα όπως 
πχ. η Υπερμοντελοποίηση (Overfitting)  και να δώσει μια εικόνα για το πώς το μοντέλο θα γενικευθεί σε ένα άγνωστο σύνολο 
δεδομένων.  
57 Η ονομασία τους προέρχεται από τη δενδροειδή δομή τους και αποτελούν ίσως τον δημοφιλέστερο αλγόριθμο μηχανικής 
μάθησης με επιτήρηση. Όσον αφορά συγκεκριμένα στα Ensembles of Bagged Trees, πρόκειται για εφαρμογή πολλαπλών 
Δένδρων Αποφάσεων με την τεχνική Bagging (Bootstrap Aggregation).  
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5.3. Αποτελέσματα 

Τα δεδομένα δοκιμής αναγνωρίστηκαν από τον ταξινομητή με ποσοστό ακρίβειας 80% για το σύνολό τους. 
Συγκεκριμένα στα δεδομένα του γκιώνη πραγματοποιήθηκαν 13 σωστές αναγνωρίσεις (62%), στα δεδομένα 
του κούκου όλα τα δείγματα αναγνωρίστηκαν σωστά (100%), τέλος, στα δεδομένα της δεκαοχτούρας 
πραγματοποιήθηκαν 17 σωστές αναγνωρίσεις (81%). Από τις 8 εσφαλμένες αναγνωρίσεις στην περίπτωση του 
γκιώνη οι 6 έδειξαν ‘‘κούκο’’ και οι 2 έδειξαν ‘‘δεκαοχτούρα’’, ενώ στην περίπτωση της δεξαοχτούρας και οι 4 
εσφαλμένες αναγνωρίσεις έδειξαν ‘‘κούκο’’. Βάσει των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν η συνολική ακρίβεια 
του συστήματος κρίνεται ως αρκετά ικανοποιητική.  

Μία προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων αφορά στην ποιότητα των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν 
για την εκπαίδευση του ταξινομητή και για τις δοκιμές που ακολούθησαν: τα αρχεία που αποκτήθηκαν από το 
διαδίκτυο δεν είχαν ηχογραφηθεί από τον ίδιο εξοπλισμό, ούτε υπό τις ίδιες συνθήκες. Θόρυβος και, κυρίως, η 
ύπαρξη άλλων πουλιών και ζώων αναπόφευκτα επηρέασαν την αναγνώριση. Στην περίπτωση του κούκου - 
όπου επιτεύχθηκε απόλυτη ακρίβεια – είναι ενδιαφέρον ότι ακόμα και οι λανθασμένες αναγνωρίσεις των 
άλλων πουλιών έδειξαν ‘‘κούκο’’ σε ποσοστό 83.3%. Μία πιθανή εξήγηση είναι η εξής: οιοδήποτε δείγμα 
εισάγουμε στο σύστημα για αναγνώριση, το σύστημα θα μας δώσει συνήθως το πλησιέστερο αποτέλεσμα στα 
δεδομένα εκπαίδευσής του. Ειδικά όσον αφορά στη σχέση κούκου - δεκαοχτούρας, τα δύο πουλιά ομοιάζουν 
πολύ στο συχνοτικό πεδίο. Ο κούκος παράγει συχνότητες σε ένα μέσο εύρος από 700 έως 900 Hz, ενώ το 
συχνοτικό εύρος της δεκαοχτούρας είναι ελαφρώς χαμηλότερο. Αντίθετα ο γκιώνης παράγει πιο ψηλές 
συχνότητες, περίπου στα 1500 Hz. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορεί να γίνει αντιληπτό γιατί και οι 4 
λανθασμένες αναγνωρίσεις της δεκαοχτούρας έδειξαν ‘‘κούκο’’. Τέλος, μία άλλη παράμετρος είναι η 
ενσωμάτωση κάποιων καλεσμάτων στα δεδομένα εκπαίδευσης που παρέκκλιναν αρκετά από τα τυπικά 
καλέσματα του είδους. Σε κάποιες δοκιμές που έγιναν, επανεκπαιδεύτηκε ο ταξινομητής χωρίς να 
συμπεριληφθούν αυτά τα αρχεία και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σχετικά βελτιωμένα (η συνολική 
ακρίβεια της αναγνώρισης προσέγγισε το 82%). 

 

6. Επίλογος 

Κλείνοντας, όσον αφορά στον τομέα της εκπαίδευσης, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουν ήδη εφαρμοστεί 
εκπαιδευτικές προτάσεις που αφορούν ηχητικούς περιπάτους και ανάλυση του ηχοτοπίου του σχολικού 
περιβάλλοντος καθώς και παρατήρηση του καλέσματος των πουλιών και ταυτοποίηση των ειδών, οι οποίες 
στοχεύουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των παιδιών 
καθώς και στον μουσικό και ηχητικό εγγραμματισμό (Γεωργάκη, 2016). Είναι γεγονός ότι η μελέτη των ήχων των 
πουλιών μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για τους μαθητές, σε επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
αλλά και εξοικείωσης με την τεχνολογία. Τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν με διαφορετικό τρόπο ακόμα 
και τα καθημερινά τεχνολογικά μέσα που διαθέτουν - όπως το smartphone ή ο υπολογιστής, το μάθημα γίνεται 
πιο διαδραστικό και το εκπαιδευτικό αντικείμενο μεταφέρεται πλέον έξω από τον χώρο της σχολικής αίθουσας. 

Είναι έκδηλο ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο προς περαιτέρω έρευνα σχετικά με τους ήχους των πουλιών. 
Ζητούμενο και στόχος για τον μελλοντικό ερευνητή δεν μπορεί παρά να είναι η βελτίωση της υπάρχουσας 
τεχνολογίας ώστε να γίνει πλέον εφικτή η διεξοδική καταγραφή περισσοτέρων ειδών. Η καταγραφή της τοπικής 
ορνιθοπανίδας μπορεί, παράλληλα, να αποφέρει οφέλη τόσο στην πολιτιστική οικονομία όσο και στον 
πολιτιστικό τουρισμό. Θα πρέπει όμως μέσω μίας σύμπραξης της επιστημονικής κοινότητας με την κεντρική 
εξουσία, να οριστούν διεξοδικά οι μέθοδοι και οι πρακτικές ενός τέτοιου εγχειρήματος. 
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των πτηνών. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών. 



5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση», 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, Καλαμάτα 
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Περίληψη 

Οι ξερολιθικές κατασκευές της Λέσβου ποικίλουν όσον αφορά τον τρόπο χρήσης και το λόγο κατασκευής 
τους. Διακρίνονται σε τοίχους ξερολιθιάς, σε αναβαθμίδες ξερολιθιάς, σε έργα οδικής κυκλοφορίας, σε 
κατασκευές κατοίκησης και τέλος σε βιοτεχνικά κτίσματα. Το αγροτικό τοπίο της Λέσβου, έχει διαχωριστεί 
σε ζώνες με κριτήρια το κλίμα, τις χρήσεις γης και τη γεωλογία. Οι βοσκότοποι και οι ελαιώνες είναι οι δυο 
βασικές ζώνες, ενώ υπάρχει και μια τρίτη ενδιάμεση ζώνη που ενσωματώνει τις δυο προηγούμενες. Στη ζώνη 
των ελαιώνων κυριαρχούν οι αναβαθμίδες ξερολιθιάς. Είναι γεγονός πως η ύπαρξη και η δημιουργία των 
ξερολιθικών κατασκευών προωθεί την αειφορία και εκτός από πολιτιστική κληρονομιά προσφέρει επιπλέον 
οικοσυστημικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η προώθηση της βιοποικιλότητας. Σκοπός της συγκεκριμένης 
εργασίας είναι η χρήση της συνολικής γνώσης για τις ξερολιθικές κατασκευές, σαν εκπαιδευτικά εργαλεία. 
Ο συνδυασμός της χειρωνακτικής εργασίας όσον αφορά το χτίσιμο, της πνευματικής εργασίας όσον αφορά 
τις απαραίτητες εδαφολογικές γνώσεις, αλλά και της ανάγκης ύπαρξης του αισθητικού κριτηρίου για ένα 
διαχρονικό αποτέλεσμα, καθιστούν το παγκόσμιο φαινόμενο των ξερολιθικών κατασκευών, σημαντικό 
εκπαιδευτικό εργαλείο. Ιδανικό εργαλείο ανάδειξης και μέτρου σύγκρισης της βιοποικιλότητας, αποτελεί η 
ακουστική οικολογία. Συνεπώς, θα πραγματοποιηθούν ηχητικές καταγραφές σε αγροτικές περιοχές της 
Λέσβου με και χωρίς την παρουσία αναβαθμίδων ξερολιθιάς. Η γνώση που αποκτήθηκε όσον αφορά τον 
τρόπο κατασκευής τους και η μεθοδολογία ανάδειξης βιοποικιλότητας με χρήση ηχητικών καταγραφών, 
αποτελούν ιδανικό εργαλείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε ένα σχολικό περιβάλλον. 
 

Λέξεις Κλειδιά: Ξερολιθιά, βιοποικιλότητα, περιβαλλοντική εκπαίδευση, ηχητικές καταγραφές 
 
 
1. Εισαγωγή 

Μπορεί ο αριθμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της Λέσβου να έχει μειωθεί σημαντικά, παρόλα αυτά, η 
αγροτική παραγωγή ιδιαίτερα εκτός του αστικού κέντρου της Μυτιλήνης, είναι ιδιαίτερης σημασίας. Το 
αγροτικό τοπίο της Λέσβου, έχει διαχωριστεί σε ζώνες με κριτήρια το κλίμα, τις χρήσεις γης και τη γεωλογία. Οι 
βοσκότοποι και οι ελαιώνες είναι οι δυο βασικές ζώνες, ενώ υπάρχει και μια τρίτη ενδιάμεση ζώνη που 
ενσωματώνει τις δυο προηγούμενες. Στη ζώνη των ελαιώνων κυριαρχούν οι αναβαθμίδες. Περίπου το 92% των 
ελαιώνων βρίσκεται σε αναβαθμίδες, σε σχέση με το 86% του συνόλου του νησιού, ενώ υπάρχει σημαντική 
παρουσία ξερολιθικών κατασκευών (Κίζος & Κουλούρη, 2004). 

Οι ξερολιθικές κατασκευές της Λέσβου ποικίλουν όσον αφορά τον τρόπο χρήσης και το λόγο κατασκευής τους. 
Θα μπορούσαν να διαχωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες, τις αναβαθμίδες, τους τοίχους ξερολιθιάς, τους 
φράχτες και σε κτίσματα διαφόρων χρήσεων. Οι περισσότερες ξερολιθικές κατασκευές τις Λέσβου 
(Χαρτογραφικό υλικό, (“Xerolithic Constructions of Lesvos,” 2015) μπορούν να απεικονιστούν σε ένα χάρτη 
(εικόνα 1). 

Οι ξερολιθικές κατασκευές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τον σκοπό που εξυπηρετούν 
(“Xerolithic Constructions of Lesvos,” 2015). Διακρίνονται σε όρια και σύνορα, ξερολιθικά τοπία, έργα οδικής 
κυκλοφορίας, προσβάσεις και ανοικτοί χώροι, αγροτικές κατασκευές και έργα διαχείρισης νερού, 
κτηνοτροφικές κατασκευές, κατοίκηση, προβιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίσματα, αρχαιολογικά μνημεία και 
καθώς σε σύγχρονες και μεικτές ξερολιθικές κατασκευές (Βερνίκος κ.ά., 2002). Οι μορφές των ξερολιθικών 
κατασκευών είναι οι παρακάτω:  

• Όρια και σύνορα 

• Ξερολιθικά τοπία 
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• Αγροτικές κατασκευές και έργα διαχείρισης νερού 

• Κτηνοτροφικές κατασκευές 

• Κατασκευές κατοίκησης 

• Προβιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίσματα 

• Έργα οδικής κυκλοφορίας 

• Σύγχρονες και μεικτές ξερολιθικές κατασκευές 

• Αρχαιολογικά μνημεία 

 

 
Εικόνα 1. Οι ξερολιθικές κατασκευές της Λέσβου 

 

1.1 Ξερολιθικές Κατασκευές και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  

Οι ξερολιθικές κατασκευές, εμφανίζονται στα σχολικά βιβλία κυρίως με τη μορφή των τοίχων ξερολιθιάς και 
των αναβαθμίδων καλλιέργειας. Η προσέγγιση τους γίνεται μέσω μαθημάτων θεωρητικής αλλά και θετικής 
φύσεως. Μέσα από τη λογοτεχνία και την ιστορία, οι μαθητές μπορούν να μάθουν για την πολιτιστική αξία και 
τη διαχρονικότητα των ξερολιθικών κατασκευών, ενώ παράλληλα μπορούν να ενημερωθούν και για 
περισσότερο τεχνικά ζητήματα, όσον αφορά το χτίσιμο τους.  

Η περιέργεια των μαθητών σχετικά με τις ξερολιθικές κατασκευές, θα μπορούσε να ενισχυθεί με το επιμέρους 
ενδιαφέρον από πλευράς εκπαιδευτικού για το αντικείμενο. Όπως προαναφέρθηκε, οι αναφορές σχετικά με τις 
ξερολιθικές κατασκευές, είναι σποραδικές αλλά παρουσιάζονται με τρόπο ευρηματικό και εμπνευσμένο. 
Παρόλα αυτά, μια σημαντική απουσία της ευρύτερης θεματικής στο σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
είναι αυτή της οικολογικής αξίας. Οι εύπλαστες τεχνικές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θα μπορούσαν να 
εγκολπώσουν και το ζήτημα των ξερολιθικών κατασκευών.  

Σύμφωνα με την υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (EPA) η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στα άτομα να εξερευνήσουν περιβαλλοντικά 
θέματα, να συμμετέχουν στην επίλυση των προβλημάτων και να αναλάβουν τη βελτίωση του περιβάλλοντος 
(What is Environmental Education?, http://www2.epa.gov).  

Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι: 

y η δημιουργία επίγνωσης και ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις  

y η δημιουργία γνώσης για το περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις 

y η δημιουργία στάσεων και κινήτρων για τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος 

y η δημιουργία δεξιοτήτων για τον εντοπισμό και την επίλυση των περιβαλλοντικών προκλήσεων 
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y η συμμετοχή σε δραστηριότητες που οδηγούν στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 

Οι παραπάνω στόχοι, μπορούν να εκπληρωθούν ενσωματώνοντας στα μαθήματα της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, θεωρία αλλά και πρακτική εφαρμογή που σχετίζεται με τις ξερολιθικές κατασκευές. Η κατασκευή, 
η συντήρηση αλλά και η θεωρητική γνώση για τις ξερολιθικές κατασκευές, μπορεί να δημιουργήσει 
περιβαλλοντική επαγρύπνηση για ζητήματα οικολογίας. Παρόλα αυτά, η περιβαλλοντική γνώση και οι στάσεις 
δεν ωθούν απαραίτητα σε αλλαγή συμπεριφοράς.  

Οι εκπαιδευτές, πρέπει να έχουν επίγνωση για την ποικιλία του ενδιαφέροντος και της αφοσίωσης των 
ενδιαφερόμενων στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και οι εκπαιδευτές, πρέπει να 
έχουν την ικανότητα να μπορούν να απευθύνονται σε ανθρώπους με διαφορετικά επίπεδα γνώσεων, στάσεων 
και συμπεριφορών με ένα διαφοροποιημένο, εύστοχο και αποτελεσματικό τρόπο (Zsóka κ.ά., 2013). Η 
ενσωμάτωση του θέματος των ξερολιθικών κατασκευών και σε ζητήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θα 
μπορούσε να ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό το ενδιαφέρον για ένα φαινόμενο που απασχόλησε την 
ανθρωπότητα σε βάθος χρόνου. 

 

1.2 Ξερολιθικές Κατασκευές - Ακουστική Οικολογία - Βιοποικιλότητα  

Η σχέση των ξερολιθικών κατασκευών και της βιοποικιλότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Ο όρος “βιο-
ποικιλότητα” είναι συνώνυμος με την έννοια της “ποικιλίας της ζωής”. Ο ορισμός του συγκεκριμένου όρου, 
υποδηλώνει την “παραλλακτικότητα (variability) μεταξύ των ζώντων οργανισμών των χερσαίων, των θαλάσσιων 
και των άλλων υδατικών οικοσυστημάτων καθώς και των οικολογικών συμπλεγμάτων (complexes) που 
σχηματίζουν”. Η έννοια της βιοποικιλότητας εσωκλείει και τις έννοιες της ποικιλίας, της πολυπλοκότητας και 
της ετερογένειας των ειδών φυτών, ζώων και των υπολοίπων οργανισμών καθώς και των οικοσυστημάτων τους. 
Οι ξερολιθικές κατασκευές συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίδων και των τοίχων ξερολιθιάς, έχουν τη 
δυνατότητα να φιλοξενήσουν πολύπλοκες μορφές ζωής. Συνεπώς, αποτελούν μια περίπτωση έντονης 
οικολογικής αξίας. Η εγκατάλειψη και η εντατικοποίηση της χρήσης γης, είναι οι δυο βασικότεροι λόγοι 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος και μείωσης της βιοποικιλότητας. Περισσότερο συγκεκριμένα, έχει σημειωθεί 
πως τα σπανιότερα είδη πεταλούδας και ορθόπτερων είναι και τα περισσότερο ευάλωτα είδη σε περίπτωση 
εγκατάλειψης μιας αναβαθμίδας καλλιέργειας (Uchida & Ushimaru, 2014). Παράλληλα έχει παρατηρηθεί, πως 
ανάλογα με το είδος της αναβαθμίδας και το βαθμό χρήσης της, η βιοποικιλότητα μπορεί να παρουσιάζει 
αυξομειώσεις. Οι εγκαταλειμμένες αναβαθμίδες παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό βιοποικιλότητας σε φυτά 
και σε φυτοφάγα είδη, από ότι οι αναβαθμίδες εντατικής χρήσης (Uchida & Ushimaru, 2015).  

Οι μέθοδοι της ακουστικής οικολογίας που σχετίζονται με την ανάδειξη επιπέδων βιοποικιλότητας, αποτελούν 
ιδανικό εργαλείο ανάδειξης της ποικιλίας της ζωής σε εγκαταλελειμμένες και μη ξερολιθικές κατασκευές. Σειρά 
δειγματοληψιών και ηχογραφήσεων σε ξερολιθικές κατασκευές βρίσκεται σε εξέλιξη. Σκοπός της 
συγκεκριμένης διαδικασίας είναι η εξαγωγή ακουστικών δεικτών βιοποικιλότητας και η σύγκριση τους ανά 
περιοχή και ανά κατάσταση ξερολιθικής κατασκευής.  

 

2. Μεθοδολογία  

Στα πλαίσια της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας (Δημοτικό), της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο) και 
της μετά – υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας (Λύκειο), το ζήτημα των ξερολιθικών κατασκευών εμφανίζεται 
σποραδικά, αλλά με ουσιώδη και συχνά εμπνευσμένο τρόπο. Είναι αναντίρρητο, πως το θέμα της ξερολιθιάς 
θα μπορούσε να ενσωματωθεί με πολλούς τρόπους στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ακόμη και στα πλαίσια 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με γνώμονα τις οικολογικές προεκτάσεις της. Το συγκεντρωτικό Ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, μεταξύ άλλων απαιτεί ενιαίο ωρολογιακό πρόγραμμα και εγκεκριμένα βιβλία που είναι 
υποχρεωτικά ακόμη και για τα ιδιωτικά σχολεία.  

Η εμφάνιση των ξερολιθικών κατασκευών στα σχολικά βιβλία ως “εκπαιδευτικό υλικό”, μπορεί να αποδειχθεί 
χρήσιμο εργαλείο, καθώς η κατασκευή και η συντήρηση τους, ενσωματώνει αρκετούς από τους ειδικούς 
σκοπούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο συνδυασμός της χειρωνακτικής εργασίας 
όσον αφορά το χτίσιμο, της πνευματικής εργασίας όσον αφορά τις απαραίτητες εδαφολογικές γνώσεις, αλλά 
και της ανάγκης ύπαρξης του αισθητικού κριτηρίου για ένα διαχρονικό αποτέλεσμα, καθιστούν το παγκόσμιο 
φαινόμενο των ξερολιθικών κατασκευών, απαραίτητο εκπαιδευτικό εργαλείο.  
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Σαν βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ολόκληρο το υλικό της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας 
διαδραστικών σχολικών βιβλίων (“Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία,” 2015). Από τις 353 καταχωρήσεις – βιβλία, 
συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων κατεύθυνσης και επιλογής της μετά – υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, “εξορύχτηκαν” όλες οι αναφορές σχετικά με τις ξερολιθικές κατασκευές, χρησιμοποιώντας τις 
λέξεις κλειδιά (“Ξερολιθιά”, “Αναβαθμίδα”, “Πεζούλες”, “Πέτρα”, “Λίθος” κ.α.). 

 

3. Αποτελέσματα  

Συνολικά, βρέθηκαν μονάχα 8 αναφορές στο σύνολο των 12 ετών της εκπαίδευσης, στα μαθήματα της Ιστορίας, 
του Ανθολογίου Νεοελληνικών Κειμένων, της Γεωγραφίας, της Γεωλογίας, της Κοινωνιολογίας και του 
μαθήματος επιλογής Αρχιτεκτονικό Σχέδιο.  

Στην 7η ενότητα του βιβλίου Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού, γίνεται αναφορά στην εποχή του λίθου. Πιο 
συγκεκριμένα, το 3ο κεφάλαιο της ενότητας ασχολείται με την νεολιθική εποχή στην Ελλάδα και τους οικισμούς 
που ανακαλύφθηκαν από αρχαιολόγους. Το λογοτεχνικό κείμενο της Ειρήνης Μάρρα “Η καλλονή με το φιδίσιο 
κορμί”, στο κεφάλαιο “Φαντασία και Περιπέτεια” του Ανθολογίου Λογοτεχνικών Κειμένων της ΣΤ’ Δημοτικού, 
διαπραγματεύεται μια τυχαία συνάντηση και τον έρωτα δυο μυθικών πλασμάτων, της Έχιδνας και του Τυφώνα. 
Στο κεφάλαιο “Ασία, Φυσικό Περιβάλλον και Άνθρωποι” της ενότητας “Ήπειροι- Στιγμιότυπα” του βιβλίου 
Γεωλογίας – Γεωγραφίας της Α’ Γυμνασίου, παρουσιάζονται οι αναβαθμίδες ρυζιού της νήσου Λουζόν (Luzon) 
στις Φιλιππίνες.  

Οι αναβαθμίδες καλλιέργειας εμφανίζονται για άλλη μια φορά στο ίδιο βιβλίο, στο κεφάλαιο “Νότια Αμερική, 
Φυσικό Περιβάλλον και Άνθρωποι” της ίδιας ενότητας. Στο κεφάλαιο “Παλαιότερες Μορφές Ζωής” του βιβλίου 
των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α’ Γυμνασίου, παρουσιάζεται ένα απόσπασμα του 
μυθιστορήματος “Η Αναζήτηση” του Νίκου Θέμελη, με τίτλο “Η Αφήγηση του Αρχιμάστορα”. Το συγκεκριμένο 
μυθιστόρημα που τοποθετείται στα τέλη του 19ου αιώνα, διαπραγματεύεται τη ζωή ενός αρχιμάστορα από την 
Ήπειρο που δούλεψε ως χτίστης (τεχνίτης της πέτρας) στη Μυτιλήνη. 

Στη 2η ενότητα του βιβλίου Γεωλογίας – Γεωγραφίας της Β’ Γυμνασίου, με τίτλο “Το Φυσικό Περιβάλλον της 
Ευρώπης”, γίνεται αναφορά στις στα βουνά και τις πεδιάδες της Ελλάδας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά για τις 
καλλιέργειες στις περιοχές αυτές και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται. Στο 2ο κεφάλαιο του βιβλίου της 
Κοινωνιολογίας της Γ’ Λυκείου με τίτλο “Μορφές Κοινωνικής Οργάνωσης – Ελληνική Κοινωνία”, γίνεται 
αναφορά στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και περισσότερο συγκεκριμένα στον 
αγροτικό τομέα. Αναφέρεται το γεγονός πως η Ελλάδα, μετά την απελευθέρωση της το 1830 και την 
προσάρτηση των Δωδεκανήσων στον Ελληνικό κορμό, έπασχε όσον αφορά την ομοιογένεια ενός αγροτικού 
συστήματος. Το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Γ’ Λυκείου “Αρχιτεκτονικό Σχέδιο”, αφορά τα σύμβολα και 
άλλα σχεδιαστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός αρχιτεκτονικού σχεδίου. Στο 
υποκεφάλαιο “Συμβολισμοί Υλικών”, παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τις λιθοδομές.  

 

4. Συμπεράσματα 

Η λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε 
να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών 
δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε 
ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά (Ν. 1566/85, ΦΕΚ 167/ 30-9-1985, τ. Α΄, Δομή και 
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις). 

Το άρθρο 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167/ 30-9-1985, τ. Α΄) διευκρινίζει το σκοπό της δημοτικής εκπαίδευσης, που 
είναι “η πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο 
ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”. Ειδικότεροι στόχοι του δημοτικού 
σχολείου, είναι η οικοδόμηση μηχανισμών που συμβάλουν στην αφομοίωση της γνώσης, η ανάπτυξη 
ικανοτήτων χρήσης του γραπτού και προφορικού λόγου, η καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου ώστε να 
μπορούν οι μαθητές να εκτιμούν και να δημιουργούν έργα τέχνης και η βαθμιαία εξοικείωση με ηθικές, 
θρησκευτικές και ανθρωπιστικές αξίες. 

Τέλος, αναδεικνύεται η ισότιμη συμβολή της πνευματικής και της χειρωνακτικής εργασίας στην κοινωνική 
πρόοδο και ανάπτυξη. Το άρθρο 6 του νόμου, επισημαίνει πως ο σκοπός της εκπαίδευσης, μπορεί να 
ολοκληρωθεί με το Λύκειο, που με τη σειρά του βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της κοινωνικής 
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πραγματικότητας, στη βαθύτερη γνώση αλλά και στην αυτογνωσία καθώς και στην πνευματική, σωματική και 
καλλιτεχνική εξέλιξη και εξειδίκευση.  
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Περίληψη 

Ο κλάδος της Ακουστικής Οικολογίας, είναι ταυτόχρονα διεπιστημονικός και διαθεματικός. Διεπιστημονικός, 
γιατί έχει επιτευχθεί ο συνδυασμός διαφορετικών επιστημονικών κλάδων όπως της οικολογίας και της 
βιολογίας και διαθεματικός, καθώς αναδεικνύονται έννοιες της ακουστικής οικολογίας, μέσω της ηχητικής 
τέχνης και της μουσικής. Το χειμερινό εξάμηνο του 2018, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο τμήμα 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου το μάθημα «Ακουστική Οικολογία», επενδύοντας περισσότερο 
στις περιβαλλοντικές και οικολογικές προεκτάσεις του ήχου. Σκοπός του μαθήματος, δεν ήταν μόνο η 
ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου, αλλά η βαθιά κατανόηση όσον 
αφορά τον τρόπο χρήσης της ακουστικής οικολογίας στον ευρύτερο κλάδο της οικολογίας. Στο πλαίσιο του 
μαθήματος οι φοιτητές του τμήματος Περιβάλλοντος, κατανόησαν την έννοια του ηχοτοπίου και των 
χαρακτηριστικών του, ενώ παράλληλα εξοικειώθηκαν με τη χρήση των ηχογραφήσεων ως ένα επιπλέον 
επιστημονικό εργαλείο αξιολόγησης της βιοποικιλότητας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του 
μαθήματος ανατέθηκαν στους φοιτητές δυο εργασίες. Ο σχεδιασμός ενός ηχοπεριπάτου και η ηχογράφηση 
ενός γεγονότος οικολογικής ακουστικής, ήταν τα μέσα εξοικείωσης των φοιτητών με το ηχοτοπίο, αλλά και 
τα εργαλεία αξιολόγησης τους. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση των δράσεων που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος, η ανάδειξη των προκλήσεων που παρουσιάστηκαν και οι 
μελλοντικές προοπτικές του κλάδου της Ακουστικής Οικολογίας, ως επιστημονικό και ταυτόχρονα 
εκπαιδευτικό εργαλείο. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ήταν έλλειψη ικανοποιητικού αριθμού 
εξοπλισμού ηχογράφησης, που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες των εκατό πενήντα (150) φοιτητών που 
επέλεξαν το μάθημα της Ακουστικής Οικολογίας. Ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε η συγκεκριμένη έλλειψη, 
αναδεικνύει την προαναφερθείσα διαθεματικότητα και προωθεί ένα διάλογο που αφορά στο δίλλημα 
μεταξύ της ποσότητας και της ποιότητας ηχητικών καταγραφών, που έχουν σκοπό την εκπαίδευση και την 
επιστημονική κατάρτιση. 
 

Λέξεις Κλειδιά: Ακουστική Οικολογία, Εκπαίδευση, Οικολογική ακουστική  
 

 

1. Εισαγωγή 

Σκοπός του μαθήματος της ακουστικής οικολογίας, δεν ήταν μόνο η ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις 
επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου, αλλά η βαθιά κατανόηση όσον αφορά τον τρόπο χρήσης της Ακουστικής 
Οικολογίας στον ευρύτερο κλάδο της Οικολογίας. Οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος συνοψίζονται παρακάτω:  

y Να κατανοούν τις βασικές αρχές και έννοιες της Ακουστικής Οικολογίας, της Οικολογίας Ηχοτοπίου και 
της Οικολογικής Ακουστικής. 

y Να χρησιμοποιούν εργαλεία της Ακουστικής Οικολογίας όπως το ηχόμετρο (sound level meter). 

y Να κατανοούν εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικών που μεταξύ άλλων εξυπηρετούν τους σκοπούς της 
Ακουστικής Οικολογίας («Audacity», «R Statistics»). 

y Να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν μεθόδους ταχείας αξιολόγησης βιοποικιλότητας («Rapid 
Biodiversity Assessment»). 
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y Να κατανοούν την έννοια των ακουστικών δεικτών βιοποικιλότητας και των δεικτών περιβαλλοντικού 
θορύβου. 

Ακολουθεί το περίγραμμα του μαθήματος Ακουστικής Οικολογίας (εικόνα 1): 

 
Εικόνα 1. Περίγραμμα Μαθήματος Ακουστικής Οικολογίας 

 

Οι σκοποί του κλάδου της Οικολογικής Ακουστικής (Krause- Farina, 2016), που ήταν ένα από τα βασικά 
αντικείμενα μελέτης των συμμετεχόντων του μαθήματος Ακουστικής Οικολογίας, συνοψίζονται παρακάτω: 

y Αντιμετώπιση ζητημάτων βιοποικιλότητας και άλλων οικολογικών θεμάτων, μελετώντας τον ήχο σε 
μεγάλη χώρο-χρονική κλίμακα. 

y Αντιμετωπίζει τον ήχο ως εργαλείο κατανόησης πληροφοριών οικολογικού περιεχομένου και ως δείκτη 
οικολογικών διεργασιών.  

y Ως εργαλεία οι ήχοι χρησιμοποιούνται για τη μελέτη και την παρακολούθηση της ποικιλότητας, της 
αφθονίας και της συμπεριφοράς των ζώων σε σχέση τους με τα οικοσυστήματα και το περιβάλλον. 

y Επιτρέπει τη διερεύνηση της οικολογίας των πληθυσμών, των κοινοτήτων και των τοπίων.  

y Αντιμετωπίζει τον ήχο ως αντικείμενο μελέτης προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος εξέλιξης και 
προσαρμογής του σε διαφορετικές συνθήκες περιβαλλοντικής πίεσης.  

Ο κλάδος της Οικολογικής Ακουστικής είναι συγγενικός με τον κλάδο της Βιοακουστικής, με κάποιες βασικές 
διαφορές. Η Οικολογική Ακουστική (Ecoacoustics) διαφέρει στο γεγονός ότι αναγνωρίζει τον ήχο ως δείκτη 
οικολογικών διεργασιών σε επίπεδο πληθυσμού και κοινότητας, ενώ η Βιοακουστική είναι πεδίο έρευνας 
συμπεριφοράς ειδών μελετώντας τον ήχο ως σήμα που μεταφέρει πληροφορίες μεταξύ ατόμων.  

 

2. Μεθοδολογία 

Στους φοιτητές ανατέθηκαν δύο εργασίες. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ηχοπεριπάτου και η ηχογράφηση 
ενός γεγονότος οικολογικής ακουστικής.  

Για τον ηχοπερίπατο σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:  

y Οι φοιτητές συμμετείχαν στο σχηματισμό της διαδρομής.  
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y Η χαρτογράφηση θορύβου με χρήση του λογισμικού «CadnaA», η δημιουργία των φασματογραφημάτων 
και η εξαγωγή των ακουστικών δεικτών βιοποικιλότητας, πραγματοποιήθηκαν την ώρα του μαθήματος. 

Για την ηχογράφηση γεγονότος οικολογικής ακουστικής (ecoacoustic event) πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω: 

y Ζητήθηκε από τους φοιτητές να ηχογραφήσουν ένα οικολογικό ηχητικό συμβάν, 

y να περιγράψουν την οικολογική του αξία, 

y να αναλύσουν τα αποτελέσματα της ηχογράφησης με το λογισμικό «R Statistics». 

 

3. Αποτελέσματα 

Οι διαδρομές των ηχοπεριπάτων που σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν από τους φοιτητές 
παρουσιάζονται στην εικόνα 2.  

 
Εικόνα 2. Η διαδρομές των ηχοπεριπάτων που πραγματοποιήθηκαν. 

 

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των φοιτητών (150 εγγεγραμμένοι φοιτητές), αποφασίστηκε να 
πραγματοποιηθούν δυο διαδρομές (κόκκινη και μπλε) ταυτόχρονα.  

Συνολικά έγιναν τέσσερις στάσεις σε κάθε διαδρομή. Σε κάθε στάση πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες 
θορύβου που παρουσιάζονται στον πίνακα 1.  
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Κόκκινη Διαδρομή SPL 

Stop 1 45,0 dB(A) 

Stop 2 52,4 dB(A) 

Stop 3 48,8 dB(A) 

Stop 4 47,8 dB(A) 

Μπλε Διαδρομή SPL 

Stop 1 53,8 dB(A) 

Stop 2 44,2 dB(A) 

Stop 3 53,4 dB(A) 

Stop 4 48,1 dB(A) 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα δειγματοληψιών θορύβου 

 
Για τη δεύτερη εργασία (ηχογράφηση και ανάλυση γεγονότος Οικολογικής Ακουστικής) πραγματοποιήθηκαν 
από τους φοιτητές τα παρακάτω βήματα: 

y Αναγνώριση και ηχογράφηση «ecoacoustic event». 

y Το ηχητικό αρχείο να μην έχει διάρκεια παραπάνω από ένα λεπτό. Επεξεργασία μόνο στην αρχή ή στο 
τέλος του αρχείου με το «Audacity». 

y Μετατροπή του ηχητικού αρχείου σε μορφή «WAVE» μέσω του λογισμικού «Audacity» ή «Online 
Converter». Ιδανική η απευθείας καταγραφή σε «WAVE». 

y Εξαγωγή φασματογραφήματος και των ακουστικών δεικτών βιοποικιλότητας «Acoustic Complexity Index» 
(ACI) και «Normalized Difference Soundscape Index» (NDSI), με χρήση της «R» και των πακέτων «Seewave», 
«TuneR», S»oundecology» και «Ineq». 

y Συμπλήρωση και αποστολή εγγράφου.  

y Σύντομη ακρόαση καταγραφών και παρουσίαση αποτελεσμάτων. 

Παρουσιάστηκε ποικιλία επιτυχημένων και αποτυχημένων επιλογών ηχογραφήσεων οι οποίες συνοψίζονται 
παρακάτω: 

y Πετυχημένες περιπτώσεις 

y Φαινόμενο «Dawn Chorus» ορνιθοπανίδας. 

y Φαινόμενο «Dusk Chorus» ορνιθοπανίδας. 

y Φαινόμενο «Dawn Chorus anurans».  

y «Bird alarm calls».  

y «Bird mating calls».  

y «Cicadas».  

y Συσχέτιση βιοφωνίας – γεωφωνίας.  

y Συσχέτιση βιοφωνίας – ανθρωποφωνίας. 

y «Αποτυχημένες» περιπτώσεις 

y Ηχογράφηση καρδερίνας από «pet shop». 

y Ηχογράφηση σκυλιών.  

y Ηχογράφηση βροχής. 

y Ηχογράφηση πλανόδιων μουσικών.  
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Οι αποτυχημένες περιπτώσεις προέκυψαν εξαιτίας της απουσίας των φοιτητών από κάποια μαθήματα.  

 

4. Συμπεράσματα  

Το μάθημα της ακουστικής οικολογίας αντιμετωπίστηκε με ενδιαφέρον από τους φοιτητές. Παράλληλα, 
προέκυψαν αρκετές πτυχιακές εργασίες με ποικιλία θεμάτων ακουστικής οικολογίας που παρουσιάζονται 
παρακάτω.  

y «Ecoacoustics» (4 θέματα): 

y Αξιολόγηση βιοποικιλότητας περιοχών Natura με χρήση ακουστικών μεθόδων. 

y Αξιολόγηση επιδράσεων θορύβου και τεχνητού φωτός κατά το φαινόμενο «Dawn Chorus». 

y Το φαινόμενο «Dawn Chorus» σε διαφορετικές αστικές περιοχές της Ελλάδας.  

y Αξιολόγηση ακουστικών δεικτών βιοποικιλότητας (βιβλιογραφική έρευνα).  

y «Soundscape Ecology» (2 θέματα) 

y Χαρτογράφηση και ανάλυση ηχοτοπίων πανεπιστημίων Ευρώπης (Ελλάδα – Ιρλανδία). 

y Χαρτογράφηση και ανάλυση ηχοτοπίου Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωάννινα).  

y «Noise Assessment» (5 θέματα). 

y Χαρτογράφηση θορύβου της πόλης της Μυτιλήνης. 

y Αξιολόγηση θορύβου νυχτερινών κέντρων διασκέδασης. 

y Αξιολόγηση αεροπορικού θορύβου (3 θέματα). 

y «Psychoacoustics» (2 θέματα)  

y Πείραμα αξιολόγησης επιπέδου άγχους κατά την έκθεση σε ποικιλία ηχοτοπίων. 

y Πείραμα δημιουργίας ηχοτοπίου με χρήση του λογισμικού «Audacity».  

y Περιβαλλοντική εκπαίδευση (2 θέματα)  

y Σχέση παιδιού περιβάλλοντος διαμέσου του ήχου. 

y Η συνεισφορά της ακουστικής οικολογίας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

 

5. Αναφορές  

Krause, B., Farina, A., (2016). Using ecoacoustic methods to survey the impacts of climate change on biodiversity. 
Στο Biological Conservation. V. 195. σ.σ. 245-254. 
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Εθιμικά παραδοσιακά τραγούδια ως υλικό για μια αγωγή  
στην ακρόαση του ηχητικού περιβάλλοντος 

 
Ζωή Διονυσίου 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

dionyssiou@gmail.com 

 

Περίληψη 

Τα εθιμικά παραδοσιακά τραγούδια αποτελούν ένα χρήσιμο υλικό στη διδασκαλία της μουσικής, καθώς 
μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικών μουσικών παραδόσεων, καθώς και στην 
αγωγή για την ακρόαση του ηχητικού περιβάλλοντος, ή ηχοτοπίου. Το άρθρο παρουσιάζει ένα μοντέλο που 
αναπτύχθηκε από την ερευνήτρια στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Το ηχοτοπίο στο οποίο 
ζούμε» (Erasmus+, 2016-19). Το μοντέλο αυτό βασίζεται σε τέσσερις άξονες παιδαγωγικών δράσεων που 
μπορούν να εφαρμοστούν συνολικά ή αποσπασματικά σε κάθε σχολική βαθμίδα στην πρωτοβάθμια και τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι άξονες αυτοί είναι: α) ο ήχος ως κίνηση, β) ο ήχος ως μέσο για ηχητική 
δημιουργία στην τάξη (αυτοσχεδιασμός, σύνθεση, δημιουργία ηχοεικόνων, δημιουργία ρυθμικών και 
μελωδικών μοτίβων, σωματικά κρουστά, κλπ.), γ) ο ήχος ως σύνδεση με το περιβάλλον, δ) ο ήχος ως σύνδεση 
με τον πολιτισμό.  
Το μοντέλο παρουσιάζεται εδώ μέσα από ένα δείγμα εθιμικών παραδοσιακών τραγουδιών που προέρχονται 
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και αναφέρονται σε έθιμα ή λαϊκά δρώμενα, όπως: το έθιμο της αιώρας, 
το έθιμο της επίκλησης της βροχής, τραγούδια της δουλειάς, της άνοιξης, πασχαλιάτικα, κλπ. Θα 
παρουσιαστούν ενδεικτικοί τρόποι σχετικά με το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εθιμικά τραγούδια 
ως υλικό για την ανάδειξη του προτεινόμενου μοντέλου με στόχο την αγωγή στην ακρόαση του ηχητικού 
περιβάλλοντος.  
 

Λέξεις Κλειδιά: Αγωγή στην ακρόαση του ηχοτοπίου, εθιμικά τραγούδια, ηχοτοπίο, μουσικές παραδόσεις, 
έθιμα και δρώμενα, μουσική διδασκαλία και μάθηση  

 

1. Εισαγωγή 

Τα εθιμικά τραγούδια της ελληνικής λαϊκής παράδοσης αποτελούν ένα συχνά ξεχασμένο μουσικό υλικό, μια 
που τα έθιμα στα οποία αναφέρονται δεν έχουν πια τη ίδια συμβολική και λειτουργική σημασία που είχαν στις 
παραδοσιακές κοινωνίες. Ο όρος «σύμβολο» στη λαογραφία αναφέρεται στη δυνατότητα των τεχνών να 
λειτουργούν ως σύμβολα, νοηματοδοτώντας έτσι σημαντικές στιγμές της ζωής των ανθρώπων (Νιτσιάκος, 
2000). Ο όρος «λειτουργία της μουσικής» αναφέρεται στις ποικίλες χρήσεις της μουσικής σε μία κοινότητα με 
τις οποίες οι άνθρωποι κάθε ηλικίας αυτοπροσδιορίζονται, ψυχαγωγούνται και επιβεβαιώνουν τους δεσμούς 
με την κοινότητα (Merriam, 1964). Τα έθιμα κάθε κοινότητας σχετίζονται με την ύπαρξη δύο πολύ σημαντικών 
κύκλων στη λαϊκή παράδοση: του κύκλου της ζωής, και του κύκλου του χρόνου. 

Η έρευνα της συγγραφέως στην ελληνική λαϊκή μουσική παράδοση και σε τρόπους αξιοποίησής της στη 
μουσική εκπαίδευση αποτέλεσε αφορμή να ερευνήσουμε αν και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι μουσικές 
παραδόσεις κάθε τόπου, εισάγοντας τους μαθητές σε μια αγωγή στην ακρόαση του ηχητικού περιβάλλοντος. 
Τα δύο αυτά επιστημονικά πεδία που προσκαλούνται σε διάλογο, η μουσική λαογραφία και η ακουστική 
οικολογία, μπορεί να φαίνονται αρχικά ασύνδετα μεταξύ τους, αλλά μέσα από παραδείγματα που θα 
ακολουθήσουν υποστηρίζουμε ότι η αγωγή στην ακρόαση του ηχητικού περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλλει 
σε δύο ευρύτερους στόχους της εκπαίδευσης: στην αναγνώριση και κατανόηση του πολιτισμού καθώς και του 
περιβάλλοντος στα οποία ζούμε. Αυτά με τη συνέχεια οδηγούν στην ανάπτυξη της δικής μας πολιτισμικής και 
της οικολογικής συνείδησης. Το μοντέλο που παρουσιάζεται στη συνέχεια αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 
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Ερευνητικού Προγράμματος «Το ηχοτοπίο στο οποίο ζούμε», “Le Paysage Sonore dans lequel nous vivons” 
(Erasmus+, 2016-19), μέσω του Ιονίου Πανεπιστημίου.58 

Στο πρώτο μέρος του κειμένου παρουσιάζεται το προτεινόμενο μοντέλο, ενώ στο δεύτερο μέρος 
παρουσιάζονται παραδείγματα από επιλεγμένα εθιμικά τραγούδια τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αφορμή 
για μια αγωγή στην ακρόαση του ηχητικού περιβάλλοντος. Το μοντέλο βασίζεται σε τέσσερις άξονες 
παιδαγωγικών δράσεων που μπορούν να εφαρμοστούν ξεχωριστά ή να αλληλοσυμπληρώνονται σε κάθε 
σχολική βαθμίδα στην πρωτοβάθμια ή/και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η σειρά δράσεων μπορεί επίσης 
να εναλλάσσεται.  

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκαν κάποια παραδοσιακά εθιμικά τραγούδια από διάφορες περιοχές που 
αναφέρονται σε έθιμα ή λαϊκά δρώμενα, όπως: της αιώρας, της επίκλησης βροχής, της δουλειάς, της άνοιξης, 
του Πάσχα, κλπ. Παρουσιάζονται ενδεικτικοί τρόποι σχετικά με το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικό 
στο πλαίσιο του προτεινόμενου μοντέλου με στόχο την αγωγή στην ακρόαση του ηχητικού περιβάλλοντος. Τα 
τραγούδια αυτά έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά από την Ομάδα Μουσικοπαιδαγωγικών Δράσεων του Ιονίου 
Πανεπιστημίου «Ανέβα μήλο – Κατέβα ρόδι» σε μουσικοπαιδαγωγικές παραστάσεις κατά τα τελευταία 
χρόνια.59  

 

2. Για την αγωγή στην ακρόαση του ηχητικού περιβάλλοντος 

Η σχέση του ανθρώπου με τους ήχους που υπάρχουν γύρω του διαμορφώνεται και νοηματοδοτείται εντός των 
περιβαλλοντικών, πολιτισμικών και κοινωνικών συνθηκών στις οποίες ζει. Μέσα από την απόκτηση γνώσεων, 
ικανοτήτων, δεξιοτήτων, τη διαμόρφωση πεποιθήσεων και στάσεων, ο άνθρωπος καλείται να αφομοιώσει τα 
επιτεύγματα του πολιτισμού και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το μετασχηματισμό του σε πρόσωπο 
(Παυλίδης, 2006). Σύμφωνα με το πνεύμα της κριτικής παιδαγωγικής, στόχος της εκπαίδευσης είναι κυρίως η 
μορφωτική αλλαγή, η αυτονόμηση του ανθρώπου, και η συνεχής πνευματική του εξέλιξη (Freire, 2009). Η 
μουσική εκπαίδευση δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη στις εξελίξεις της ακουστικής οικολογίας, και της κριτικής 
παιδαγωγικής, που επιδιώκουν να διαμορφώσουν ευσυνείδητους πολίτες, με αντίληψη και κατανόηση του 
ηχητικού περιβάλλοντος, και με οικολογική, περιβαλλοντική και πολιτισμική συνείδηση και ευθύνη για όσα 
συμβαίνουν γύρω τους. Άλλωστε στο πνεύμα αυτό, και υπό την επίδραση της εθνομουσικολογίας, διαφαίνεται 
μία στροφή στο περιεχόμενο της μουσικής εκπαίδευσης από τη μουσική στον ήχο, ακολουθώντας τη στροφή 
της μουσικολογίας όπου η κυρίαρχη θέση της δυτικής μουσικής υποχώρησε προς μια πιο διευρυμένη άποψη 
της μουσικής ως «ανθρώπινα οργανωμένο ήχο» (Blacking, 1974˙ Πανόπουλος, 2005). 

Το μοντέλο που παρουσιάζεται στη συνέχεια βασίζεται σε τέσσερις άξονες παιδαγωγικών δράσεων που 
μπορούν να εφαρμοστούν συνολικά ή ξεχωριστά σε κάθε σχολική βαθμίδα στην πρωτοβάθμια και στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με ό,τι σειρά ή όποια έμφαση επιλέξει ο εκπαιδευτικός. Οι άξονες αυτοί είναι οι 
παρακάτω, όπως απεικονίζονται στο διάγραμμα της Εικόνας 1:  

α) ο ήχος ως κίνηση,  

β) ο ήχος ως μέσο για ηχητική δημιουργία στην τάξη (αυτοσχεδιασμός, σύνθεση, δημιουργία, ηχογράφηση, 
ακρόαση, αξιολόγηση κλπ.),  

γ) ο ήχος ως σύνδεση με το περιβάλλον,  

δ) ο ήχος ως σύνδεση με τον πολιτισμό.  

 
58  Επίσημη ιστοσελίδα του έργου: http://paysagesonore.eu. Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι ο 
Ανδρέας Μνιέστρης, Καθηγητής και συνεργάτες η Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ι.Π. και η Ζωή 
Διονυσίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ι.Π. 
59 Η Ομάδα Μουσικοπαιδαγωγικών Δράσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου «Ανέβα μήλο - Kατέβα ρόδι» ιδρύθηκε τον Μάρτιο 
του 2012 από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ζωή Διονυσίου και ομάδα φοιτητών του Τομέα Μουσικής Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Στόχος της ομάδας είναι να προάγει τον προφορικό λόγο και τη λαϊκή 
μουσική παράδοση μέσα από λαϊκά τραγούδια, παραμύθια, παιχνιδοτράγουδα και έθιμα. Το υλικό των παραστάσεων 
προέρχεται από γραπτές πηγές, προφορικές μαρτυρίες και επιτόπια εθνομουσικολογική και λαογραφική έρευνα. Η ομάδα 
παρουσιάζει παραστάσεις και εργαστήρια που απευθύνονται εξίσου σε παιδιά και σε ενήλικες. Στην ομάδα μέχρι τώρα 
έχουν συμμετάσχει περισσότερα στα 50 άτομα, όλοι φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.  
 

http://paysagesonore.eu/
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Εικόνα 1. Μεθοδολογία ακρόασης του ηχητικού περιβάλλοντος.  

2.1. Ο ήχος ως κίνηση 

Ακόμα και σήμερα στην παιδαγωγική και μουσικοπαιδαγωγική επιστήμη πολύ μικρή αναφορά γίνεται στο 
σώμα. Το σώμα παρουσιάζεται σαν να μην εμπλέκεται ουσιαστικά στη διδασκαλία και μάθηση της μουσικής, 
και μάλλον υποτιμάται η αίσθηση και αυτο-αντίληψη του ανθρώπινου σώματος στη μουσική εκπαίδευση. Ο 
Ράπτης (2017) υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η παρουσία του σώματος στη μουσικοπαιδαγωγική θεωρία 
και πράξη. Παρόλο που το αξίωμα αυτό έχει αναγνωριστεί στην άτυπη μάθηση της μουσικής, στην τυπική 
μουσική εκπαίδευση παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο (Ράπτης, 2017). Ο Merleau-Ponty (2012) 
υποστήριξε ότι η αντίληψη και κατανόηση του κόσμου περνά μέσα από την αίσθηση του σώματος και την 
αίσθηση του εαυτού στον κόσμο. H γνώση δεν είναι μια νοητική αναπαράσταση πληροφοριών, αλλά είναι η 
επιδέξια σωματική ανταπόκριση του ανθρώπου σε όποιο ερώτημα καλείται να εξερευνήσει με αυθορμητισμό, 
δέσμευση και εμπειρική σχέση με αυτό. Είναι δηλαδή ένας συνδυασμός της αντίληψης του σώματος και των 
ψυχοκινητικών του λειτουργιών σε σχέση με το κάθε ερώτημα. Δεν υπάρχει βαθιά κατανόηση, αν δεν υπάρχει 
ικανή συνολική εμπειρία οποιουδήποτε πράγματος, ή θέματος. Οι φιλοσοφικές θέσεις του Merleau-Ponty 
(2012) για τη φαινομενολογία δομούνται γύρω από ένα δίπολο: είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο, και είμαστε μέρος 
του κόσμου. 

Υπό το πρίσμα αυτό, η κινητική ανταπόκριση του σώματος σε μία εξερεύνηση των ήχων προσφέρει μία 
διευρυμένη εμπειρία, μία ενσώματη ακρόαση, που είναι χρήσιμη και ουσιαστική για παιδιά και ανθρώπους 
κάθε ηλικίας και ιδιαίτερα ωφέλιμη και απαραίτητη για παιδιά μικρής ηλικίας. Σε μία σύγχρονη μουσική 
εκπαίδευση δεν νοείται να διδάσκουμε μουσική χωρίς να εμπλέκουμε ολόκληρο το σώμα μας στην αντίληψη 
και κατανόηση του ήχου. Για να ακούμε και να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το ηχητικό περιβάλλον, είναι 
προϋπόθεση να βοηθήσουμε το σώμα μας να αντιλαμβάνεται, να εξερευνά και να κατανοεί τους ήχους και τα 
ηχητικά φαινόμενα μέσω της ενσώματης εμπειρίας. Επομένως, η αγωγή των παιδιών στην ακρόαση του 
ηχητικού περιβάλλοντος μπορεί να ξεκινά από τους ήχους που παράγονται μέσα μας και γύρω μας, συνειδητά 
ή ασυνείδητα, με το σώμα μας, με τη φωνή μας, ή με διάφορες ενέργειες. Όταν η εμπειρία διευρύνεται μέσω 
της κινητικής αναπαράστασης και εξερεύνησης του ήχου (sound as gesture), τότε αυτό οδηγεί σε μία καλύτερη 
αντίληψη και κατανόηση του ήχου. 

Ο πρώτος αυτός άξονας -ο ήχος ως κίνηση- υποστηρίζεται και από τη θεωρία της πολυτροπικότητας 
(multimodality theory), η οποία έχει αναδείξει ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολυτροπικό ον, καθώς 
χρησιμοποιεί πολλά κανάλια επικοινωνίας για να επικοινωνήσει διάφορα μηνύματα (βλεμματική επαφή, 
κίνηση του σώματος, θέση στο χώρο, τρόπος εκφοράς και περιεχόμενο του λόγου, κώδικες συμπεριφοράς, 
ένδυσης, στάσεων κλπ.) (Kress & VanLeween, 1996, 2001). Η αναγνώριση της ανάγκης του ανθρώπου για 
πολυτροπική επικοινωνία, σε συνδυασμό με τη φαινομενολογική προσέγγιση του κόσμου μέσω της ενσώματης 
εμπειρίας που προτείνει ο Merleau-Ponty (2012), συγκλίνουν στην ανάγκη ανάπτυξης μιας πολυτροπικής, 
πολυαισθητηριακής και ενσώματης μουσικής εκπαίδευσης. Η σύγχρονη μουσική παιδαγωγική πράξη στηρίζεται 
σε μεγάλο βαθμό στην αναγνώριση της κίνησης ως βασικό στοιχείο για την αντίληψη, κατανόηση και το βίωμα 
της μουσικής πράξης. 

Δραστηριότητες του τύπου: εξερεύνηση της κίνησης στο χώρο ως ανταπόκριση στον ήχο, δημιουργία ήχου που 
συνοδεύεται από κίνηση, συνέχεια του ήχου και της κίνησης του συμμαθητή μου, πέτα-πιάσε τον ήχο και την 
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κίνηση μαζί, κινήσου στον ήχο μου ή δώσε ήχο στην κίνησή μου, κλπ., μπορούν να αποτελέσουν αφόρμηση για 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος πλούσιου σε ήχους και κινήσεις στην τάξη, το οποίο θα οδηγήσει σε κλίμα 
εξερεύνησης, δημιουργίας, αλληλοεκτίμησης, συγκέντρωσης και αλληλοσεβασμού. Πριν ξεκινήσει κάθε 
μουσικοκινητική δραστηριότητα, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να δημιουργεί ένα «ασφαλές πλαίσιο» για 
την καλύτερη έκφραση, πειραματισμό και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών του. Η συζήτηση και η αξιολόγηση 
μετά το τέλος κάθε ενότητας δραστηριοτήτων βοηθά τους μαθητές να είναι πιο συγκεντρωμένοι, να έχουν μία 
δομημένη αισθητική εμπειρία, και να στοχεύουν στην προσωπική καλλιτεχνική έκφραση, που είναι απαραίτητοι 
στόχοι στη μουσική εκπαίδευση.  

 

2.2. Ο ήχος ως μέσο για ηχητική δημιουργία στην τάξη  

Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει όλες τις δημιουργικές εργασίες των παιδιών στην τάξη, και παραπέμπει στον 
δημιουργικό και βιωματικό ρόλο που χρειάζεται να έχει κάθε εργασία στη σύγχρονη μουσική εκπαίδευση 
(αυτοσχεδιασμός, σύνθεση, ηχογράφηση, ακρόαση, εκτέλεση, αξιολόγηση κλπ.) (Κοκκίδου, 2015). Η κάθε μια 
από τις παραπάνω εργασίες έχει διαφορετική στόχευση και ρόλο στην εκπαίδευση, απ’ ότι στο χώρο της 
μουσικής εκτέλεσης, της ηχοληψίας και της μουσικής σύνθεσης, αλλά στην τάξη μπορούμε να εξερευνήσουμε 
τις δυνατότητες που προσφέρουν αυτές οι δράσεις για ηχητική δημιουργία με τους μαθητές μας. Βασική 
επιδίωξη του εκπαιδευτικού είναι να εισάγει τους μαθητές του σε διαφορετικούς ηχητικούς κόσμους, να τους 
δώσει έναυσμα να ακούν με ανοιχτά αυτιά, να συλλέγουν ήχους, να παίζουν με τους ήχους, παραλλάσοντάς 
τους και να δημιουργούν ηχητικές συνθέσεις με δικούς τους κανόνες και πλαίσια. Στόχος αυτής της ομάδας 
δραστηριοτήτων είναι τα παιδιά να ορίσουν δικές τους συμβάσεις, μέσα από δημιουργικές διαδικασίες στις 
οποίες εμπλέκονται τα ίδια βιωματικά και ολιστικά. Για παράδειγμα, τα ίδια τα παιδιά μπορούν να ηχογραφούν 
ήχους, να αυτοσχεδιάζουν με ήχους του σώματος, μουσικών οργάνων, ή αντικειμένων του οικείου τους 
περιβάλλοντος, να συνθέτουν καταγράφοντας τις ιδέες τους με ό,τι μέσο διαθέτουν (γραφική παρτιτούρα, 
συμβατική παρτιτούρα, λέξεις, κλπ.). Έτσι εισάγονται στις έννοιες της θεωρίας και της μορφολογίας των ήχων, 
βάζοντας θεμέλια για μια πιο ευρεία προσέγγιση του ηχητικού φαινομένου. Αυτές οι δημιουργικές 
δραστηριότητες αποτελούν τη βασική πράξη στη διδασκαλία-μάθηση της μουσικής. 

Δραστηριότητες του τύπου: αυτοσχεδιάζουμε ηχητικά βασισμένοι σε σενάρια ή εικόνες, συνθέτουμε έναν 
νοητό ηχοπερίπατο στην πόλη ή στη γειτονιά μας, μεταφέρω ένα ηχοτοπίο σε γραφική παρτιτούρα, μεταφέρω 
τη γραφική παρτιτούρα σε ηχητική σύνθεση, κάνω ομαδική σύνθεση με ήχο και κίνηση, δημιουργώ ηχοϊστορίες 
με δοσμένο θέμα και ελεύθερο σενάριο, δημιουργώ ένα βίντεο για ένα ηχητικό υλικό/κομμάτι, κλπ. μπορούν 
να αποτελέσουν αφορμή για πλήθος δημιουργικών δραστηριοτήτων στην τάξη, με τα παιδιά να παίρνουν 
ενεργό και συντονιστικό ρόλο στις ομάδες τους. Οι αρχές της άτυπης μάθησης στη διδασκαλία και μάθηση της 
μουσικής (Green, 2014), θα ήταν πολύ χρήσιμες να εφαρμοστούν στο πλαίσιο των δράσεων ηχητικής 
δημιουργίας στην τάξη.  

 
2.3. Ο ήχος ως σύνδεση με το περιβάλλον 

Η ακουστική οικολογία ενός τόπου συχνά περιέχει πληροφορίες και ιστορίες για τη γη, τη βλάστηση, τους 
κατοίκους του τόπου αυτού (ανθρώπους και ζώα) και ένα πλήθος άλλων στοιχείων. Αντανακλά πληροφορίες 
για τις μη αισθητικές πηγές του ήχου, όπως τη γη, το νερό, τα πετρώματα, τον καιρό (γεωφωνία, geophony), για 
τους ήχους των κατοίκων αυτού του τόπου, όπως τα ζώα, τα πουλιά, τα έντομα (βιοφωνία, biophony) και τους 
ήχους που προέρχονται από ανθρώπους (ανθρωποφωνία, anthropophony). Ο διαχωρισμός αυτός προτάθηκε 
από τους Krause, Gage and Joo (2011) και σε μεγάλο βαθμό διευκολύνει την αντίληψη του ήχου σε σχέση με το 
περιβάλλον. Αυτές οι διαστάσεις του ήχου παραπέμπουν στο πλήθος των σχέσεων που αναπτύσσονται στην 
ακουστική οικολογία ανάμεσα στο φυσικό, το πολιτισμικό, και το βιομηχανικό περιβάλλον (Paine κ.ά., 2015). 
Δράσεις εξοικείωσης του κοινού με την ακρόαση και ηχογράφηση ήχων στο περιβάλλον, και δράσεις 
διερεύνησης γύρω από θέματα της ακουστικής οικολογίας παρέχουν ευκαιρίες στους ανθρώπους να 
εξερευνήσουν τη σημασία ορισμένων τόπων και του ηχητικού περιβάλλοντος, όπως έγινε και με το Listen 
Project στις ερήμους και τα εθνικά πάρκα των Νοτιοδυτικών ΗΠΑ (Paine κ.ά., 2015). Παρόμοιες δράσεις 
βοηθούν τους ανθρώπους να αναπτύξουν γνώσεις, ενδιαφέρον και ευσυνειδησία για το περιβάλλον και τη 
σχέση του ανθρώπου με αυτό (τη φύση, τα ζώα, τον άνθρωπο, την ηχορύπανση, την περιβαλλοντική ρύπανση, 
την αειφορία, κλπ.) (Schafer, 2011˙ Bryan κ.ά. 2011).  

Δραστηριότητες όπως: μαντεύουμε σε ποια εικόνα αναφέρεται το ηχοτοπίο που ακούμε, σκεφτόμαστε λύσεις 
για συγκεκριμένα προβλήματα/σενάρια μέσα από ένα μουσικό αυτοσχεδιασμό, δημιουργούμε σενάρια 
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 115        

επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων μέσω διαλόγου, μελετούμε αν το ηχητικό περιβάλλον παραπέμπει σε 
ξηρό/υγρό μέρος, το είδος της βλάστησης, ερευνούμε την ιστορία ενός τόπου μέσα από τα ηχοτοπία του, κλπ. 
μπορούν να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με το περιβάλλον και να τους παροτρύνει να εξερευνήσουν σχετικά 
θέματα με ουσιαστικό ενδιαφέρον. 

 

2.4. Ο ήχος ως σύνδεση με τον πολιτισμό  

Η ενασχόληση με τους ήχους ενέχει και το κομμάτι της εξερεύνησης του ήχου ως πολιτισμικό προϊόν. Στην 
κατεύθυνση αυτή ο Steven Feld εφάρμοσε μία πρακτική ηχογραφήσεων και επεξεργασίας αυτών των 
ανθρωποφωνικών κυρίως ήχων σε ηχογραφήματα με στόχο την κατανόηση του ήχου ως πολιτισμό στο 
συγκεκριμένου τόπου. Ανάμεσα στις ηχογραφήσεις του συγκαταλέγεται η ηχογράφηση της φυλής Καλούλι στην 
Παπούα Νέα Γουινέα (Music of the Kaluli), και στην Ηράκλεια Σερρών (Bright Balkan Morning). Οι σχέσεις που 
διαφαίνονται ανάμεσα στους ήχους και στο πολιτισμικό σύστημα οδηγούν σε μία διαφορετική αντίληψη της 
ανθρωπολογίας του ήχου, μία κατανόηση των ανθρώπων μέσω του ηχητικού του περιβάλλοντός τους , που ο 
Feld ονόμασε acoustemology: «ο ηχητικός τρόπος για κάποιον να γνωρίζει και να βρίσκεται στον κόσμο» (Feld, 
2001). Η ακουστική οικολογία μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση του ηχητικού περιβάλλοντος και 
του πολιτισμού του άλλου μέσα στον τόπο του, και ως εκ τούτου στην ανάπτυξη πολιτισμικής συνείδησης. Η 
αρχή αυτή συμβαδίζει με την έννοια της διαπολιτισμικότητας, και την ανάγκη ανάδειξης των τοπικών μουσικών 
παραδόσεων και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, οι οποίες αποτελούν το κύτταρο της πολιτισμικής δημιουργίας 
(Campbell κ.ά., 2005˙ Διονυσίου, 2016).  

Ο ήχος είναι πολιτισμικά καθορισμένος (Πανόπουλος, 2005). Οι μαθητές είναι σημαντικό να αντιλαμβάνονται 
και να κατανοούν τον ήχο ως διαδικασία, ως έκφραση των σχέσεων μιας κοινότητας, όπου η δημιουργία ενός 
καλλιτεχνήματος δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά είναι το μέσο δια του οποίου επικυρώνονται οι σχέσεις της 
ομάδας ανθρώπων ή της εκάστοτε κοινότητας. Η εστίαση στον λαϊκό πολιτισμό ξεκινά με την παραδοχή της 
σύγχρονης Λαογραφίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ότι ο λαϊκός πολιτισμός είναι πολιτισμική έκφραση 
και δημιουργία. Οι έννοιες αυτές γίνονται αντιληπτές μόνο: α) αν κατανοήσουμε τις κοινωνικές δομές στις 
οποίες βασίζεται η παραδοσιακή κοινωνία (π.χ. οργάνωση του χώρου, κοινότητα, συγγένεια, οικογένεια), και 
β) αν κατανοήσουμε τις σχέσεις παραγωγής ανάμεσα σε αυτές τις δομές, που είναι αυτές που δημιουργούν τις 
στιγμές του κοινωνικού γίγνεσθαι σε μια κοινότητα σήμερα (Νιτσιάκος, 2000).  

Δραστηριότητες όπως: να βρούμε ντοπιολαλιές και να επιχειρήσουμε να τις κατανοήσουμε, να 
δημιουργήσουμε σενάρια ηχητικής επικοινωνίας με και χωρίς ενοχλητικές παρεμβολές διάφορων τύπων, να 
ανακαλύψουμε πολιτισμικά χαρακτηριστικά (εννοιολογικά και ηχητικά) σε συγκεκριμένα παραδοσιακά 
τραγούδια, να βρούμε έθιμα, τραγούδια και παιχνιδοτράγουδα ενός τόπου, να ακούσουμε και να 
τραγουδήσουμε μουσική από διάφορους πολιτισμούς, να καταλάβουμε τον ήχο με τα αυτιά των ανθρώπων 
που ζουν σε αυτό τον τόπο, κλπ. οδηγούν τους μαθητές σε μία ανοιχτή και διαλογική μουσική εκπαίδευση, όπου 
η αντίληψη του ήχου ως πολιτισμού έχει καθοριστικό ρόλο.  

 

3. Εθιμικά παραδοσιακά τραγούδια 

Τα εθιμικά τραγούδια αναφέρονται ή επενδύουν τραγουδιστικά συγκεκριμένα έθιμα ή λαϊκά δρώμενα των 
παιδιών ή ενηλίκων, όπως: της αιώρας, της επίκλησης βροχής, της γυναικοκρατίας, αποκριάτικα, του Αη-Γιώργη, 
του Λαζάρου, των Βαΐων, της Πασχαλιάς, της ρόκας, του Μάη, των Αναστενάρηδων, της Παναγιάς, της δουλειάς, 
κ.ά. (Μιχαήλ-Δέδε, 1987). Τα εθιμικά τραγούδια είναι μία από τις επτά κατηγορίες παιδικών παραδοσιακών 
τραγουδιών, όπως έχουμε εντοπίσει, με τις άλλες έξι να περιέχουν: νανουρίσματα, ταχταρίσματα, 
παιχνιδοτράγουδα, κάλαντα, διδακτικά, και σκωπτικά (Διονυσίου, 2018). Τα εθιμικά τραγούδια συχνά 
ονομάζονται και μαγικολατρευτικά, γιατί συνοδεύουν έθιμα μέσα από τα οποία οι άνθρωποι επικαλούνται στη 
ζωή τους κάποια υπερφυσική, μυστηριώδη ή μαγική ενέργεια, όπως αλλαγή καιρικών φαινομένων, κάθαρση, 
λύτρωση, αναγέννηση, παρηγοριά, κλπ. Αναφέρουμε κάποια παραδείγματα σχετικά με το πώς μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τα εθιμικά τραγούδια ως υλικό για την εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου δράσεων με 
στόχο την αγωγή στην ακρόαση του ηχητικού περιβάλλοντος.  

Το προτεινόμενο υλικό εφαρμόστηκε πιλοτικά από την Ομάδα Μουσικοπαιδαγωγικών Δράσεων του Ιονίου 
Πανεπιστημίου «Ανέβα μήλο – Κατέβα ρόδι» σε παραστάσεις με μουσικοπαιδαγωγική στόχευση κατά τα 
τελευταία χρόνια. Η εμπειρία που αποκομίσαμε από τις δράσεις της ομάδας έχει αποδείξει ότι τα εθιμικά 
τραγούδια είναι δυνατόν να φέρουν τους ακροατές πιο κοντά σε μνήμες, ήχους και εμπειρίες παλαιότερων 



5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση», 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, Καλαμάτα 
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χρόνων που σχετίζονται με τον ήχο (π.χ. ήχοι του παρελθόντος, ήχοι του παρόντος, υλικά παιχνιδιών όπως 
σχοινάκι, μεταλλικά αντικείμενα, τσίγκινα παιχνίδια), και να προτείνουν στους συμμετέχοντες μια κριτική ματιά 
των σύγχρονων τραγουδιών. Μπορούν επίσης να αποτελέσουν εργαλείο διαγενεακής συνεργασίας, 
διαθεματικών και διακαλλιτεχνικών συμπράξεων, καθώς και μέσο ανάπτυξης της δημιουργικότητας και της 
κριτικής σκέψης των μαθητών. 

 

3.1. Το έθιμο της κούνιας ή αιώρας 

Πρόκειται για ένα έθιμο που ανάγεται στην αρχαιότητα. Γιορτή που γίνεται τη Νια Δευτέρα, δηλαδή τη Δευτέρα 
της Διακαινησίμου, κατά την οποία οι νέοι και νέες έστηναν κούνιες στην εξοχή, και γλεντούσαν. Η γιορτή 
συνέπιπτε με το Πάσχα, την άνοιξη, και κάποιες φορές του Αγίου Γεωργίου. Τη μέρα αυτή επίσης 
λειτουργούνται τα ξωκλήσια, επομένως ήταν μια μέρα αφιερωμένη στον καθαγιασμό της φύσης. Πρόκειται για 
γιορτή αφιερωμένη στα νιάτα, τη διασκέδαση και την έκφραση του έρωτα μεταξύ των δύο φύλων. Συμβολίζει 
τη νέα βλάστηση, την αναγέννηση της φύσης, και το ζευγάρωμα των ανθρώπων (Μιχαήλ-Δέδε, 1987: 109) 

 
(Μόσχος κ.ά., 2009: 37) 

 
Πάνω στην κούνια  
Πάνω στην κούνια κάθονται, τσίκι τσίκι τσέλα τσίκι τσίκι τσο 
Τέσσερα μαύρα μάτια, ρομ πομ πομ καλέ ρομ πομ πομ 
Τέσσερα φρύδια σα σπαθιά και δυο κορμιά ρηγάτα 
Σίδερο είναι το σκοινί, καρδένιο το σανίδι 
Τέτοια κορίτσια πούπουλο, είναι καθάριο ασήμι 
(Τσαφταρίδης, 1996). 
 
Κούνιες τ' Άη Γιώργη (Βίζα) 
Ένα Σαββάτο βράδυ, μια Κυριακή πρωί 
πέρασ' ο καημένος απ' την Εβραϊκή. 
Βρίσκει μια εβραιοπούλα, όπου λούζονταν 
με φιλντισένια χτένι, που χτενίζονταν 
μάε ασημένιο τάσι, που περιχύνονταν. 
Έλα Εβραιοπούλα, να γίνεις Χριστιανή 
να λούζεσαι Σαββάτο, ν' αλλάζεις Κυριακή 
και να μεταλαβαίνεις κάθε Χριστού Λαμπρή  
(Μιχαήλ-Δέδε, 1987: 110). 
 
Τα εθιμικά αυτά τραγούδια μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για δημιουργία ήχων και κινήσεων που μπορεί 
να κάνει η κούνια/αιώρα, ήχων της φύσης που συναντιούνται κυρίως την άνοιξη. Επίσης μπορεί να είναι 
αφορμή για μουσική δημιουργία, εκτέλεση, ενορχήστρωση, ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση των τραγουδιών 
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αλλά και των εθίμων/δρώμενων που σχετίζονται με το έθιμο αυτό. Παράλληλα μπορεί να γίνει εξερεύνηση 
οικολογικών θεμάτων, αλλαγών στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, αλλαγής των ηχοτοπίων σήμερα με 
παλαιότερα, αλλαγών ηχοτοπίων κατά τη διάρκεια του χρόνου, καθώς και έρευνα σε σχετικά έθιμα σε άλλους 
πολιτισμούς, ακόμα και σε άλλες τοπικές παραδόσεις σχετικά με θέματα όπως ποιά διαφορετικά σύμβολα 
χρησιμοποιούν, πώς διατηρούνται τα έθιμα σήμερα, πώς έχουν αλλάξει οι ήχοι κλπ. 

3.2. Τραγούδια για επίκληση βροχής: το έθιμο της Περπερούνας  

 
Περπερούνα 
Περπερούνα περπατεί και το Θ(ε)ιό παρακαλεί 
για να βρέξει μια βροχή, μια βροχή μια σιγανή 
για να γέν' τα στάρια μας και τα καλαμπόκια μας 
μπάρις μπάρις τα νερά, μπάρις μπάρις τα κρασιά. 
(Ευτέρπη: Τραγούδια για εκπαιδευτική χρήση – Ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο) 
 
Περπερούνα 
Παναγίτσα μπιρμπιθτίτσα στους δρόμους περπατεί 
Περπατεί καμαρωτή και το Θεό παρακαλεί: 
Θεέ μου στείλει μια βροχί, μια βροχή, μια σιγανή. 
Για ν’ανθίσουν τα λιβάδια, να φυτρώσουν τα σιτάρια, 
Να μεθύσουν τ’αμπελάκια, να καρπίσουν σταφυλάκια. 
Μπάρες μπάρες τα νερά στα χωράφια τα ξερά, 
Κάθε στάχυ ένα ταγάρι, κάθε κλίμα ένα πιθάρι, 
Και στους κάμπους μας χαρές, οι βραγιές μας νοτερές  
Τα κρασιά μας σα νερό, τα γεννήματα σωρό, 
Για να χαίρονται οι φτωχοί βάνοντάς τα στο σακί, 
Να βογκάει ο μυλωνάς και να σκάει ο αλευράς. 
(Αθανασούλα, 1957:8). 
 
Περπερούνα περπατεί και το Θ(ε)ιό παρακαλεί 
για να βρεξ' τα στάχια μας και τα καλαμπόκια μας.  
Μπάρις μπάρις τα νερά, μπάρις μπάρις τα κρασιά. 
(Καταγραφή Ζ. Διονυσίου, από Άννα Γκουτζαμάνη, Σιάτιστα, Δεκέμβριος 2015). 

Το έθιμο της Περπερούνας ή Πιπερίτσας πραγματοποιούνταν σε περιόδους ανομβρίας, όπου έντυναν ένα 
κορίτσι περπερούνα, δηλαδή το στόλιζαν με κλαδιά γύρω-γύρω από το σώμα και το κεφάλι της, ώσπου έμοιαζε 
με θάμνο. Τα υπόλοιπα κορίτσια το πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι λέγοντας το τραγούδι της περπερούνας, ενώ οι 
νοικοκυρές έσταζαν λίγο νερό πάνω στο κορίτσι. Μετά από λίγο σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση έπιανε βροχή.  

Στο πλαίσιο της ακουστικής οικολογίας μπορεί να γίνει αναπαράσταση του εθίμου, αυτοσχεδιασμοί με 
ηχοεικόνες που να απεικονίζουν εικόνες ξηρασίας που σταδιακά μετατρέπονται σε ηχοεικόνες βροχής, να 
διερευνηθεί το φαινόμενο της ανομβρίας, αιτίες και ιδέες για πιθανές λύσεις, να γίνει μία προσπάθεια 
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ενημέρωσης των πολιτών για τις συνέπειες της ανομβρίας, να αναζητηθούν τραγούδια από παρόμοια έθιμα σε 
άλλους πολιτισμούς, να αναζητηθούν ή να ηχογραφηθούν ηχοτοπία από περιοχές με ξηρασία και περιοχές με 
υγρασία ώστε να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες το διαφορετικό άκουσμα, να δημιουργηθούν και να 
ηχογραφηθούν πηγές και δραστηριότητες με νερό (σταγόνες, συντριβάνια, βροχές, καταιγίδες, ήχοι στο νερό, 
κλπ.). 

3.3. Τραγούδια της δουλειάς: Καριώτες, Η τράτα μας η κουρελού 

 
Οι Καριώτες 
Πέρασα ξεπέρασα, πέρασα ξεπέρασα των Καριώτων τα χωριά 
κι είδα πώς τα σπέρνανε, κι είδα πώς τα σπέρανανε οι Καριώτες τα κουκιά. 
Έτσι δα τα σπέρνανε, έτσι δα τα σπέρνανε,  
έτσι δα τα σπέρανανε οι Καριώτες τα κουκιά. 
 
Κι είδα πως τα σκαλίζανε, οι Καριώτες τα κουκιά. 
Έτσι δα σκαλίζαν, οι Καριώτες τα κουκιά. 
Κι είδα πώς τα πότιζαν οι Καριώτες τα κουκιά.  
Έτσι δα τα πότιζαν οι Καριώτες τα κουκιά.  
Κι είδα πώς μεγάλωναν των Καριώτων τα κουκιά.  
Έτσι δα μεγάλωναν των Καριώτων τα κουκιά.  
Κι είδα πώς τα μάζευαν οι Καριώτες τα κουκιά.  
Έτσι δα τα μάζευαν οι Καριώτες τα κουκιά.  
Κι είδα πώς τα τρώγανε οι Καριώτες τα κουκιά.  
Έτσι δα τα τρώγανε οι Καριώτες τα κουκιά. (Μαζαράκη, 1970). 
 

 
 
Η τράτα μας η κουρελού 
Η τράτα μας η κουρελού η χιλιομπαλωμένη 
όλο την εμπαλώνανε κι όλο ήταν ξηλωμένη 
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Εβίρα μια στα πανιά, εβίρα δυο στο χωριό, εβίρα τρεις στο σπίτι της. 
 
Αν τό 'ξερε η μάνα μου πως δούλευα στην τράτα 
θα μού 'στελνε τα ρούχα μου και την παλιά μου βράκα. 
Εβίρα μια ... 
Πήγαμε και καλάραμε στην Kάρυστο ένα βράδυ  
ψάρια πολλά επιάσαμε και ένα καλαμάρι. 
Εβίρα μια ... 
(Ευτέρπη: Τραγούδια για εκπαιδευτική χρήση – Ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο) 

 
Τα τραγούδια της δουλειάς τραγουδιόταν κατά την εργασία με σκοπό τόσο την ψυχολογική-κοινωνική συνοχή, 
όσο και τον σωματικό συντονισμό της ομάδας. Τραγούδια της δουλειάς έχουν καταγραφεί με αναφορές σε 
διάφορες δουλειές (καλλιέργεια γης, ψάρεμα, μάζεμα ελιάς), κλπ. Κάποια γνωστά τραγούδια της δουλειάς είναι 
η Τράτα μας η κουρελού, το Καληώρα νἀ χουν οι ελιές (Κάρω Γαρούνα Κέρκυρας), οι Καριώτες, το Γιώ Μαριώ 
(Τσεσμέ Μ. Ασίας), Χαρμάν γέρι (του αλωνιού, Καισάρεια Καππαδοκίας), Τσε ήθελα να τσέρω πού θερίζεις 
(ελληνόφωνο Σαλένο Κάτω Ιταλίας), κλπ. Στα τραγούδια της δουλειάς υπάρχει έντονο ρυθμικό στοιχεία, ώστε 
να βοηθά στον συγχρονισμό της ομάδας, και στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων, κάτι που είναι σχεδόν 
απαραίτητο για τον καλό συντονισμό των ανθρώπων σε μια ομάδα. Ηχητικοί αυτοσχεδιασμοί μπορούν να 
παραπέμπουν σε οποιοδήποτε περιβάλλον αναφέρεται κάθε τραγούδι. Για παράδειγμα, το τραγούδι «Οι 
Καριώτες» μπορεί να γίνει αφορμή για δημιουργία ηχοεικόνων του αγρού με διάφορα καιρικά φαινόμενα, ενώ 
στο τραγούδι «Η τράτα μας η κουρελού» μπορεί να γίνουν ηχοεικόνες με θέμα τη θάλασσα και τις εργασίες της 
τράτας με αναφορά σε ποικίλα καιρικά φαινόμενα. Στα τραγούδια της δουλειάς μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί 
το ρυθμικό στοιχείο και να ενισχυθεί με κοντάρια, κινήσεις που παραπέμπουν σε εργασία (σπορά, μάζεμα 
πανιών στα καΐκια, κλπ.), αυτοσχέδια όργανα που αναδεικνύουν τους ήχους επαγγελμάτων (Σαρρής, 2011), να 
συσχετιστούν με τραγούδια της δουλειάς σε άλλους πολιτισμούς (μπλουζ τραγούδια της δουλειάς, μπλουζ της 
φυλακής, κλπ.). Τα τραγούδια της δουλειάς θα μπορούσαν να τραγουδηθούν από μικρές ομάδες μαθητών 
συνοδεία ρυθμικών κινήσεων, ακολουθώντας διαφορετικούς χρόνους (ταχύτητα), ώστε οι συμμετέχοντες να 
αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να συμβαδίζουν οι κινήσεις τους όταν τραγουδούν σε διαφορετική ταχύτητα. 

 

4. Επίλογος 

Μέσα από αυτά τα παραπάνω εθιμικά τραγούδια προσπαθήσαμε να εξετάσουμε πώς αυτά μπορούν να 
αποτελέσουν υλικό όχι τόσο για πιστή αναπαραγωγή στην τάξη, αλλά κυρίως αφορμή για κίνηση, ηχητική 
εξερεύνηση, μουσική δημιουργία, σύνδεση με το περιβάλλον και τον πολιτισμό, για ένα σχολείο ανοιχτό στην 
κριτική σκέψη και σε σύνδεση με την κοινωνία. Η σύγχρονη αυτή αντίληψη της παραδοσιακής μουσικής που 
είναι ανοιχτή στην εξέλιξη, στην εξερεύνηση και σε ποικίλες συνδέσεις με το περιβάλλον και τον πολιτισμό θα 
οδηγήσει σε πιο ουσιαστική επαφή των μαθητών με τις πρακτικές, τα τραγούδια αλλά και τους κοινωνικούς 
συμβολισμούς των παραδόσεων. Το εξεταζόμενο υλικό μπορεί να αποτελέσει αφορμή και αφετηρία για μία εις 
βάθος μελέτη των άυλων τοπικών μουσικών παραδόσεων, η οποία με τη σειρά της μπορεί να μας φέρει κοντά 
στον άνθρωπο και στο ηχητικό περιβάλλον.  
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μουσική και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη μουσική εκπαίδευση. Στο Μ. Κοκκίδου & Ζ. Διονυσίου (Επιμ.), 
Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης (Πρακτικά 7ου 
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Περίληψη 

Το αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η παρουσίαση και σύγκριση των δύο 
ολιγοήμερων εργαστηρίων που αφορούν τον ήχο και την ακουστική οικολογία στην αρχιτεκτονική 
εκπαίδευση. Οι ιδιότητες και η συμπεριφορά του ήχου αποτελούν γνώση χρήσιμη για τους αρχιτέκτονες, 
στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δύο ολιγοήμερα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν σε δύο 
διαφορετικές σχολές και αφορούσαν ένα μη ειδικό κοινό στα ζητήματα του ήχου. Η αξιολόγηση των 
εργαστηρίων ανέδειξε την ανάγκη για την απλοποίηση της τυποποιημένης θεωρίας ώστε να επικοινωνήσουν 
οι βασικές έννοιες του ήχου και της ακουστικής. Όμως, το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και 
συμμετεχουσών ήταν έντονο, κυρίως λόγω της ευκολίας της χρήσης του εξοπλισμού αλλά και των λογισμικών 
επεξεργασίας και αναπαραγωγής του ήχου και των ακουστικών φαινομένων. Το βίωμα του ήχου ως φυσικό 
φαινόμενο και όχι ως απλή αναπαράσταση, ήταν καθοριστικό. 
 

Λέξεις Κλειδιά: Ήχος, βίωμα, αρχιτεκτονική εκπαίδευση, νέα μέσα, σχεδιασμός εργαστηρίων 
 

1. Εισαγωγή 

Το αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η παρουσίαση και η σύγκριση δύο ολιγοήμερων 
εργαστηρίων που αφορούν τον ήχο και την ακουστική οικολογία στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση.  

Το πρώτο πραγματοποιήθηκε από την Αρχιτεκτονική Σχολή της Ξάνθης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ονομάζονταν 
«Strange Things» στον καλλιτεχνικό σταθμό στο Τσεπέλοβο των Ιωαννίνων, τον Απρίλιο του 2018 και είχε 
διάρκεια τεσσάρων ημερών. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η δημιουργία ενός ψηφιακού παιχνιδιού, 
εξερευνώντας τις νέες δυνατότητες του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μέσα από πλατφόρμες σχεδιασμού 
παιχνιδιών και απευθύνονταν σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες Αρχιτεκτονικής και Καλών Τεχνών. 

Το δεύτερο έγινε στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Ξάνθης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και 
ονομάζονταν «New Daemons», τον Μάιο του 2018. Είχε διάρκεια τεσσάρων ημερών, έχοντας ως σκοπό τη 
δημιουργία ενός αρχείου κινούμενης εικόνας και ήχου που εξερευνά τα νέα χωρικά δεδομένα, πρωτίστως με 
τη χρήση του ήχου. Απευθύνονταν σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες Αρχιτεκτονικής. 

 

2. Θεωρία  

Για αιώνες οι αρχιτέκτονες έχουν σχεδίαζαν με το χέρι, χρησιμοποιώντας τυπικές διαδικασίες και απλά 
εργαλεία. Ωστόσο, τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες έχουν κάνει όλο και περισσότερη χρήση εργαλείων και 
διαδικασιών που εκτελούνται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μια εξέλιξη που δημιουργεί έντονα ζητήματα 
αρχιτεκτονικής θεωρίας και πρακτικής για όσους ασχολούνται με το μέλλον της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης 
(McCullough κ.α., 1990). 

Η αρχιτεκτονική επεξεργάζεται, εξηγείται και προσδιορίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσω των παραστάσεων. 
Πράγματι, αυτές οι αναπαραστάσεις αντιμετωπίζονται συχνά σαν να ήταν η ίδια η αρχιτεκτονική (Mantzou κ.α., 
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2014). Η εξέλιξη των νέων τεχνολογικών μέσων καθιστά αναγκαία τη διαρκή επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής 
σκέψης και πρακτικής, καθώς νέοι τρόποι σχεδιασμού και αναπαράστασης του αρχιτεκτονικού έργου έρχονται 
να προστεθούν στους ήδη εφαρμοσμένους (Rattenbury, 2002).  

Στην περίπτωσή μας, οι νέες τεχνολογίες που δίνουν τη δυνατότητα της ηχογράφησης, επεξεργασίας και 
αναπαραγωγής του ήχου, διαμορφώνουν νέες συνθήκες που επηρεάζουν τον καθημερινό τρόπο ζωής και 
επομένως, και τις αντίστοιχες χωρικές ανάγκες και συνθήκες (Meric - Caliskan, 2013). Και στα δύο εργαστήρια 
παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα σύγχρονα προγράμματα (software) ηχογράφησης, επεξεργασίας, σύνθεσης 
και αναπαραγωγής του ήχου ως ένα σύγχρονο «αρχιτεκτονικό μολύβι», στοχεύοντας στην ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης των φοιτητών και φοιτητριών μέσα από τον προγραμματισμό και την ανατροφοδότηση της 
συνθετικής σχεδιαστικής τους ικανότητας. 

 

3. Μέθοδοι 

Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν, και στα δύο εργαστήρια, τη μέθοδο «Thinking Aloud» (Van Someren κ.α., 1994) 
στη διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, όπου οι φοιτητές παρουσιάζουν στην αρχή λεκτικά την 
ορθολογική δομή της διαδικασίας σχεδιασμού. Αυτή η διεργασία είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη μιας 
σειράς προσεγγίσεων για την ανάλυση της σχεδιαστικής δραστηριότητας των φοιτητών και φοιτητριών και 
αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για την παρούσα μεθοδολογία έρευνας. Η μέθοδος «Thinking Aloud» επέτρεψε 
στους ερευνητές να συλλέξουν ποιοτικά δεδομένα από μεμονωμένους χρήστες. Όπως υποδηλώνει το όνομα, 
οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες έπρεπε να σκεφτούν προφορικά κατά την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου 
σχεδιασμού μέσα από ένα μέσο (Salman κ.α., 2014) που σχετίζεται με τον ήχο. 

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να επικοινωνήσει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την επίδραση των νέων 
μέσων, και συγκεκριμένα των ψηφιακών παιχνιδιών στην αρχιτεκτονική θεωρία και πρακτική. Πιο 
συγκεκριμένα, επιδίωξε να αναλύσει τη συσχέτιση του υποκείμενου με τον κόσμο των παιχνιδιών, μέσα σε ένα 
αρχιτεκτονικό πλαίσιο, τόσο από θεωρητική πλευρά όσο και με τη χρήση «case studies». Στη σύγχρονη εποχή, 
η αρχιτεκτονική ως μέσο και διαμεσολαβητής υφίσταται σημαντικές αλλαγές, αναβαθμίζοντας τον καθοριστικό 
ρόλο των μέσων για τη συγκρότηση του «αρχιτεκτονικού εγώ». Θεωρητικές αναγνώσεις, πειραματισμοί και 
εφαρμοσμένες πρακτικές αναδεικνύουν ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο ζητημάτων που μπορεί να διαπραγματεύεται 
η σύγχρονη αρχιτεκτονική, όπως, μεταξύ άλλων, η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τις νέες 
τεχνολογίες (τόσο τρισδιάστατης ψηφιακής αναπαράστασης, όσο και προγραμματισμού) του χώρου και τη 
χρήση τους για τη μελέτη των μορφών και των συνθετικών τους επιλογών. 

 

3.1 Μεθοδολογία πρώτου εργαστηρίου 

Το πρώτο εργαστήριο με τίτλο «Strange Things» στο Τσεπέλοβο Ιωαννίνων, στόχο είχε τη δημιουργία ενός 
ψηφιακού παιχνιδιού, εξερευνώντας τις νέες δυνατότητες του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μέσα από 
πλατφόρμες σχεδιασμού παιχνιδιών. Ο ήχος σε αυτή την περίπτωση αναλύθηκε και θεωρητικοποιήθηκε με 
πολλαπλούς τρόπους. 

Συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση σε τρεις βασικούς τρόπους θεωρητικής προσέγγισης του ήχου:  

1. Η ακουστική οικολογία, το ηχοτοπίο και τρόποι ανάλυσης. 

2. Ο ήχος στις ταινίες (διηγηματικός και μη διηγηματικός ήχος). 

3. Ο ηχητικός σχεδιασμός (παιχνίδια και κινηματογράφος). 

Ο σχεδιασμός μαθήματος βασίστηκε σε μια σειρά από «Massive Open Online Courses» (MOOCs). Συγκεκριμένα, 
το μάθημα «The Language of Hollywood: Storytelling, Sound, and Color», (Higgins, 2019) και το μάθημα 
«Introduction to Digital Sound Design», (Everett, 2019). Επιπλέον έγινε εκτεταμένη χρήση της διδακτορικής 
διατριβής «The Acoustic Ecology of the First-Person Shooter: The Player Experience of Sound in the First-Person 
Shooter Computer Game» (Grimshaw, 2008). 
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3.1.1 Βάζοντας ήχο σε ένα παιχνίδι  

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν προσεγγίσεις ηχητικού σχεδιασμού σε ηλεκτρονικά παιχνίδια σε υπολογιστή και 
φορητές συσκευές, μέσα από έρευνα πεδίου αλλά και προσωπικές εμπειρίες. Συγκεκριμένα έγινε λεπτομερείς 
ανάλυση των παρακάτω διάσημων παιχνιδιών: 

1. «The Legend of Zelda» (1986). Εδώ τα μουσικά όργανα, έχουν καίριο ρόλο στο σενάριο του παιχνιδιού. 
Προκαλούν συμβάντα και έχουν άμεση σχέση με το game play. Για παράδειγμα η οκαρίνα φανερώνει μυστικές 
περιοχές, εισόδους, κοκ. 

2. «Counter-Strike» (CS) (2000). Ένα από τα πιο διαδεδομένα και επιτυχημένα «multiplayer first-person shooter 
video game». Εδώ τα ηχητικά εφέ, όπως ο ήχος από απομακρυσμένα βήματα φανερώνουν την παρουσία και 
την τοποθεσία του εχθρού, ένα στοιχείο καίριο για την επιβίωση και την έκβαση του παιχνιδιού. 

3. «World of Warcraft» (WoW) (2004). Ένα, επίσης, από τα πολύ τα πιο διαδεδομένα «multiplayer online role-
playing game», όπου η μουσική επένδυση στο παρασκήνιο είναι πολύ χαρακτηριστική και δίνει ταυτότητα στην 
εμπειρία. Η μουσική σηματοδοτεί διαφορετικές περιοχές παιχνιδιών και δίνει τη χροιά του «fantasy style» στην 
εμπειρία. Ήχοι, φωνές και ηχητικά εφέ συνθέτουν τον χαρακτήρα του παιχνιδιού. 

 

3.1.2 Μαθησιακοί στόχοι  

Το εργαστήριο είχε πολλούς στόχους. Με κύριο την ανάδειξη του ρόλου του ψηφιακού ήχου στη σύγχρονη 
αρχιτεκτονική κουλτούρα, εξοικειώνοντάς τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες με τις βασικές αρχές του 
ηχητικού σχεδιασμού, τα οντολογικά του υπόβαθρα και τις πολλαπλές πρακτικές και εκφάνσεις του. Τις έννοιες 
και τη φύση των Νέων Μέσων, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας που έχουν 
εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, και έχουν μεταβάλει τόσο το υποκείμενο όσο και την ίδια την αρχιτεκτονική 
πραγματικότητα. Στην πολυπλοκότητα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής πράξης και στις αμφίδρομες σχέσεις της 
με τα ευρύτερα ανθρωπιστικά και επιστημονικά πλαίσια. 

Πρώτο βήμα ήταν η ενεργοποίηση της ακοής ώστε να επιτευχθεί η κατανόηση, η μελέτη και σύνθεση του ήχου. 
Επιλέχθηκαν οι ασκήσεις του Schafer (1969), νούμερο 60, πως δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα φύλλο 
χαρτί ως μουσικό όργανο. Η άσκηση νούμερο 41, η περιγραφή κάποιου ή κάποιας μόνο με ήχους, και η άσκηση 
νούμερο 69, η ηχογράφηση με τη χρήση φορητών συσκευών (πχ κινητό τηλέφωνο) ενός ήχου, η αναπαραγωγή 
του και η αναγνώριση της ηχητικής πηγής με σκοπό τον εντυπωσιασμό (χρήση κινητού για ηχογράφηση 
ιδιαίτερων ήχων και αναγνώρισή τους). 

Την ανάλυση και αναγνώριση των ηχητικών συμβάντων, τον διαχωρισμό των ήχων του προσκηνίου και του 
παρασκηνίου (Ετμεκτσόγλου, 2014), καθώς και τη λειτουργία των ηχόσημων (Schafer, 1993).  

Στην αξιολόγηση των ηχητικών συνθέσεων και του ηχητικού περιβάλλοντος, καθώς και στον ηχητικό σχεδιασμό 
των δικών τους παιχνιδιών. 

 

3.2 Μεθοδολογία δεύτερου εργαστηρίου  

Το δεύτερο εργαστήριο με τίτλο «New Daemons», πραγματοποιήθηκε στην Αρχιτεκτονική σχολή της Ξάνθης 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και είχε ως σκοπό τη δημιουργία ενός αρχείου κινούμενης εικόνας 
και ήχου που εξερευνά τα νέα χωρικά δεδομένα, πρωτίστως με τη χρήση του ήχου. Απευθύνονταν σε 
προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες Αρχιτεκτονικής. 

Δόθηκε έμφαση σε τρεις βασικούς τρόπους προσέγγισης του ήχου:  

1. Ακουστική οικολογία, το ηχοτοπίο και τρόποι ανάλυσης. 

2. Φαινομενολογική ανάλυση αστικών ηχητικών περιβαλλόντων «Cresson» (Augoyard κ.α., 2014). 

3. Ηχητικός σχεδιασμός και περιβάλλοντα. 

Στο πρακτικό κομμάτι του εργαστηρίου, έγινε μια εισαγωγή σε τρόπους ηχογράφησης, ανάλυσης και ηχητικής 
αναπαράστασης και αναπαραγωγής με τα κατάλληλα εργαλεία και λογισμικά (όπως «Audacity» και «Final Cut 
Pro»). Οι φοιτητές και φοιτήτριες ηχογράφησαν και δημιούργησαν μια ηχητική σύνθεση με σκοπό να 
διερευνήσουν τα νέα χωρικά δεδομένα που προκύπτουν από τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και σε 
επόμενο στάδιο προσέθεσαν αντιστικτικά την κινούμενη εικόνα. 



5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση», 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, Καλαμάτα 
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Το μάθημα συνδύασε διαλέξεις, με άμεση και έμμεση κατάρτιση (ασκήσεις στη Σχολή, ακρόαση και μελέτη 
ηχητικών έργων και κινηματογράφου), πειραματική και διαδραστική μάθηση μέσω των λογισμικών και της 
αντίστοιχης πλατφόρμας διαμοίρασης αρχείων («Vimeo», «Soundcloud»). Η κάθε ομάδα παρέδωσε ένα αρχείο 
κινούμενης εικόνας και ήχου σε διαδικτυακή πλατφόρμα («Soundcloud», «Vimeo», «Facebook» κ.λπ), όπου 
αξιολογήθηκε από τους διδάσκοντες και τους άλλους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες. 

Ενδιαφέρον αποτέλεσε η άσκηση της ηχοδιαδρομής η οποία αναπτύχθηκε με βάση το μάθημα «Introduction to 
Sound and Acoustic Sketching» του Álvaro Barbosa στο University St. Joseph στο Macao της Κίνας (Barbosa, 
2019). Σκοπός της άσκησης ήταν αρχικά η ακρόαση, μετά η ανάλυση και περιγραφή του ηχητικού 
περιβάλλοντος και, τέλος, η αναπαράσταση και εκ νέου σύνθεσή του.  

Επιπλέον διδάχτηκαν βασικές αρχές των λογισμικών: «Audacity», «Studio One», «Adobe Premiere», «Adobe 
After Effects» και «Iannix». 

 

3.2.1 Διδακτικοί στόχοι 

Οι διδακτικοί στόχοι του μαθήματος είχαν κυρίως αρχιτεκτονικό προσανατολισμό και οι φοιτητές και 
φοιτήτριες, αφού ολοκλήρωναν το εργαστήριο, ήταν σε θέση να: 

- Έχουν γνώση της προσέγγισης, μελέτης και κατανόησης ενός σύγχρονου ηχητικού έργου και το πώς αυτό 
επηρεάζει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική πράξη. 

- Είναι ικανοί/ές να προσεγγίσουν, μελετήσουν, κατανοήσουν και να δημιουργήσουν ένα ηχητικό έργο, αλλά 
και ένα έργο κινούμενης εικόνας και ήχου, κάνοντας αξιολόγηση και χρήση νέων μέσων για αρχιτεκτονική 
σκέψη και πρόθεση 

- Είναι ώριμοι/ες να ανατρέξουν, αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά μέσα για την κατανόηση 
και την εμβάθυνση πάνω στη σύγχρονη αρχιτεκτονική σκέψη και πρόθεση. 

- Έχουν εμπειρία πάνω στη χρήση γνώση και εμπειρία χρήσης σύγχρονων μέσων (λογισμικών), τεχνολογίας και 
επιρροή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική πράξη όπως λογισμικά επεξεργασίας ήχου και ηχογράφησης («Audacity», 
«Finale»), αλλά και επεξεργασίας κινούμενης εικόνας («After Effects», «Imovie», «Windows Movie Maker»). 

 

3.2.2 Ασκήσεις 

Σκοπός της άσκησης ήταν αρχικά η ακρόαση, μετά η ανάλυση και περιγραφή του ηχητικού περιβάλλοντος και, 
τέλος, η αναπαράσταση και εκ νέου σύνθεσή του. Η άσκηση περιελάβανε τα εξής βήματα: 

1. Ηχοδιαδρομή (διάρκειας 1-2 λεπτών). 

2. Ηχογράφηση ηχοδιαδρομής (κινητό τηλέφωνο, «App Appstore», «Google Playstore») 

3. Εξαγωγή ηχητικού αποσπάσματος από το τηλέφωνο στον υπολογιστή («Audacity»)  

4. Aνάλυση ηχοδιαδρομής / «sound script». 

5. Βιβλιοθήκη ήχων από το «freesound.org». 

6. Ηχητικό σκιτσάρισμα / κολλάζ. 

7. «Post – production» («fade in», «fade out», «normalization», «effects»). 

8. Αξιολόγηση, σύγκριση ηχητικού αποσπάσματος και ηχητικού σκίτσου, ηχητική αναπαράσταση. 

Το λογισμικό που παρουσιάστηκε ήταν το «Software Studio One» (DAW).  

Βασικός στόχος ήταν η κατανόηση από τους φοιτητές διαφόρων ειδών επεξεργασίας ηχητικού δείγματος. 
Επίσης η διαμόρφωση «στρώσεων» (layers), ιεράρχησή τους, προσδιορισμός του ρόλου του καθενός, καθώς 
και αλληλεπίδρασής τους κατά τη διάρκεια της ροής της σύνθεσης («project»). 
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4. Φοιτητική εργασία, δεδομένα 

Η φοιτητική εργασία που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν αυτή του φοιτητή Κ. Κασκανη και της Μ. Χριστάκη. 
Σύμφωνα με τα λόγια τους «λόγω του ότι δεν υπάρχει ανωνυμία στο ίντερνετ και η διαδικτυακή 
παρακολούθηση είναι πλέον δεδομένη με το βίντεο προσπαθήσαμε να παίξουμε μεταξύ των δύο προσώπων 
που ένας χρήστης μπορεί να προβάλλει. Ουσιαστικά ο χρήστης ανάλογα τις αναζητήσεις του μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να χαρακτηριστεί ως αρνητικό/θετικό πρόσωπο και σε πολλές περιπτώσεις και τα δύο μαζί». 

Το θέμα προσεγγίστηκε στην αρχή με καθαρά ηχητικό προσανατολισμό, ερευνώντας σύγχρονους τρόπους 
μουσικής αλλά και ηχητικής σύνθεσης, κυρίως μέσα από «sci – fi» και «cyberpunk» ηχητικά περιβάλλοντα. Η 
τελική ηχητική σύνθεση, διάρκειας ενός λεπτού, περιελάβανε μια έντονη «μουσική» κορύφωση που 
δημιουργήθηκε με τη χρήση φυσικών μουσικών οργάνων, αλλά και ήχων του περιβάλλοντος. 

 

5. Συμπεράσματα 

Και τα δύο εργαστήρια είχαν επιτυχή έκβαση, η οποία κρίθηκε τόσο από το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και 
συμμετεχουσών όσο και από την ευκολία πραγματοποίησης και επικοινωνίας των εννοιών, της χρήσης του 
εξοπλισμού αλλά και των λογισμικών επεξεργασίας και αναπαραγωγής του ήχου και των ακουστικών 
φαινομένων. Η επιτυχία κρίθηκε λόγου το γεγονότος πως δόθηκε μεγαλύτερο βάρος στα εργαλεία και στη 
βιωματική μάθηση παρά στη θεωρία και ανάλυση. 

Στο πρώτο εργαστήριο, κρίθηκε αναγκαία η αφαίρεση της πληθώρας των πληροφοριών για την κατανόηση του 
ηχητικού φαινομένου, χωρίς να απλοποιηθεί το φαινόμενο, κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε μία μόνο 
παράδοση. Όσον αφορά τα παραδείγματα εφαρμογής, η διάλεξη είχε μια πιο επικοινωνιακή βάση και οι 
εφαρμογές έγιναν ευκολότερα αντιληπτές από το μη ειδικό κοινό. Επιπλέον έγινε αντιληπτό πως σε σχέση με 
τα ζητήματα αναπαράστασης στη σύγχρονη αρχιτεκτονική πράξη ο ήχος αποτελεί ένα τελείως διαφορετικό 
μέσο, όπου επιτυγχάνεται το βίωμα μέσα στο περιβάλλον, σε αντίθεση με την εικόνα όπου ο παρατηρητής είναι 
πάντα σε απόσταση.  

Στο δεύτερο εργαστήριο, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες έδωσαν περισσότερο βάρος στα εργαλεία 
ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου. Το καινοτόμο σε αυτήν την προσέγγιση ήταν η τριβή των φοιτητών και 
φοιτητριών μέσα από την απευθείας χρήση των νέων αυτών εργαλείων, η οποία στέφθηκε από επιτυχία. Οι 
φοιτητές και φοιτήτριες συνέθεσαν τη δική τους ηχητική σύνθεση, ανακαλύπτοντας τις ηχητικές και ακουστικές 
ποιότητες του χώρου, βιώνοντας την αρχιτεκτονική με έναν εναλλακτικό τρόπο και σχεδιάζοντας πιο 
ολοκληρωμένα σε σχέση με τις καθιερωμένες προσεγγίσεις που είχαν διδαχθεί στο παρελθόν. Θεωρήθηκε 
θεμιτή η μεγαλύτερη διάρκεια του εργαστηρίου και η επιμέρους εμβάθυνση σε ζητήματα ήχου χωρίς να 
εμπλέκεται η κινούμενη εικόνα. 

Αυτό που έγινε κατανοητό μετά το πέρας των εργαστηρίων και την αξιολόγησή τους ήταν πως ο πειραματισμός, 
μέσα από την τριβή με τα λογισμικά και τον κατάλληλο εξοπλισμό, κρίθηκε σημαντικότερος σε σχέση με τη 
διδασκαλία της θεωρίας. Η φύση του ηχητικού φαινόμενου και οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει μεγάλη 
ευκολία στην ανάλυση, διαχείριση αλλά και τον σχεδιασμό του, αναδεικνύοντας ένα πλήθος προσβάσιμων 
εργαλείων που είναι καίρια για τη διάδοση της εκπαίδευσης που αφορά τον ήχο και την ακουστική. 

Τέλος, μέσα από τη λεπτομερή ανάλυση και σύγκριση των εργαστηρίων για τον ήχο και την ακουστική, 
αναδείχτηκε η άμεση ανάγκη για την επικοινωνία των ειδικών του κλάδου με μη ειδικούς, ώστε να γίνουν 
αντιληπτές βασικές έννοιες του ήχου και της ακουστικής, καθώς και των πιθανών τρόπων αντιμετώπισης των 
προβλημάτων της καθημερινότητας τόσο σε επίπεδο ηχορύπανσης και ηχομόνωσης όσο και σε καλλιτεχνικά 
και αρχιτεκτονικά θέματα. 
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Περίληψη 

Μπορεί ο Ήχος στην Εκπαίδευση να αμβλύνει σημαντικές δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα της σχολικής 
τάξης; Μπορούν πρακτικές της ορχηστρικής και συν-παικτικής μουσικής δράσης να εμπνεύσουν πρακτικές 
στη συν-μαθησιακή καθημερινότητα του σχολείου; Στους προβληματισμούς αυτούς θα επιχειρήσουμε να 
δώσουμε απάντηση, με βάση το πλαίσιο, την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος 
«Εκπαίδευση που εστιάζει στον Ήχο». Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά σε σχολικές μονάδες με τον 
ερευνητή να είναι παράλληλα και εκπαιδευτικός μουσικής και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της 
Μεσσηνίας. Στην κεντρική του ιδέα, το πρόγραμμα αντλεί από την εμπειρία και τις αρχές συνύπαρξης των 
ατόμων σε ομάδες-κοινότητες ήχου, όπως είναι οι ορχήστρες, τα σύνολα και οι μπάντες, όταν 
επικεντρώνονται στο ηχητικό αποτέλεσμα, προκειμένου να μεταφερθεί η εμπειρία αυτή στις ομάδες 
μάθησης, όπως είναι οι τάξεις και οι μαθητικές ομάδες. Πρόκειται για τα στοιχεία που συνθέτουν την 
«πολιτεία του ήχου», στην οποία οποιοσδήποτε, εκπαιδευτικός, μαθητής, γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να 
«ταξιδέψει» απολαμβάνοντας την ποιότητα ζωής της πολιτείας αυτής. Τα πιλοτικά αποτελέσματα ήταν πολύ 
ενθαρρυντικά, δείχνοντας πως ο καθένας μπορεί να «ταξιδέψει» στην «πολιτεία» αυτή, καθώς 
περιλαμβάνει θέματα προσιτά στην καθημερινότητα, αλλά αναπλαισιωμένα υπό το φάσμα του ήχου. Σκοπός 
της εργασίας είναι να δοθούν οι πρώτες βάσεις ώστε ο καθένας να μπορεί να αξιοποιήσει σε όποιο βαθμό 
επιθυμεί στη δική του μαθησιακή ομάδα, όσα έχουν ανακύψει από το πρόγραμμα αυτό.  
 

Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο, Εκπαίδευση, Δυναμική Τάξης, Ορχήστρα. 
 
 

 1. Εισαγωγή 

Η «μαζική εκπαίδευση» («mass education» (Tait, 2013) (Imre – Griffiths, 2013)) πραγματοποιείται με μια ομάδα 
μαθητών σε μια τάξη, που μαθαίνει «τα ίδια πράγματα». Αυτή η «μαζικότητα» ειδικά κατά τη δεκαετία του 
1980 άρχισε να επικρίνεται όλο και περισσότερο ως προς την αποτελεσματικότητά της (Malkova, 1989). Ωστόσο, 
η σχολική τάξη δεν σημαίνει μια «προκρούστεια» κατάσταση, όπου ο εκπαιδευτικός αναγκάζεται να 
«ψαλιδίζει» τις αποκλίσεις που εμφανίζονται κατά την εκπαίδευση των μαθητών. Αντίθετα, η «μαζικότητα» με 
την κατάλληλη γνώση, κατάρτιση και διαχείριση από την πλευρά του εκπαιδευτικού είναι η ευκαιρία για 
εκπαίδευση με ατομική ανάπτυξη χάρης στη συλλογική συνύπαρξη που παρέχει η μαζική εκπαίδευση (Tait, 
2013:278).  

Η συλλογική συνύπαρξη για τον κοινό σκοπό της μάθησης σημαίνει πως κάθε μαθητής συνεισφέρει με το δικό 
του χαρακτήρα, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και μέσα από τη συνεργασία, την ομαδικότητα 
και την κοινότητα η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται κάτι παραπάνω από μια διαδικασία πρόσληψης γνώσεων. 
Τις απόψεις αυτές η παιδαγωγική έχει εκφράσει διαχωρίζοντας την «δασκαλοκεντρική» εκπαίδευση, από την 
«ομαδοσυνεργατική» σε μια συζήτηση που πραγματοποιείται σε μεγάλο βάθος χρόνου (Mascolo, 2009).  

Στη μεγάλη αυτή συζήτηση για την διαδικασία της εκπαίδευσης στην τάξη, σπάνια έως καθόλου έχει συζητηθεί 
η προοπτική της «τάξης ως μια ορχήστρα» (classroom as orchestra). Σε μια από τις σπάνιες αυτές αναφορές, ο 
J. Hattie καθηγητής Εκπαίδευσης, προλογίζοντας το έργο των Walsh & Beth (2017) αναφέρει:  

«Φανταστείτε την τάξη σα μια ορχήστρα, όπου η διευθύντρια (ορχήστρας) αφουγκράζεται τα 
αποτελέσματα της διεύθυνσής της και όλοι συνεργάζονται προκειμένου να συνεισφέρουν στην ωραία 
μουσική της μάθησης, έτσι ώστε όλοι να επιθυμούν να παίξουν τη μουσική τους και να εμπλακούν σε 
όλο και πιο προκλητικές συνθέσεις». 
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Στην πράξη, ίσως κάθε άνθρωπος που έχει συμμετάσχει σε μια διαδικασία ορχήστρας μπορεί να καταλάβει ότι 
στην «ομάδα» αυτή υπάρχουν κάποιες αρχές συλλογικής λειτουργίας. Υπάρχουν κάποιοι συσχετισμοί ανάμεσα 
στις ατομικές προτεραιότητες και τους συλλογικούς στόχους, που φέρνουν στην ομάδα-ορχήστρα τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα. Ακόμη και στη λαϊκή θυμοσοφία μια αποδοτική ομάδα χαρακτηρίζεται με την 
παρομοίωση: «σαν καλοκουρδισμένη ορχήστρα».  

Πώς, λοιπόν, μια τάξη μαζικής εκπαίδευσης θα λειτουργήσει σαν μια τέτοια «καλοκουρδισμένη ορχήστρα»; 
Μπορούν να μεταφερθούν οι πρακτικές της ορχήστρας στη σχολική καθημερινότητα; Και τί νόημα θα είχε κάτι 
τέτοιο για την εκπαιδευτική διαδικασία; Αλλά και, πώς θα φτάσουμε από την ομαδοσυνεργατική μάθηση στην 
«ορχηστρική δράση»; Μια ιδέα που αρχικά θα απαντά στα ερωτήματα αυτά, φαίνεται ελπιδοφόρα και δυνητικά 
εύστοχη, θα χρειαζόταν, όμως, μιας διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής, παρατήρησης, αποτίμησης και 
ενδεχομένως επανασχεδιασμού, μέχρι να πάρει μια εφαρμόσιμη μορφή στην τάξη.  

Για το σκοπό αυτό, υλοποιήθηκαν αρκετές ερευνητικές δραστηριότητες αρχικά με τη μορφή «έρευνας δράσης» 
άμεσα στη σχολική τάξη και στη συνέχεια στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Παρακάτω θα δούμε όλο το πλαίσιο της έρευνας αυτής. Μια «έννοια-κλειδί» για την 
κατανόηση σε βάθος της ερευνητικής διαδικασίας, η οποία βασίστηκε σε «ηχο-κεντρικές» εκπαιδευτικές 
πρακτικές, είναι η «δυναμική της τάξης». Σκοπός της εργασίας μας είναι να δοθεί το γενικό πλαίσιο της έρευνας 
αυτής αλλά και να έχει ο εκπαιδευτικός και η σχολική μονάδα άμεσα κάποια πληροφόρηση για να διοργανώσει 
κάποιες εκπαιδευτικές πρακτικές με σκοπό τη βελτίωση της σχολικής ζωής και την ενδυνάμωση του 
εκπαιδευτικού του έργου.  

 

2. Ερευνητικό πλαίσιο: «έρευνα δράσης» και «δυναμική της ομάδας» 

Η «έρευνα δράσης» (action research) στην οποία βασιστήκαμε, σε ό,τι αφορά την Εκπαίδευση εισάγει το 
μοντέλο του «εκπαιδευτικού ως ερευνητή» (Kincheloe, 2012) μέσα στην τάξη. Εναλλακτικά για το μοντέλο αυτό 
έχουν χρησιμοποιηθεί οι όροι «teacher research» (Lytle & Cochran-Smith, 1992), «practitioner research» 
(Middlewood κ.α., 1999) και «self-study» (Loughran, 2005) στο πλαίσιο μιας διαδικασίας όπου έρευνα και 
διδασκαλία πραγματοποιούνται την ίδια στιγμή (Cain, 2008). Η διαδικασία της έρευνας δράσης περιλαμβάνει 
μια κυκλική δράση με τέσσερα στάδια: α) Σχεδιασμός, β) Δραστηριοποίηση, γ) Παρατήρηση και δ) 
Αναστοχασμός. Η Κυκλικότητα αυτή μπορεί να επαναληφθεί, όταν πρόκειται να υπάρξει νέος σχεδιασμός με 
την ίδια στοχοθεσία αλλά λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα του προηγούμενου αναστοχασμού(McNiff 
& Whitehead, 2006:9).  

Ο εισηγητής της «έρευνας δράσης» K. Lewin (1946) έδωσε βάρος στη λειτουργία της ομάδας και στην 
κατανόηση των ιδιαίτερων δυναμικών που αναπτύσσονται μέσα σε αυτή σε μια διαδικασία. Έτσι, όχι τυχαία, 
από αυτόν εκκινεί και η ιδέα της «δυναμικής της ομάδας». Την ίδια περίοδο που ο Lewin αναφέρεται στη 
διαδικασία της «έρευνας δράσης» (1946), κάνει λόγο και για την «κοινωνική διάσταση μιας ομάδας». Η 
δυναμική αυτή θα πρέπει να μελετάται στην «έρευνα δράσης», άποψη που υιοθετήθηκε μέχρι τις μέρες μας  
(Bargal, 2006:369).  

Στις μέρες μας η «δυναμική της ομάδας» σχετίζεται με τη διάδραση που δημιουργείται ανάμεσα στους 
συμμετέχοντες μιας ομάδας, οπότε το αποτέλεσμα είναι, όπως λέμε, «κάτι διαφορετικό από το άθροισμα των 
μερών» και αυτό συνιστά τη «ζωή της ομάδας» (Hadfield, 1992). Στην πράξη, η «δυναμική της ομάδας» είναι 
μάλλον παραγνωρισμένη και σπάνια μελετάται, παρ’ όλα αυτά, αυτή είναι που διαμορφώνει τόσο το κλίμα μιας 
ομάδας και ειδικότερα της τάξης και κατά συνέπεια το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Dornyei & 
Murhphey, 2004). Σταδιακά, λοιπόν, η μελέτης της δυναμικής της ομάδας (Dornyei & Murhphey, 2004) (Hess & 
Philippot, 2007) μας οδήγησε στην έννοια της «δυναμικής της τάξης» (Hadfield, 1992). Κατ’ αυτή την έννοια, ο 
εκπαιδευτικός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ομάδας και επιδρά καίρια στη «δυναμική» 
της.  

Η έρευνά μας, λοιπόν, ήταν μια «έρευνα δράσης», η οποία εστίασε στη μελέτη, κατανόηση και βελτίωση της 
«δυναμικής της τάξης», μέσω της θεωρίας της «δυναμικής της ομάδας» με την εφαρμογή πρακτικών που 
εστιάζουν στον ήχο και πραγματοποιήθηκε σε στάδια με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα 1. 
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129 

Πίνακας 1.  
Χαρακτηριστικά των σταδίων διερεύνησης σχολικών πρακτικών που εστιάζουν στον ήχο  

και αποσκοπούν στη βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας. 

Περίοδος Πρόγραμμα Έρευνας Κεντρικές έννοιες και μέσα Ανασκόπηση αποτελεσμάτων 

2010-11 Προγράμματα Σχολικών 
Δραστηριοτήτων: 
1. «Η γλώσσα των 
γλωσσιδιών» 
2. «Ομορρυθμία» 

Εξερευνήθηκε η έννοια της 
«Ομορρυθμίας», ως η 
ηχητική έκφραση της 
ρυθμικής και κατ’ επέκταση 
κοινωνικής σχέσης του 
ατόμου με την ομάδα. 

Δημιουργία μεθοδολογίας 
σπονδυλωτών ρυθμικών 
παιχνιδιών «κριτικού μουσικού 
γραμματισμού» με στοιχειώδεις 
δυνατότητες εντοπισμού 
προβλημάτων και διενέργειας 
παρεμβατικών δράσεων με την 
ονομασία «Ομορρυθμία». 

2011-12 Προγράμματα Σχολικών 
Δραστηριοτήτων: 
«Μουσική Κυψέλη» 

Εξερευνήθηκαν: 
1. Η έννοια της «τάξης-
ορχήστρας», όπου ολόκληρη 
η τάξη αποτελούσε μια 
ορχήστρα και μόνο ως μια 
τέτοια ομάδα κατακτούσε 
νέες γνώσεις. 
2. Η έννοια του «σχολικού 
ηχητικού τοπίου», όπου η 
συνολική ηχητική εικόνα 
όλες τις ώρες του σχολείου 
έμπαινε στο προσκήνιο. 

Δημιουργία ηχο-κεντρικών 
δραστηριοτήτων που αφορούν σε 
όλες τις ώρες και τις στιγμές της 
σχολικής ζωής εκτός από το 
μάθημα της μουσικής.  

Εμπλοκή όλων των εκπαιδευτικών 
σε μια κουλτούρα που δίνει 
προτεραιότητα στο «ηχητικό 
σχολικό περιβάλλον» και ωθεί τις 
συμπεριφορές των μαθητών προς 
μια ποιοτική ηχητικά 
καθημερινότητα. 

2012-14 Πιλοτική Έρευνα 
Γραφείου Σχολικών 
Δραστηριοτήτων Δ.Π.Ε. 
Μεσσηνίας  

Εξερευνήθηκαν τα 
«σωματικά κρουστά», ως 
μια μουσική και κοινωνική 
δραστηριότητα στο πλαίσιο 
μιας «κοινωνικής μουσικής 
εκπαίδευσης».  

Διοργανώθηκαν επιμορφώσεις για 
μια «Εκπαίδευση που εστιάζει 
στον ήχο», με έμφαση στη 
διαχείριση της «δυναμικής της 
ομάδας» μέσα από τα σωματικά 
κρουστά.  

2014-18 Εθνικό Επιστημονικό 
Δίκτυο Εκπαίδευσης 
«Ήχος: Περιβάλλον, 
Άνθρωπος, Πολιτισμός» - 
Διενέργεια πιλοτικών 
ερευνητικών 
προγραμμάτων:  
1. «Ηχοπαιδαγωγική»: 
Εκπαίδευση που εστιάζει 
στον ήχο. 
2. «Διάφανες Σημαίες»  

Εξερευνήθηκαν: 
1. Οι πρακτικές της 
«Εκπαίδευσης που εστιάζει 
στον ήχο», που αφορούν σε 
ολόκληρη τη σχολική 
καθημερινότητα. 
2. Η έννοια του 
«προνομιακού ηχοτοπίου», 
το οποίο σηματοδοτείται με 
μια «διάφανη σημαία». 
3. Το «φροντισμένο» 
σχολικό ηχητικό 
περιβάλλον, το οποίο 
σηματοδοτείται με ένα 
«διάφανο σημαιάκι». 

Υιοθετήθηκαν και αξιολογήθηκαν 
πιλοτικά ηχητικές πρακτικές σε 
δεκάδες σχολικές μονάδες της 
Μεσσηνίας και υλοποιήθηκαν 
βιωματικές επιμορφώσεις στην 
τάξη.  
Σχολικές μονάδες «υιοθέτησαν» τα 
οικεία τους ηχητικά περιβάλλοντα 
τα οποία μελέτησαν και ανέδειξαν. 
Λίγες σχολικές μονάδες 
ασχολήθηκαν με το οικείο τους 
ηχητικό περιβάλλον με 
εντυπωσιακά αποτελέσματα 
βελτίωσης της καθημερινότητας. 
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3. Χρηστική περιγραφή της έρευνας 

Στα τελευταία στάδια της έρευνας, το σύνολο των πρακτικών που προτείνονταν στον εκπαιδευτικό 
περιλάμβαναν εφαρμογές στην τάξη τόσο για τον Εκπαιδευτικό Μουσικής, όσο και για όλο το σύλλογο 
διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να υιοθετήσουν ιδέες και αντιλήψεις που εστιάζουν στον ήχο για 
κάθε πτυχή της καθημερινότητας του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων και των σχέσεων της σχολικής με τη 
γονεϊκή κοινότητα. Στο σύνολό τους οι αντιλήψεις αυτές ισοδυναμούσαν με μια «αλλαγή της κουλτούρας» 
(Bate, 1996) των ανθρώπων για το συγκεκριμένο χώρο (το σχολείο) γι’ αυτό και η αλλαγή θεωρείται ότι αφορά 
μια «οργανωσιακή κουλτούρα», (Alvesson & Sveningsson, 2015) (Schabracq, 2007). Η «αλλαγή της σχολικής 
κουλτούρας» δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, καθώς μπορεί να συμβεί όταν η σχολική μονάδα καλείται να 
αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση ή όταν κάποια διοικητική αλλαγή συντείνει προς μιας επικείμενη 
αλλαγή κουλτούρας (Prosser, 1999) (Peterson & Deal, 2009).  

Σταδιακά η έρευνα οδήγησε σε πρακτικές με παρεμβατικό χαρακτήρα στη σχολική μονάδα στις οποίες 
συμμετείχε ολόκληρη η κοινότητα σε μια προσπάθεια η οποία χαρακτηρίστηκε από τον σημαίνοντα ρόλο του 
Εκπαιδευτικού Μουσικής. Μερικά βήματα που οδηγούν μέσα από τις πρακτικές αυτές σε μια ολοκληρωμένη 
παρεμβατική δραστηριότητα είναι τα παρακάτω: 

α) Με κοινή παιδαγωγική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων η σχολική μονάδα πρόκειται να εστιάσει στη 
μελέτη και κατανόηση του ήχου μέσα στο σχολείο. Επισημαίνονται πηγές θορύβου, γίνονται παρατηρήσεις και 
ει δυνατόν καταγραφές υψηλών και χαμηλών εντάσεων στο σχολείο ώστε να συνειδητοποιηθούν από όλους 
τόσο η συμβολή του περι-σχολικού περιβάλλοντος στο ηχητικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας, όσο και οι 
ιδιαιτερότητες του κτιρίου και οι συνήθειες των μαθητών (π.χ. σεβασμός των άλλων, προσοχή στους 
κοινόχρηστους χώρους, στάσεις των μαθητών στο μάθημα και αντιμετώπιση των οδηγιών των εκπαιδευτικών). 
Όλα αυτά προϋποθέτουν σχεδιασμούς «ηχο-κεντρικών» εκπαιδευτικών πρακτικών. 

β) Ως ένα δεύτερο βήμα εστιασμένο στο γνωστικό μέρος της σχολικής ζωής εισάγονται έννοιες και εποπτικά 
μέσα που συμβάλλουν στην υλοποίηση του προηγούμενου βήματος. Τέτοια είναι: Εφαρμογές «ηχόμετρων» 
που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για μετρήσεις σε dB, ηχητικοί χάρτες του σχολείου, παρατηρήσεις για το 
«ηχοτοπίο» (Ετμεκτσόγλου, 2014), πρακτικές μέθοδοι ηχομέτρησης και ηχοδιαγράμματα στις μεγάλες τάξεις 
κ.λπ. 

γ) Σταδιακά εισάγεται το ρεαλιστικό αφήγημα της «τάξης – ορχήστρας». Σε όλα αυτά καίρια είναι η συμβολή 
του Εκπαιδευτικού Μουσικής, ο οποίος χρησιμοποιεί είτε τα δικά του μέσα είτε υλικό του Εθνικού 
Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός» (Δ.Π.Ε Μεσσηνίας, 2017). 
Σημαντικό ρόλο, επίσης, διαδραματίζει η ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας αξιοποίησης των 
«σωματικών κρουστών» (body percussion). Αυτό ισχύει γιατί η μουσική που παράγεται με αυτά είναι πρόσφορη 
σε κάθε στιγμή, καθώς δεν απαιτείται άλλο μουσικό όργανο, αλλά και γιατί κάθε εκπαιδευτικός που 
επιμορφώνεται από τον Εκπαιδευτικό Μουσικής, μπορεί σε μια κοινή συνεργασίας (Εκπαιδευτικός Μουσικής – 
Σύλλογος Διδασκόντων – Μαθητές) μπορεί να τα αξιοποιήσει.  

Η κεντρική ιδέα περιλαμβάνει την άποψη πως η τάξη «μεταμορφώνεται» (στις μικρότερες Τάξεις ο μαέστρος 
κάνει «μαγικά») σε Ορχήστρα. Οι μαθητές γίνονται μουσική και ο εκπαιδευτικός ή ο «διευθύνων μαθητής» 
επιτελούν χρέη μαέστρου. Το μάθημα εκτυλίσσεται ως μια σύνθεση και το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει μορφή 
με την έννοια της «μουσικής μορφολογίας». Για την υλοποίηση της «μεταφοράς αυτής» αξιοποιείται υλικό το 
οποίο συμπυκνώνεται στο περιεχόμενο του πίνακα με τίτλο «μετασχηματισμός ενδεικτικών εννοιών της 
‘εκπαίδευσης που εστιάζει στον ήχο’» στην εικόνα 1 (βλ. επόμενη σελίδα). Ο εκπαιδευτικός αρχίζει πλέον να 
συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της δυναμικής της τάξης πραγματευόμενος τους ρόλους και τις 
αρμοδιότητες στην «ορχήστρα». 
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Εικόνα 1 
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δ) Η σχολική κοινότητα, δια μέσου του συλλόγου διδασκόντων και της επαφής τους με τους γονείς, συμβάλλει 
στην ενεργοποίηση της «τάξης-ορχήστας» ως ένα αφήγημα στο οποίο εμπλέκονται και οι γονείς. Όλες οι 
καταστάσεις απόκλισης, τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες ερμηνεύονται μέσω του ερωτήματος «τί 
σημαίνει αυτό αν συμβαίνει σε μια ορχήστρα;».  

Είναι σημαντικό για όλα τα παραπάνω να υπάρχει μια παρακολούθηση είτε από τον Εκπαιδευτικό Μουσικής 
είτε από κάποιον άλλο Υπεύθυνο Εκπαιδευτικό, ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση, ελαστικότητα με την έννοια 
της προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες και τις αναγκαιότητες της σχολικής μονάδες και να δίνεται μια συνέχεια, 
ώστε να μην ατονεί η τροφοδότηση της υλοποιούμενης «αλλαγής κουλτούρας».  

Οι παραπάνω περιγραφές δίνουν το στίγμα μιας επίπονης αλλά και πολύ αποτελεσματικής διαδικασίας. Είναι 
σημαντικό να αναφέρουμε πως σε όσες περιπτώσεις της έρευνάς μας οι ανάπτυξη των δράσεων σταματούσε 
σε κάποιο σημείο λόγω δυσκολιών που προέκυπταν από τα πρόσωπα (είτε εκπαιδευτικούς είτε μαθητές) 
υπήρχε κοινή ομολογία όλων πως η ουσία και η αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας ήταν αδιαμφισβήτητη 
και μόνο λόγω ανυπέρβλητων ανθρώπινων δυσκολιών δε μπορούσε αυτή να ολοκληρωθεί. 

 

4. Στοιχεία ανάλυσης των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του «γραμματισμού» (literacy) 

Η γενική αποδοχή των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων, σε όποιο επίπεδο κι αν υλοποιήθηκαν (πίνακας 1) 
έχαιραν πολύ θετικής αποδοχής και σε κάθε περίπτωση υπήρχαν σημαντικά αποτελέσματα. Επειδή στόχευαν 
στην ποιότητα της σχολικής καθημερινότητας και αφορούσαν κάθε στιγμή του εκπαιδευτικού έργου, μέσα και 
έξω από την τάξη καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, αναπόφευκτα η αποτίμησή τους θα 
πρέπει να γίνει σε αυτό το καθολικό επίπεδο. Από αυτή την οπτική η αποτίμηση ήταν θετική. Συνδεόταν με ένα 
κλίμα ευφορίας, στοχευμένης και συνειδητής προσπάθειας και γενικά συνδεόταν με μια αυτό που θα 
αποκαλούσαμε «αποτελεσματική καινοτομία».  

Με την έννοια της «αποτελεσματικής καινοτομίας», την οποία γενικά θα συναντήσουμε ως «effective 
innovation» (Daliva κ.ά., 2013) περιγράφουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση την κατάσταση όπου ενώ κάτι 
«νέο» εισέρχεται στη σχολική ζωή («καινοτομία») με τρόπο που εξασφαλίζει πως η καινοτομία δεν 
αναχαιτίζεται από τις συνήθεις «αντιστάσεις» που επισύρει το «κόστος της αλλαγής» (Negreponte, 2005).  

Στην περίπτωσή μας αυτό συμβαίνει γιατί τα «μέσα» της «καινοτομίας» είναι «παλιά» έως και παραδοσιακά, 
επειδή σχετίζονται με την έννοια της Ορχήστρας. Το «νέο» που κομίζει η πρόταση αυτή αποτελεί τον συνδυασμό 
δύο «παλιών» στοιχείων, δηλαδή της «σχολικής τάξης» και της «Ορχήστρας». Για να κατανοήσουμε ποιες 
πρακτικές συνδυάζονται θα μας διευκολύνει αν αντιληφθούμε τις πρακτικές αυτές που εφαρμόσαμε ως 
«πρακτικές γραμματισμού» (Baynhan, 2002).  

 Για την κατανόηση των «παλιών» στοιχείων συμμετέχουν μάλλον «τοποθετημένοι» (situated) γραμματισμοί, 
(Barton κ.α., 2000), δηλαδή γραμματισμοί σταθερά εδραιωμένοι στην κοινωνία και την κουλτούρα του σχολείου 
όπως είναι όλοι οι γραμματισμοί του σχολείου (γλωσσικός, αριθμητικός κ.λπ.) και ο μουσικός γραμματισμός.  

Ο «μουσικός γραμματισμός» που μας ενδιαφέρει είναι οι γνώσεις και πεποιθήσεις για τη μουσική και την 
ορχήστρα που έχουν εμπεδωθεί εντός και εκτός σχολείου από το σύνολο των μαθητών. Ο «γραμματισμός» του 
σχολείου αφορά τις γενικότερες διαδικασίες εδραίωσης των γραμματισμών που συμβαίνουν στο σχολείο, όπως 
είναι ο «γλωσσικός γραμματισμός», ο «αριθμητικό γραμματισμός» (numeracy) και άλλοι γραμματισμοί στους 
οποίους για λόγους οικονομίας της εργασίας δε θα εκταθούμε εδώ.  

Οι γραμματισμοί αυτοί μέσω του «καινοτόμου» αλλά και προσιτού συνδυασμού τους μας οδηγούν σε έναν 
«ηχητικό γραμματισμό», με την έννοια της κατανόησης της σχέσης του ήχου με τον εγγράμματο πολιτισμό μας 
στο πλαίσιο της σχολικής γνώσης. Για να διακρίνουμε αυτή τη διαδικασία, στην έρευνά μας συχνά αποκαλέσαμε 
τη μεθοδολογία αυτή «ηχοπαιδαγωγική» ως μια «εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο» (Σαρρής, 2017). Επειδή η 
εργασία μας συσχετίζεται με τη «δυναμική της ομάδας», είναι σημαντικό να αναφερθούμε στον τρόπο που οι 
μαθητές μαθαίνουν μέσα από τη διαδικασία της «τάξης-ορχήστρας» διαμορφώνοντας μοντέλα συνεργασίας, 
τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο ενός «συνεργατικού γραμματισμού», ευρέως γνωστού ως «collaborative 
literacy» (Israel κ.α., 2007).  

Ειδικά ο συνεργατικός γραμματισμός είναι σημαντικός γιατί αναφέρεται στον τρόπο που οι μαθητές 
αλληλοβοηθιούνται είτε ενεργά υποδεικνύοντας στους συμμαθητές τους διάφορα στοιχεία γνώσης και 
πρακτικής πέρα από τις οδηγίες που δίνει ο εκπαιδευτικός, είτε παθητικά με τη διευκόλυνση της διαδικασίας 
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καθώς επιδεικνύουν υπομονή, κατανόηση και πειθαρχία στις διαδικασίες μαζικής εκπαίδευσης. Όλα τα 
παραπάνω συσχετίζονται στον σχηματικό πίνακα 2.  

Συνεπώς τα θετικά αποτελέσματα που καταγράψαμε μπορούν να αιτιολογηθούν επειδή οι μαθητές διέβλεψαν 
στις διαδικασίες που υλοποιήθηκαν, μια συνάφεια με το γενικό πλαίσιο της σχολικής ζωής. Αυτή, άλλωστε ήταν 
και η μόνο περίπτωση αποτελεσματικότητας, όταν δηλαδή οι μαθητές κατανοούσαν πως οι εκπαιδευτικοί 
συνέχιζαν όσα οι μαθητές γνώριζαν στην «παραδοσιακή» σχολική ζωή με νέους όρους, δηλαδή τον εστιασμό 
στον ήχο, τη μουσική, την ορχήστρα και την ορχηστρική δράση, όροι, οι οποίοι ήταν προσιτοί και κατανοητοί 
στους μαθητές. Οποτεδήποτε δεν συνέτρεχαν αυτές οι συνθήκες η παρέμβαση δε μπορούσε να ολοκληρωθεί.  

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέψουμε πως, ενώ οι παρεμβάσεις στόχευαν στη σχολική ζωή, τελικά τα 
αποτελέσματα που αποκομίζαμε στους μαθητές αφορούσαν και τη γενικότερη στάση τους απέναντι στον ήχο 
και τη συλλογική (ορχηστρική) δραστηριότητα γενικότερα στη ζωή τους. Έγινε κατανοητό, πως οι μαθητές 
αποκτούσαν γενικότερα εφόδια για τη ζωή, αυτά που αποκαλούμε «δεξιότητες ζωής». Η σχέση τους με τον ήχο 
και την ορχηστρική δράση συνέβαλε σε αυτό. Έτσι, ακόμη και σε περιπτώσεις που η εφαρμογή της 
«εκπαίδευσης που εστιάζει στον ήχο», μπορεί να μη δώσει εμφανή αποτελέσματα στο σχολείο, δεν πρέπει να 
παραβλέψουμε πως θα δώσει στο επίπεδο της ευρύτερης εκπαίδευσης των μαθητών στις «δεξιότητες ζωής».  

 

Πίνακας 2. 
Η εδραίωση μιας «ηχοπαιδαγωγικής» στο σχολείο ως μια καινοτόμο διαδικασία γραμματισμών 

«παραδοσιακοί γραμματισμοί» και έννοιες 
που αξιοποιούνται στην παρέμβαση 

Αναδυόμενοι γραμματισμοί και έννοιες 
μετά την παρέμβαση 

«παράδοση» «καινοτομία» 

«Έννοιες κλειδιά» 

γραμματισμοί 

«Έννοια κλειδί» 
Γραμματισμοί που 
αντιστοιχούν στην 

έννοια  
Γραμματισμός 

που αντιστοιχεί 
στην έννοια  

Ενδεικτικοί επί 
μέρους γραμματισμοί 

τάξη  

Γραμματισμοί 
που «κατά 

παράδοση» 
επιτελούνται στο 

σχολείο 

Γλωσσικός 
γραμματισμός 
αριθμητικός 

γραμματισμός 
Τάξη-ορχήστρα 

Ηχητικός 
γραμματισμός 

Συνεργατικός 
γραμματισμός 

ορχήστρα Μουσικοί 
γραμματισμοί 

Μουσικός 
γραμματισμός 
ορχηστρικός 

γραμματισμός 

«παιδαγωγική» «ηχοπαιδαγωγική» 

 

5. Ερμηνευτική ανάλυση των αποτελεσμάτων  

Η εισαγωγή «ηχο-κεντρικών» εκπαιδευτικών πρακτικών οδήγησε αρκετά κομμάτια της σχολικής ζωής σε έναν 
μεγάλο μετασχηματισμό. Στο μετασχηματισμό αυτό ισχύουν κανόνες και τρόποι συμπεριφοράς που οι μαθητές 
βιώνουν σα να μεταβαίνουν σε μια άλλη «πολιτεία». Η πολιτεία αυτή κυριολεκτικά και μεταφορικά διέπεται 
από τις αρχές και τα χαρακτηριστικά του ήχου, όπως αυτά μετασχηματίζονται σε σχέσεις ατόμων και ομάδων. 
Υπό την έννοια αυτή η έκφραση «πολιτεία του ήχου», ως μια κατάσταση που καλούμαστε να δημιουργήσουμε, 
άρα να «ταξιδέψουμε» σε αυτή, εκφράζει κατά πολύ την πραγματικότητά μας. Ποια είναι, όμως, τα 
χαρακτηριστικά της «πολιτείας» αυτής;  

Κατά την εφαρμογή των παρεμβάσεών μας, τα βασικά ουσιαστικά που χρησιμοποιήσαμε στις επιμορφώσεις 
εκπαιδευτικών για να χαρακτηρίσουμε τη συγκρότηση του «πολίτη» στην «πολιτεία του ήχου» ήταν λέξεις όπως 
«αυτοσυγκράτηση», «αυτοπειθαρχία», «αυτογνωσία», «αλληλοκατανόηση», «αλληλο-ακρόαση», 
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«αλληλοσεβασμός», όροι δηλαδή που περιγράφουν είτε τη σχέση μας με το άτομό μας, είτε τη σχέση μας με 
τους άλλους. Οι όροι αυτοί χαρακτηρίζουν τη «δυναμική της ομάδας» που ο εκπαιδευτικός καλείται να 
δημιουργήσει με τη στάση και τη μεθοδολογία του. Γι’ αυτό σημαντικότερο από το ηχητικό και το μουσικό έργο 
στις δραστηριότητες αυτές φάνηκε πως ήταν η διαμόρφωση στην ομάδα μιας εσωτερικής παρόρμησης για 
συγκεκριμένη δράση. Η ηθική δεοντολογία για τη δράση μας αυτή συμφωνούσε με τα πολύ ευεργετικά 
αποτελέσματα που φαινόταν ότι δημιουργούνταν για τον ψυχισμό και τα αισθήματα όλων των μαθητών είτε 
με δική τους ομολογία, είτε – στις μικρότερες τάξεις – κατά τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών.  

Παρ’ όλα αυτά – πάντα στο πλαίσιο μιας δεοντολογίας δράσης – η παρότρυνση για συγκεκριμένες παρορμήσεις 
χαρακτηρίζεται από την έννοια της «πειθαρχίας», τόσο κυριολεκτικά όσο και ως μια έννοια «σπουδής» και 
«επιστήμης» δηλαδή αυτό που διεθνώς αποκαλούμε «discipline». Υπό το πρίσμα αυτό οδηγηθήκαμε σε μια 
κωδικοποιημένη φράση που τονίζει την αναγκαιότητα του μέτρου και του αυτοελέγχου: «Η πειθαρχία είναι η 
‘μισή μουσική’».  

Πράγματι, ειδικά στη μαθητική ορχήστρα, το πλέον σημαντικό για να μπορεί να υπάρχει κανείς σε αυτή, είναι 
να τοποθετήσει την παρουσία του γενικά και ειδικότερα «ηχητικά», με ακρίβεια σε σχέση με την παρουσία των 
άλλων ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η «μουσική». Κι αυτό δεν γίνεται παρά με την 
«πειθαρχία». Αυτή δίνει νόημα σε όλες τις άλλες προσπάθειες του «μουσικού», δηλαδή τις σπουδές, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητές του. Άλλωστε χάρη στην «πειθαρχεία» απέκτησε τις ιδιότητες αυτές. Αυτή η 
πειθαρχία είναι που δίνει στο μαθητή την ιδιότητα του μετόχου και κοινωνού στη σχολική ομάδα που έχει τους 
κανόνες της ορχήστρας, η πειθαρχία είναι αυτή που πρωτίστως εισάγει κάποιον στην «πολιτεία του ήχου». Ο 
ήχος έχει τη δυνατότητα να προσφέρεται για την «απόλαυση της πειθαρχίας» ακριβώς επειδή έτσι οδηγεί σε 
ένα μουσικό αποτέλεσμα. Μετά από αυτό ερχόταν η «ευαισθητοποίηση», η «αντίληψη», η «κατανόηση», η 
«εγρήγορση», η «κριτική ικανότητα», η «δημιουργικότητα», έννοιες συνδεδεμένες με την προσωπική ανάπτυξη 
του μαθητή στο γνωστικό και διανοητικό επίπεδο αρχικά και στο ψυχοκινητικό και συναισθηματικό κατά 
συνέπεια. 

Το κυριότερο όφελος της εμπειρίας, λοιπόν, όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι πως οι μαθητές είχαν τη 
δυνατότητα να βιώσουν άμεσα τα οφέλη της συμμετοχής σε μια «πολιτεία», σε συγκεκριμένους όρους και 
κανόνες, αλλά και συγκεκριμένα δικαιώματα. Τα οφέλη αυτά υπάρχουν από όλη τη μαθησιακή διαδικασία, 
αλλά οι συνθήκες δεν επιτρέπουν πάντα στο μαθητή να το αντιληφθεί το ίδιο άμεσα. Η εκπαίδευση παρέχει 
στοιχεία στο άτομο που θα του φανούν χρήσιμα συνήθως σε «βάθος χρόνου». Κι αυτό δυσκολεύει τον μαθητή 
να συνειδητοποιήσει την πραγματική ουσία της εκπαίδευσης. Με την «εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο» και 
τις ηχο-κεντρικές δραστηριότητες, τα οφέλη αλλά και οι «παρενέργειες» εμφανίζονται την ίδια τη στιγμή όπως 
ακριβώς συμβαίνει και με τον ήχο, ο οποίος υπάρχει και επιδρά ακριβώς τη στιγμή που ακούγεται.  

 

6. Συμπεράσματα  

Όλα τα στάδια της έρευνάς μας μέχρι να φτάσουμε στο περιεχόμενο της «εκπαίδευσης που εστιάζει στον ήχο», 
ό,τι έχουμε αποκαλέσει εν συντομία και «ηχοπαιδαγωγική», λειτούργησαν θετικά χωρίς να δημιουργούν σε 
κανένα επίπεδο αρνητικές επιπτώσεις ή σπατάλη χρόνου και πόρων. Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να έχει 
συνέχεια και θα γίνουν προσπάθειες γι’ αυτό, κυρίως μέσω του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης 
«Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός». Σε αυτό παραπέμπεται και ο αναγνώστης για περεταίρω 
ενημέρωση και συμμετοχή. Η «πολιτεία του ήχου» δίνει τη δυνατότητα σε μια σχολική μονάδα να 
μετασχηματίσει την κουλτούρα της κατακτώντας με μια συλλογική προσπάθεια ένα καλύτερο καθημερινό 
σχολικό περιβάλλον και καλύτερες συνθήκες στη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού της έργου.  

Ωστόσο, η αξιοποίηση της «εκπαίδευσης που εστιάζει στον ήχο» αξιοποιείται και με άλλους τρόπους εκτός από 
αυτόν τον καθολικό μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας που περιγράψαμε. Μάλιστα στις περισσότερες από 
τις δεκάδες περιπτώσεις που παρουσιάστηκε στους συλλόγους διδασκόντων η αξιοποίησή της ήταν μερική και 
πάντα πολύ αποτελεσματική. Μπορεί και ένας μόνο εκπαιδευτικός από ολόκληρη τη σχολική μονάδα να την 
αξιοποιήσει στην τάξη του, ή να την εισάγει στο μάθημά του μόνο ο Εκπαιδευτικός Μουσικής που απευθύνεται, 
όμως, σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί κανείς να την αξιοποιήσει όπως κρίνει και 
την προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες και τη δική του σχολική μονάδα.  
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Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017. σ.σ. 925-936. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο <http://neospaidagogos.gr>. 

http://edulab.sch.gr/flags
http://akouse.gr/wp/wp-content/uploads/2015/11/akouseOrologia.pdf
http://neospaidagogos.gr/


5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση», 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, Καλαμάτα 
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«Τα λιγότερα dB νικάνε!» 
Πρακτικές αξιοποίησης του σχολικού ηχοτοπίου  

στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 

Μαρία Πουλάκου 
Δασκάλα ΠΕ70, Δημοτικό Σχολείο Λαιίκων, Καλαμάτας 

marpoul08@yahoo.gr 
 
 

Περίληψη 

Στην εργασία παρουσιάζονται οι δραστηριότητες των μαθητών της ΣT΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
Λαιίκων- Καλαμάτας, που έγιναν στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Διάφανες Σημαίες», που 
εφαρμόστηκε στη Μεσσηνία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018. Ασχοληθήκαμε με πρακτικές 
αξιοποίησης του σχολικού ηχοτοπίου, ώστε να ευαισθητοποιηθούμε σε θέματα που αφορούν στον ήχο σε 
σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Μελετήσαμε, δηλαδή, το πόσο επηρεάζεται η αντίληψη και η 
κατανόηση των γνωστικών στόχων μας, η συνοχή της σχολικής κοινότητας και η συνεργασία των μελών της 
αλλά και η κοινωνική και ψυχική υγεία μας. Ερευνώντας, μάθαμε για την Ακουστική Οικολογία- έναν 
καινούριο όρο για μας- και συνειδητοποιήσαμε ότι οι υψηλές εντάσεις του ήχου είναι είδος ρύπανσης. Η 
ηχορύπανση είναι ένας όρος που ακούμε συχνά αλλά δεν την είχαμε συνδέσει ποτέ με την καταστροφή του 
(ανθρωπογενούς) περιβάλλοντος, όπως την ατμοσφαιρική ρύπανση, και φυσικά ποτέ δεν είχαμε φανταστεί 
ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία μας, σωματική και ψυχική. Ηχομετρήσαμε τις εντάσεις των ήχων 
στο σχολικό περιβάλλον μας με ηχόμετρα και καταγράψαμε τα μεγέθη τους σε κατόψεις του σχολικού 
κτιρίου, ώστε να υπάρχει μέτρο σύγκρισης, μιας και θα θέλαμε να συνεχίσουμε την εργασίας και τις 
επόμενες χρονιές. Από τη συζήτηση που ακολούθησε κατανοήσαμε την προέλευση, την αναγκαιότητα αλλά 
και τις επιπτώσεις των ήχων του σχολείου μας. Επίσης έγινε και μια καταγραφή- συσχετισμός με το ηχοτοπίο 
του περιβάλλοντος γύρω από το σχολείο. Συντάξαμε ερωτηματολόγια, τα οποία απαντήθηκαν από τους 
υπόλοιπους μαθητές του σχολείου (εκτός από την Α΄ και Β΄ τάξη, λόγω του μικρού της ηλικίας), με σημαντικά 
και πρωτότυπα συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα της εργασίας μας κοινοποιήθηκαν στη σχολική κοινότητα 
με τη μορφή θεατρικού δρώμενου με τίτλο «Tα λιγότερα dB νικάνε!», ενώ ένα «διάφανο σημαιάκι» 
τοποθετήθηκε στον χώρο του σχολείου μας με τη μικρότερη καταγεγραμμένη ηχητική ένταση. 
 

Λέξεις Κλειδιά: Ηχοτοπίο, σχολικό ηχοτοπίο, ήχος, εκπαίδευση, «διάφανες σημαίες» 
 
 
 
1. Εισαγωγή 

Το σχολείο μας είναι ένα περιφερειακό 6/θέσιο σχολείο σε αγροτική τοποθεσία λίγο έξω από την Καλαμάτα και 
με αριθμό μαθητών ικανοποιητικό, ώστε να μπορούμε να ασχοληθούμε με τα θέματα του ήχου. Μολονότι, ο 
αριθμός των μαθητών είναι μικρός, τα επίπεδα θορύβου του σχολείου μας είναι αρκετά υψηλά- παρ’ ότι δεν 
υπάρχουν εξεζητημένες περιπτώσεις διαταραχής συμπεριφοράς ή ανυπακοής και το επίπεδο συνεργασίας των 
δασκάλων είναι πολύ καλό. 

Δάσκαλοι, οι οποίοι προσπαθούν να μεταδώσουν τη γνώση - κι όχι μόνο - με υψηλή ένταση φωνής και μαθητές, 
οι οποίοι προσπαθούν να κατακτήσουν τη γνώση, να παίξουν, να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις, 
συμπεριφορές και δεξιότητες, επίσης σε υψηλές εντάσεις διαμορφώνουν το ηχοτοπίου του σχολείου μας.  

 Όλα αυτά αποφασίσαμε να μελετήσουμε, με ένα «Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων» (ΥΠΠΕΘ, 2017), στο 
πλαίσιο του προγράμματος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, 2017) 
με τίτλο «Διάφανες Σημαίες». Οι «εμπλεκόμενοι» στην εκπαιδευτική διαδικασία-μαθητές και δάσκαλοι- ήταν η 
αφορμή αυτής της εργασίας. 
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2. Σχολείο και ηχητικό περιβάλλον 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για το ηχητικό περιβάλλον του σχολείου. (Ζεπάτου – 
Σπυρέλλης 2007). Το ενδιαφέρον αυτό συνδυάζεται με την ανάπτυξη της Ακουστικής Οικολογίας στη χώρα μας, 
στο πλαίσιο της οποίας έχει πραγματοποιηθεί ήδη ένα συνέδριο αφιερωμένο στην Εκπαίδευση 
(Παπαρρηγόπουλος & Ετμεκτσόγλου, 2015). Σχεδόν ταυτόχρονα αναπτύχθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Ποροΐων ένα Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Ήχος και Φύση» 
(Κωστούλα – Κεχαγιόγλου 2005), με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα ήχου, εστιάζοντας σε 
βασικές αρχές της Ακουστικής Οικολογίας, καθώς και στην έννοια του «ηχοτοπίου» (Ετμεκτσόγλου, 2014).  

Το 2014 αναπτύχθηκε από τη Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας το Εθνικό Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης «Ήχος: 
Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός», το στοχεύει στη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με το εκπαιδευτικό 
έργο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, 2014). Σύμφωνα με το 
πρόγραμμα «Διάφανες Σημαίες», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Δικτύου αυτού, οι μαθητές καλούνται είτε 
να μελετήσουν το τοπικό ηχητικό περιβάλλον τους είτε να μελετήσουν το ηχητικό περιβάλλον της σχολικής τους 
μονάδας.  

Σε περίπτωση που εντοπίσουν συγκεκριμένα ποιοτικά ηχητικά στοιχεία στο τοπικό τους περιβάλλον, 
υποβάλλουν στο Δίκτυο μια πρόταση να αναρτηθεί «διάφανη σημαία» στο συγκεκριμένο ηχητικό περιβάλλον. 
Η σημαία αυτή σημαίνει ότι πρόκειται για ένα «προνομιακό ηχητικό περιβάλλον». Τα κριτήρια σύμφωνα με το 
πρόγραμμα «Διάφανες Σημαίες» (Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, 2017) είναι:  

α) Η ύπαρξη χαρακτηριστικών ήχων πολιτισμικής αξίας, π.χ. κωδωνοστάσια, αντικείμενα πολιτισμικής αξίας, 
που ο ήχος τους ενσωματώνεται στο ηχητικό περιβάλλον κ.λπ. 

β) Η συνολική απήχηση του περιβάλλοντος στην ατομική και συλλογική υγεία, π.χ. ένα ήσυχο ή με 
αποδεδειγμένα ευεργετικούς ήχους για την υγεία περιβάλλον, η «απήχηση» της κοινωνικής συνύπαρξης, που 
υποδηλώνει αλληλοσεβασμό και εκτίμηση στην ακοή και τους «ηχητικούς χώρους» των ατόμων. 

γ) Η ομαλότητα στις τυχόν φυσιολογικές μεταπτώσεις της έντασης, π.χ. μεταπτώσεις της έντασης λόγω αλλαγής 
των εποχών, λόγω θεσμικών γιορτών, δρωμένων κ.λπ., επιθυμητών από την κοινότητα. 

δ) Η διαχείριση του ηχητικού περιβάλλοντος από την τοπική κοινωνία και τους κινούμενους εντός του, π.χ. 
ειδικές σημάνσεις για την ηχητική συμπεριφορά, δεοντολογία παρέμβασης στο ηχητικό περιβάλλον, χρήση 
κατάλληλων υποδομών μέριμνας για τον ήχο και τη διαχείρισή του, επίγνωση και σεβασμός της πολιτισμικής 
αξίας ενός ηχητικού περιβάλλοντος κ.λπ. 

ε) Η τεκμηρίωση των παραπάνω με δόκιμες μεθοδολογίες της εκπαίδευσης, έρευνα πεδίου, ηχητικές και 
έντυπες καταγραφές κ.α. που θα πραγματοποιούνται ως εκπαιδευτικές δραστηριότητες συμβάλλοντας στην 
κριτική και δημιουργική εκπαίδευση των μαθητών/τριών, διαθεματικά και βιωματικά. 

Η σχολική μας μονάδα σε συνεργασία με το Εθνικό Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, 
Άνθρωπος, Πολιτισμός», ήταν αυτή που βασισμένη στα ανωτέρω κριτήρια, διερεύνησε πιλοτικά ιδέες 
ενασχόλησης, όχι πλέον με το ηχητικό τοπίο της περιοχής αλλά με το ηχητικό περιβάλλον του ίδιου του 
σχολείου. Έτσι, πιλοτικά αναπτύξαμε το δεύτερο σκέλος του προγράμματος «Διάφανες Σημαίες», που αφορά 
στο «διάφανο σημαιάκι». 

Στην περίπτωση όπου μια μαθητική ομάδα ασχολείται με το ηχητικό περιβάλλον του σχολείου, έχουμε μια 
διαφορετική διαδικασία. Τότε οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν το ηχητικό περιβάλλον του σχολείου τους, 
αφού πρώτα το καταγράψουν, να προβούν σε γόνιμα συμπεράσματα και έπειτα με διάφορες σχολικές 
δραστηριότητες να προβούν σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των ήχων του σχολείου. Αυτό 
φυσικά θα σημαίνει και μια γενικότερη ποιοτική βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας και του διδακτικού 
έργου των εκπαιδευτικών. Όταν η μαθητική ομάδα ολοκληρώσει τις διαδικασίες αυτές αναρτάται στη σχολική 
μονάδα «διάφανο σημαιάκι», το οποίο είναι κάτι διαφορετικό από τη «διάφανη σημαία», αλλά υπάγεται στο 
ίδιο πρόγραμμα που προαναφέρθηκε («Διάφανες Σημαίες») του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης 
«Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός».  

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο Λαιίκων στο 
πλαίσιο ενός σχολικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, ενταγμένο στο Δίκτυο αυτό. Παραθέτουμε τις 
δραστηριότητες ώστε να αξιοποιηθούν από την εκπαιδευτική κοινότητα καθώς αποτελούν τις συγκεκριμένες 
δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν πάντα να 
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αντλούν υλικό και οδηγίες από το Εθνικό Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, 
Πολιτισμός» <http://sound.sch.gr>, στο οποίο, επίσης συμπεριλαμβάνονται οι δράσεις μας.  

 

3. Αναζητώντας πληροφορίες  

Συνειδητοποιώντας τα υψηλά επίπεδα του θορύβου στο σχολείο μας, όπως ήταν φυσικό, δημιουργήθηκαν 
ερωτήματα. Μπορούμε να εργαστούμε και να συνεργαστούμε στο σχολείο, όταν τα επίπεδα του ήχου είναι 
υψηλά; Πόσο και με ποιο τρόπο επηρεάζεται η συνοχή της ομάδας; Μπορούμε να κατανοήσουμε αυτά που 
ακούμε από το δάσκαλο; Μπορούμε να κατανοήσουμε αυτά που λέμε μεταξύ μας; Πόσο επηρεάζεται η υγεία 
μας, σωματική και ψυχική; Η κατασκευή του κτιρίου συμβάλλει στη μείωση ή στην αύξηση του θορύβου; 
Θέλουμε απόλυτη ησυχία στο σχολείο, δασκάλους που απλά διδάσκουν και μαθητές παθητικούς δέκτες; Ποια 
είναι η ιδανική ένταση που πρέπει να έχει ο ήχος, ώστε να προάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία;  

 

 

 

Εικόνα 1 

Μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο μας εξέπληξε. Οι κίνδυνοι από το θόρυβο είναι πολύ μεγάλοι δημιουργώντας 
προβλήματα ακοής, ταχυκαρδίες, αυξημένη πίεση, πονοκεφάλους, διαταραχές στον ύπνο, μειωμένη απόδοση 
στην εργασία και μαθησιακές δυσλειτουργίες (Δρίβας, 2007).  

Μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι τα επίπεδα θορύβου σε μια σχολική αυλή βρίσκονται στα όρια 
επικινδυνότητας, πλησιάζοντας τα επίπεδα θορύβου ενός αυτοκινητόδρομου. Δεδομένου ότι, κατά τις 
βροχερές μέρες, στο δικό μας σχολείο το διάλειμμα γίνεται σε εσωτερικό χώρο και ο θόρυβος είναι πολύ 
μεγάλος, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η ηχορύπανση είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα που βλάπτει σοβαρά 
την υγεία μας (εικόνα 1) (Κουδιγκέλης, 2018).  

Επιπλέον ξαφνιαστήκαμε, όταν αντιληφθήκαμε ότι τα επίπεδα του θορύβου την ώρα του μαθήματος στη χώρα 
μας είναι υψηλότερα σε σχέση με άλλες χώρες, ενώ τα 60 dB θεωρούνται η μέγιστη τιμή της έντασης του ήχου 
για την εύρυθμη λειτουργία μιας σχολικής τάξης (εικόνα 2) (Καθημερινή 2011). Μάθαμε και κάτι ακόμα! Ο 
θόρυβος έχει τη «διεθνή ημέρα» του. Η τελευταία Τετάρτη του Απριλίου έχει θεσπιστεί ως η διεθνής ημέρα 
ευαισθητοποίησης για το θόρυβο (Ε.Ε.Α, 2019). 

 

http://sound.sch.gr/
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Εικόνα 2 

 

4. Καταγράφοντας τους ήχους του σχολείου μας 

Ύστερα από όλα τα παραπάνω αποφασίσαμε να «αναλάβουμε δράση». Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή 
μέτρησης ήχου (ηχόμετρο- εφαρμογή για android) (εικόνα 3) αρχίσαμε τις μετρήσεις μας, τις οποίες 
καταγράφαμε σε κατόψεις- διαγράμματα της σχολικής μονάδας (εικόνες 4 και 5). 

Οι μετρήσεις γίνονταν σε διαφορετικά σημεία και χώρους του σχολείου (α΄ όροφος, ισόγειο, προαύλιο, χώρος 
κυλικείου), σε διαφορετικές ώρες (ώρα μαθήματος, διάλειμμα, γυμναστική, ώρα αποχώρησης, ώρα σίτισης στο 
«ολοήμερο») για ένα διάστημα έξι (6) εβδομάδων.  

 

 
Εικόνα 3 

 

Επιπλέον, μετρήσαμε τα επίπεδα θορύβου γύρω από το σχολείο και τα συσχετίσαμε με το ηχοτοπίο του 
σχολείου μας, ώστε να κάνουμε συγκρίσεις και να εξάγουμε συμπεράσματα. Το ηχοτοπίο του σχολείου 
εμφάνισε τα υψηλότερα επίπεδα θορύβου. 
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Εικόνα 4 

 
Εικόνα 5 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου θεώρησαν «παιχνίδι» τις μετρήσεις και 
αρχικά ανέβαζαν την ένταση της φωνής τους μόνο για να βλέπουν το δείκτη του ηχόμετρου να απογειώνεται. 
Αργότερα θεώρησαν πως πρόκειται για μια νέα μέθοδο «επιβολής της ησυχίας» και έκαναν ησυχία ή μιλούσαν 
ψιθυριστά μεταξύ τους. Και στις δυο περιπτώσεις, βέβαια, δε μπορούσαμε να πάρουμε σαφή στοιχεία και οι 
μετρήσεις μας ήταν λανθασμένες. Γρήγορα όμως κατανόησαν το σκοπό των μετρήσεων και επιπλέον συνήθισαν 
την εικόνα των μαθητών της ΣT΄ τάξης και της εκπαιδευτικού με το ηχόμετρο στα χέρια, δεδομένου ότι πολλές 
φορές οι μετρήσεις γίνονταν στην αυλή του σχολείου ανάμεσα στα παιχνίδια τους. (εικόνα 6).  

Συνδέσαμε τις καταγραφές και τις μετρήσεις μας με τα διδακτικά αντικείμενα και κυρίως με το πρόγραμμα 
σχολικών δραστηριοτήτων, που είχαμε αναλάβει για τη σχολική χρονιά 2017-2018, με τίτλο: «Παίζουμε… 
φυσικές επιστήμες;». Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού δημιουργήθηκε ένα τελικό βίντεο, όπου οι μαθητές 
ηχογράφησαν τη μουσική του και ηχομέτρησαν τις εντάσεις των μουσικών οργάνων τους.  
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Εικόνα 6 

Μετά το πέρας των έξι εβδομάδων ακολούθησε συζήτηση και διατυπώσαμε τα συμπεράσματά μας. Όσον 
αφορά στην προέλευση των ήχων επιβεβαιώσαμε ότι οφείλονταν στις φωνές δασκάλων και μαθητών, 
ενισχύονταν από τον αντίλαλο του κενού χώρου σε σκάλες και διαδρόμους του σχολείου και ήταν σε υψηλά 
επίπεδα κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων μαθημάτων, κυρίως ειδικοτήτων, είτε λόγω ενθουσιασμού είτε λόγω 
αδιαφορίας, κατ’ επιλογή του κάθε μαθητή.  

Παρ’ όλα αυτά διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα υψηλότερων εντάσεων, όταν συζητούν τα μέλη 
των ομάδων στις ομαδικές εργασίες και στην εκτέλεση προγραμμάτων. Στο συσχετισμό του σχολικού ηχοτοπίου 
με το φυσικό, γύρω από το σχολείο, αποδεχτήκαμε ότι τα 75 dB είναι θορυβώδης κατάσταση και δεν προάγεται 
η εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

5. Άλλες σχολικές δραστηριότητες για τον ήχο στο σχολικό περιβάλλον  

Ερωτηματολόγια. Το επόμενο βήμα ήταν να ερευνήσουμε τι γνώριζαν τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. Έτσι 
σκεφτήκαμε να συντάξουμε ερωτηματολόγια. Στα ερωτηματολόγια υπήρχαν ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού 
τύπου και μοιράστηκαν στους μαθητές της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης καθώς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 
Κάναμε την αποδελτίωση και επεξεργαστήκαμε τα στοιχεία.  

Συμπερασματικά, η φασαρία γίνεται κυρίως από τους μαθητές (επειδή μιλούν με το διπλανό τους, ή 
«βαριούνται» στο μάθημα, επειδή φωνάζουν ή τρέχουν φωνάζοντας κ.λπ.). Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
του σχολείου, όμως, θεωρεί ότι και οι ίδιοι έχουν μερίδιο ευθύνης σ΄ αυτό, για διαφορετικούς λόγους (επειδή 
οι μαθητές μιλούν όλοι μαζί, ή φωνάζουν και πειράζονται μεταξύ τους, ή δεν είναι συγκεντρωμένοι στο μάθημα, 
ή δεν έχουν κάνει τις εργασίες τους, ή δεν εφαρμόζουν τους κανόνες κ.λπ.). Η φασαρία δημιουργείται, δηλαδή, 
από όλους μας και επιβαρύνεται απ’ τον αντίλαλο του σχολικού κτιρίου.  

Αδιαμφισβήτητα, βέβαια, το διάλειμμα έχει τα μεγαλύτερα επίπεδα θορύβου. Ειδικά τις βροχερές μέρες που 
το διάλειμμα γίνεται στον εσωτερικό χώρο, ο θόρυβος είναι τουλάχιστον ενοχλητικός και οι κανόνες του 
σχολείου δε φαίνεται να τον επηρεάζουν.  

Κάποια μαθήματα έχουν επίσης υψηλά επίπεδα, λόγω της φύσης του μαθήματος και του ενθουσιασμού ή της 
ανίας των παιδιών- αναλόγως, βέβαια, την περίπτωση, τη διδακτική ώρα και το μάθημα. Όσο μεγαλύτερος 
ενθουσιασμός ή η «ανία», τόσο υψηλότερα τα επίπεδα της φασαρίας.  

Λίγα από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ήξεραν τι είναι ένα «ηχοτοπίο» και, ενώ είχαν ακούσει τη λέξη 
«ηχορύπανση», δεν την είχαν συνδέσει με κάτι αρνητικό για το περιβάλλον, όπως συμβαίνει με την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, πόσο μάλλον με κάτι αρνητικό για την υγεία. 
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Θεατρικό Έργο. Θελήσαμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας και των ερωτηματολογίων να τα ανακοινώσουμε 
και στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα. Βρήκαμε ένα πιο ευχάριστο τρόπο από μια απλή ανάγνωση, για να είναι 
πιο κατανοητός και διασκεδαστικός στα υπόλοιπα παιδιά, κυρίως στα πολύ μικρά, ώστε να ευαισθητοποιηθούν 
για τα θέματα του ήχου και την ηχορύπανση. Φτιάξαμε ένα μικρό θεατρικό με διαλόγους εμπνευσμένους από 
τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αλλά και αληθινά περιστατικά, που ζήσαμε σε όλη τη διάρκεια των 
μετρήσεων.  

Ο τίτλος του έργου ήταν «Τα λιγότερα dB νικάνε!». Η υπόθεση του έργου αφορά έναν δραστήριο δημοσιογράφο 
σε ζωντανή σύνδεση με το κανάλι του, καθώς παίρνει συνέντευξη από τους «εμπλεκόμενους» στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και τους «διαπλεκόμενους» στη φασαρία, δηλαδή, το «νευρικό διευθυντή» του 
σχολείου και τους «ζωηρούς» αλλά με «πολλές ανησυχίες» μαθητές ενός σχολείου. Με κωμικό τρόπο ο 
διευθυντής και οι μαθητές απαντούν σε όλες τις απορίες του δημοσιογράφου, δίνοντας, παράλληλα, τα 
στοιχεία της μελέτης μας με την προβολή διαφανειών.  

Σημαιάκι σήμανσης. Τοποθετήθηκε ένα «διάφανο σημαιάκι σήμανσης» με πληροφορίες (εικόνα 8) στο σημείο 
του σχολείου μας, όπου μετρήθηκε με τα χαμηλότερα επίπεδα ήχου (μόλις 47 dB). Μια απλή κατασκευή από 
διάφανο πλαστικό, που όταν κινείται από τον αέρα αφήνει να ακούγεται μόνο ένα απαλό «θρόισμα» και μας 
θυμίζει ότι πρέπει να κρατάμε τα επίπεδα του ήχου χαμηλά.  

Άλλες ιδέες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, υπήρξαν ιδέες και προτάθηκαν λύσεις για τον περιορισμό 
της υψηλής έντασης του ήχου στο σχολείο μας, όπως η τοποθέτηση ηχομονωτικών υλικών στους κενούς χώρους 
για τη μείωση του αντίλαλου - όπου είναι αυτό δυνατό - ενώ «δεσμευτήκαμε» ότι θα προσπαθήσουμε να 
κατεβάσουμε τα όρια των δικών μας εντάσεων, κάνοντας το σχολείο μας -όσο το δυνατό- πιο ήσυχο.  

 
Εικόνα 8 

 

Διάφανο σημαιάκι. Το υλικό που προέκυψε μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε εκπαιδευτικό και σχολική μονάδα 
αλλά, κυρίως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης των αποτελεσμάτων σε βάθος χρόνου για το δικό 
μας σχολείο, μιας και επιδίωξή μας είναι να συνεχιστεί το πρόγραμμα και τα επόμενα έτη. Η διάχυση του υλικού 
αυτού πραγματοποιείται και δια μέσου του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, 
άνθρωπος, πολιτισμός», το οποίο παρακολούθησε όλες τις δραστηριότητες του σχολικού μας προγράμματος, 
ως μια πιλοτική ανάπτυξη της δραστηριότητας «διάφανο σημαιάκι». Η σχολική μας μονάδα ήταν η πρώτη στην 
οποία αναρτήθηκε το «διάφανο σημαιάκι» αυτό (εικόνα 9).  
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Εικόνα 9 

6. Συμπεράσματα  

Η μελέτη του σχολικού ηχητικού περιβάλλοντος, είτε γίνεται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
σχολικών δραστηριοτήτων, είτε ως μια άλλη σχολική δραστηριότητα έχει πολλά να προσφέρει στην ποιότητα 
της σχολικής καθημερινότητας. Αφορά διαδικασίες προσιτές στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, που μπορούν 
να συνδυαστούν διαθεματικά με πολλά αντικείμενα. Ο ήχος, στην περίπτωσή μας, αποτέλεσε αντικείμενο 
μελέτης περιβάλλοντος. Όμως παράλληλα ήταν και αντικείμενο για την κατανόηση θεμάτων πολιτισμού και 
καθημερινότητας.  

Είναι σημαντικό να εμπλακεί με κάποιον τρόπο σε αυτό ολόκληρη η σχολική κοινότητα, δεδομένου ότι οι ήχοι 
που παράγονται είναι υπόθεση όλων μέσα στο σχολείο. Ο ήχος διαδίδεται στο δημόσιο χώρο χωρίς διακρίσεις 
και αυτό τον καθιστά «υπόθεση όλων».  

Ένα ακόμη αποτέλεσμα των δράσεων αυτών είναι η γενικότερη ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα 
ηχητικού περιβάλλοντος, ήχου και θορύβων. Μέσα από παρόμοιες σχολικές δραστηριότητες οι μαθητές 
κατανοούν ότι δεν είναι ένα ζήτημα που εξαντλείται μέσα στο σχολείο και αυτό μπορεί να τους βοηθήσει 
ευρύτερα στη ζωή τους με τη διαμόρφωση μιας πιο συνειδητής στάσης και συμπεριφοράς για θέματα ήχου και 
ποιότητας της καθημερινότητας σε όλη τους τη ζωή.  
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Περίληψη 

Αυτή η μελέτη παρουσιάζει τις μεθόδους και τα αποτελέσματα που έλαβαν χώρα στα πλαίσια μιας έρευνας 
πάνω σε μια ηχοκεντρική εκπαιδευτική δράση. Η έρευνα αποσκοπούσε τη διερεύνηση των μαθησιακών 
δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει ένας τοποειδικός ακουστικός περίπατος. Ο συγκεκριμένος 
περίπατος σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε αποκλειστικά στον χώρο της αρχαίας Μεσσήνης. Ο σχεδιασμός 
και η απόδοση του ακουστικού περιπάτου είχε σαν στόχο το ηλικιακό φάσμα μαθητών από 9 έως 18 ετών. 
Η παρούσα μελέτη περιγράφει το σκεπτικό που διαμόρφωσε το έργο, τους στόχους της καθώς και τις 
ερευνητικές διεργασίες που ακολουθήθηκαν για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η έρευνα ήταν 
διεπιστημονική καθώς αναπτύχθηκε συγχρόνως σε διαφορετικά πεδία: τεχνολογικό, παιδαγωγικό, 
καλλιτεχνικό. Τέλος, η μελέτη αναλύει και αξιολογεί μέρος των ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων σχετικά 
με τη μαθησιακή εμπειρία, τα οποία προέκυψαν από ερωτηματολόγια τα οποία συμπλήρωσαν οι 
συμμετέχοντες μαθητές μετά το πέρας της δράσης.  
 

Λέξεις Κλειδιά: Ακουστικός Περίπατος, Ηχοκεντρική Τοποειδική Μάθηση, Αρχαία Μεσσήνη 

 
 

1. Εισαγωγή 

Ο Ακουστικός Περίπατος Μ έλαβε χώρα στα πλαίσια των παράλληλων δράσεων του τρίτου και 
τέταρτου μαθητικού φεστιβάλ αρχαίου δράματος που διεξάγεται κάθε χρόνο στην αρχαία Μεσσήνη. 

 

1.1. Η τοποθεσία: Αρχαία Μεσσήνη 

Ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης περιλαμβάνει τον ομώνυμο οικισμό χτισμένο κατά την ύστερη 
Κλασική / πρώιμη Ελληνιστική περίοδο (369 π.Χ.). Το ανασκαμμένο μέρος του ευρύτερου χώρου καλύπτει μια 
έκταση περίπου 30 στρεμμάτων (εικ. 1). 

 

  
Εικόνα 1.: Δορυφορική λήψη του αρχ. χώρου Μεσσήνης (με και χωρίς οριοθέτηση περιοχής) 
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1.2. Το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικού Αρχαίου Δράματος, είναι ένα ετήσιο γεγονός που πραγματοποιείται στο χώρο 
της Αρχαίας Μεσσήνης. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ παραστάσεων αρχαίου δράματος στο οποίο μαθητικές και 
φοιτητικές ομάδες αρχ. δράματος απ’ όλο το κόσμο παρουσιάζουν τη δουλειά τους στο αμφιθέατρο του 
εκκλησιαστηρίου της αρχαίας πόλης. Κάθε μέρα κατά τη διάρκεια των δέκα ημερών του φεστιβάλ 
πραγματοποιούνται μέχρι δύο παραστάσεις με περίπου 300 με 600 άτομα κοινό σε κάθε παράσταση. 

 

1.3. Η ανάθεση του έργου 

Για την τρίτη έκδοση του φεστιβάλ, η οργανωτική επιτροπή του και ο δήμος Μεσσήνης μου ανέθεσαν να 
εκπονήσω και να προσφέρω μια μαθησιακή εμπειρία για νέους και νέες ηλικιών 9 έως 18 στα πλαίσια των 
παράλληλων δράσεων του φεστιβάλ. 

 

2. Το έργο 

2.1. Διερευνητική προσέγγιση: η επανεισαγωγή του ανθρώπινου υποκειμένου 

Αφετηρία μου για τη δημιουργία του έργου ήταν η κριτική του αρχιτέκτονα Robert Harbison προς συγκεκριμένες 
παραδοσιακές πρακτικές οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, πρακτικές οι 
οποίες τείνουν να αφαιρούν το ανθρώπινο υποκείμενο από το εσωτερικό των χώρων αυτών, για να 
απαθανατίσουν το πνεύμα των πολιτισμών του παρελθόντος (Hein, 2000:51), με αποτέλεσμα μουσεία και αρχ. 
χώροι να μεταβάλλονται σε απρόσωπους χώρους.  

Ορμώμενος από την κριτική του Harbison ήθελα να σχεδιάσω μια δράση η οποία θα αποσκοπούσε στο να 
προσφέρει μια έντονα προσωπική εμπειρία στους συμμετέχοντες. Ήθελα μέσω αυτής της δράσης να 
επανεισαγάγω το ανθρώπινο υποκείμενο στο χώρο, να προσφέρω τη δυνατότητα στους μαθητές να 
φανταστούν την αρχαία πόλη να σφύζει πάλι από ζωή. Συνεπώς, στην ουσία ο αρχικός στόχος του έργου έτεινε 
στην προσπάθεια εισαγωγικής εισήγησης του ανθρώπινου υποκειμένου το οποίο έζησε και δημιούργησε τον 
χώρο, παρά σε μια γνωριμία με τα αντικείμενα από τα οποία απαρτίζεται ο χώρος. Συγχρόνως ήθελα να 
δημιουργήσω μια αισθητηριακή εμπειρία στην οποία συμπεριλαμβάνοντας τον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο και 
τα αντικείμενα του, να αποκαλύψω το στοιχείο της ανθρώπινης ζωής. 

 

2.2. Φαντασία και μαθησιακή εμπειρία 

Ήθελα να προσφέρω στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κάνουν ένα ταξίδι στην ιστορία μέσω της 
σωματικής τους μετάβασης στο ίδιο το ιστορικό αντικείμενο, τον αρχαιολογικό χώρο. Οι μαθητές θα καλούνταν 
να αναδημιουργήσουν με τη φαντασία τους την ιστορική εικόνα του χώρου. Επομένως, ο ρόλος της φαντασίας 
διαφαινόταν πολύ σημαντικός για την συγκεκριμένη εμπειρία. Αφού ένας από τους σκοπούς του έργου ήταν οι 
μαθητές να αναδημιουργήσουν με τη σκέψη τους το παρελθόν. Ωστόσο, για να γίνει αυτό έπρεπε να 
εφευρεθούν (ή να οριστούν) τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία θα έδιναν τη δυνατότητα στους μαθητές να 
εμπλέξουν τη φαντασία τους. Εργαλεία που όμως δεν θα λειτουργούσαν κατασταλτικά στο να αποκτήσουν οι 
μαθητές τις απαραίτητες ιστορικές και άλλες μαθησιακές πληροφορίες. Επομένως, η εμπειρία έπρεπε να είναι 
προσεκτικά ισορροπημένη, εγείροντας τόσο τη φαντασία αλλά προσφέροντας και γνώση. Σύμφωνα με τον 
Eisner οι μεθοδολογίες μάθησης με βάση την τέχνη ενθαρρύνουν τη φαντασία μέσω των αισθήσεων (Eisner, 
2002), έτσι θεώρησα ότι για τη συγκεκριμένη μαθησιακή εμπειρία μια μεθοδολογία με βάση την τέχνη θα ήταν 
ιδανική. Για το συγκεκριμένο έργο λοιπόν σχεδιάστηκε και προσφέρθηκε μια καλλιτεχνική εμπειρία στους 
μαθητές η οποία με τη σειρά της αποσκοπούσε στο να προσφέρει εκπαιδευτική πληροφορία. Ένα καλλιτεχνικό 
έργο μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες οι θα αποκόμιζαν αβίαστα βιωματική γνώση, μια καλλιτεχνική 
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εμπειρία η οποία θα βασιζόταν σε μετασχηματικές (Mezirow, 2000) και βιωματικές (Kolb, 1984) παιδαγωγικές 
αρχές. 

 

2.3. Αφήγηση 

Η αφήγηση και η αφηγηματικότητα έχουν παίξει διαχρονικά τεράστιο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία όπως 
έχουν αποδείξει πολλές μελέτες, μεταξύ άλλων και η σχετικά πιο πρόσφατη των Alterio και McDrury (2003). Η 
αφήγηση είναι ένας από τους πρώτους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι προσέγγιζαν, αντάλλασσαν και 
συντηρούσαν πληροφορίες και γνώση (Caine κ.α., 2005). Η αφήγηση ιστοριών έχει υπάρξει για αιώνες το μέσο, 
μέσω του οποίου διατηρούνταν οι ιδέες που διαμόρφωναν διαπροσωπικές σχέσεις. Σήμερα, με τις σύγχρονες 
τεχνολογίες η αφήγηση γίνεται πλέον ψηφιακή (Ohler, 2013).  

Συγχρόνως, σύμφωνα με τη Hilde Hein (2000) η αφήγηση πλέον αρχίζει να αξιοποιείται από μουσεία τα οποία 
όλο και περισσότερο ακολουθούν στρατηγικές για τη μείωση εκθέσεων στείρων δεδομένων. Οι εκθέσεις πλέον 
τείνουν να περιέχουν προφορικές ιστορίες, προσωπικές αναμνήσεις, και υποκειμενικές αφηγήσεις. Ο ρόλος 
τους είναι να προσφέρουν μια υποκειμενική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων στους επισκέπτες των 
μουσείων, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η μουσειακή εμπειρία των επισκεπτών εντείνεται περισσότερο με 
τέτοιου είδους πληροφορίες παρά από την έκθεση αντικειμένων, αριθμών και δεδομένων. Στην ίδια 
κατεύθυνση κινούνται οι θεατρικής μορφής αναπαραστάσεις ιστορικών γεγονότων (Jackson & Kidd, 2011), οι 
οποίες συχνά χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι διαμεσολάβησης μεταξύ του παρόντος και του παρελθόντος 
προκειμένου να προσεγγίσουν και να παρουσιάσουν σε πραγματική κλίμακα, μια βιωματική εμπειρία των 
ιστορικών γεγονότων. 

 

2.4. Ακουστικός Περίπατος 

Το τελικό έργο το οποίο σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και παρουσιάστηκε στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση 
ήταν ένας τοποειδικός ακουστικός περίπατος (Audio Walk). Ο ακουστικός περίπατος είναι μια κατηγορία 
ηχοκεντρικών και τοποειδικών καλλιτεχνικών έργων. Οι ακουστικοί περίπατοι βασίζονται σε ένα 
προηχογραφημένο υλικό το οποίο συνήθως ακούγεται μέσω ακουστικών καθώς οι ακροατές περιηγούνται σε 
έναν πρότερα ορισμένο χώρο. Καλλιτέχνες οι οποίοι χρησιμοποιούν σαν υλικό τους τον ήχο (sound artists), 
όπως η πρωτοπόρος στο είδος Janet Carrdiff, έχουν παρουσιάσει διαχρονικά μια πληθώρα έργων τα οποία 
δυνητικά εντάσσονται στο ευρύτερο φάσμα της κατηγορίας των ακουστικών περιπάτων (Cardiff, 2005).  

O συγκεκριμένος ακουστικός περίπατος ονομάστηκε Μ, από τα αρχικά των λέξεων Μεσσήνη, Μνήμη, 
Μνημοσύνη. Ο Ακουστικός Περίπατος Μ βασίζεται στη δραματοποιημένη αφήγηση ενός χαρακτήρα ο οποίος 
παρουσιάζει ιστορικές πληροφορίες με έναν προσωπικό, ποιητικό και ανοικτό προς ερμηνεία τρόπο. Ο 
αφηγητής δεν αφήνει να εννοηθεί η ηλικία του, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος γεννήθηκε πριν χτιστεί η πόλη 
και ενδεχομένως να ζει ακόμα, ένα πρόσωπο που πιθανότατα είχε μια προσωπική εμπειρία της πόλης και των 
γεγονότων που περιγράφει. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι σημαντικό ποιος πραγματικά είναι αυτός ο χαρακτήρας. Η 
σημασία του χαρακτήρα έγκειται στις ιστορίες και τις περιγραφές που δίνει σχετικά με την τοποθεσία και την 
ιστορία της, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να δουν το μέρος από την δική του διαχρονική 
οπτική. Ο χαρακτήρας είναι σαν ένα «ζευγάρι μάτια» μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν το 
διαχρονικό πέρασμα της ιστορίας πάνω απ’ τον τόπο στον οποίο βρίσκονταν και περιηγούνταν τη συγκεκριμένη 
στιγμή, τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο.  

Η αφήγηση πλαισιώνεται με μουσική, καθώς και με προηχογραφημένους φυσικούς αλλά και 
αναπαραστατικούς ήχους. Οι ήχοι αυτοί εντάχθηκαν για την προσέγγιση και αναδημιουργία των ηχητικών 
τοπίων που εμφανίζονται στην αφήγηση. Οι μαθητές καλούνται να περιπλανηθούν ελεύθερα με τον δικό τους 
ρυθμό μες το χώρο, ακολουθώντας τα δικά τους μονοπάτια ανάμεσα στα μνημεία, καθώς άκουγαν και 
μάθαιναν για τους μύθους και την ιστορία της Μεσσήνης. Η περιήγηση έχει έναν προσωπικό και βιωματικό 
χαρακτήρα, καθώς οι μαθητές περιπλανώμενοι και αφημένοι στις σκέψεις τους οδηγούνται από τη φαντασία 
τους στο χώρο ακούγοντας ένα είδος ραδιοθεάτρου με τη βοήθεια του οποίου ανακατασκεύαζαν τα ιστορικά 
τεκταινόμενα του χώρου στον οποίο βρίσκονταν. Ως εκ τούτου, ο στόχος του έργου δεν ήταν να προσφέρει μια 
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παραδοσιακή μουσειακή ξενάγηση από την οποία οι ακροατές/συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο 
λαμβάνουν πληροφορίες. Αντίθετα, ο στόχος ήταν η «εμβύθιση» των συμμετεχόντων σε ένα περιβάλλον 
επαυξημένης πραγματικότητας το οποίο αποτελείται από αυτά που άκουγαν μέσω των ακουστικών και από 
αυτά που αισθάνονταν με τις υπόλοιπες αισθήσεις τους (όραση, όσφρηση, αφή). Στόχος κατ' αυτόν τον τρόπο, 
ήταν να περιπλανηθούν στον υβριδικό χωρο-χρόνο πραγματικότητας και φαντασίας και να ανακαλύψουν έτσι 
με έναν πολύ προσωπικό, συναισθηματικό και βιωματικό τρόπο την περιοχή και την ιστορία της. 

 

2.5. Ηχητική Εμβύθιση 

Γενικά πρακτικές αφήγησης έχουν χρησιμοποιηθεί σε μουσεία αντί για τους παραδοσιακούς οδηγούς μουσείων 
(Vemi, 2007), επίσης έχουν υπάρξει μελέτες για τον ρόλο των ηχοτοπίων και της ηχητικής εμβύθισης σε 
μουσειακές εμπειρίες (Ζησίου & Μνιέστρης, 2014), αλλά και μελέτες που αναδεικνύουν το ρόλο του ήχου στους 
τοποειδικούς ακουστικούς περιπάτους (Butler, 2007). Προκειμένου να δημιουργηθεί η αίσθηση της εμβύθισης, 
ο ακουστικός περίπατος Μ βασίστηκε τεχνικά στις αρχές της αμφιωτικής ηχογράφησης, με στόχο να προσφέρει 
στους μαθητές την έντονη κιναισθητική εμπειρία την οποία αποσκοπούσε. Η αμφιωτική ηχογράφηση είναι μια 
μέθοδος ηχογράφησης η οποία αναπαράγει ψυχοακουστικά την αίσθηση του τρισδιάστατου ακουστικού 
χώρου. Η τεχνική αυτή βασίζεται στο πωςο ανθρώπινος εγκέφαλος αποκοδικοποιεί τη θέση και κατεύθυνση 
των ήχων στο χώρο. Η χρήση της συγκεκριμένης ψυχοακουστικής τεχνικής αποσκοπούσε στην παρατήρηση του 
παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού της ρόλου στα πλαίσια της δράσης. Μέσω της συγκεκριμένης τεχνικής η φωνή 
της αφήγησης έδινε αρχικά την αίσθηση ότι εμφανίζεται απ’ το πλάι των ακροατών περιτριγυρίζοντας τους. 
Έπειτα, κατά τη διάρκεια του κύριου μέρους του έργου, η φωνή γινόταν αντιληπτή σαν να πήγαζε από τον ίδιο 
τον ακροατή, αφού με τη βοήθεια της συγκεκριμένης τεχνικής η ηχητική πηγή προσδιοριζόταν στο κεφάλι του 
ακροατή. Δραματουργικά, αυτή η επιλογή αποσκοπούσε στο να δώσει την αίσθηση ότι ο αφηγητής ήταν ο ίδιος 
ο ακροατής ή ότι η φωνή ήταν η σκέψη του ή η συνείδησή του. Ταυτόχρονα, με τη χρήση της ίδιας τεχνικής, οι 
ηχητικές πηγές των φυσικών και αναπαραστατικών ήχων είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά του ακροατή για να 
του γίνει έντονη η αίσθηση της εμβύθισης στα ηχητικά συμβάντα. Η τοποθέτηση της φωνής και ο γενικός 
σχεδιασμός του ήχου, ιδιαίτερα σε σχέση με την «τοποθέτηση» των ηχητικών πηγών, ήταν υψίστης σημασίας 
για την όλη εμπειρία, καθώς αυτή η σύνθεση των ήχων στον χώρο ήταν αυτή που στην ουσία όριζε τον 
χαρακτήρα της επαυξημένης πραγματικότητας στην εμπειρία. 

 

2.6. Μαθησιακή μέθοδος 

Ο Ακουστικός Περίπατος Μ μπορεί να εννοηθεί ως ένα έργο τέχνης με εκπαιδευτικές προεκτάσεις. Η επιλογή 
της καλλιτεχνικής εμπειρίας ως εκπαιδευτικής δράσης σχετίζεται με την υπόδειξη του Eisner ο οποίος ορίζει ότι 
η καλλιτεχνικές εμπειρίες είναι χρήσιμα εργαλεία για την αποκόμιση και την μετάδοση γνωσιακής πληροφορίας 
αφού «προσκαλούν τα παιδιά να δώσουν προσοχή στα εκφραστικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και στα 
προϊόντα της φαντασίας τους» (Eisner, 2002,:12). Μέσα από αυτό το έργο με όχημα την δραματοποιημένη 
αφήγηση και την ηχητική τέχνη (sound art) στόχος ήταν η μαθησιακή εμπειρία να φέρει σε επαφή σε ένα 
συναισθηματικό και προσωπικό επίπεδο τους μαθητές με τον αρχαιολογικό χώρο και την ιστορία του. Μέσω 
αυτής της εμπειρίας, θα μπορούσαν να προβληματιστούν και να συλλογιστούν κριτικά τα ιστορικά γεγονότα 
που τους παρουσιάζονταν. Στόχος ήταν ο ακουστικός περίπατος – ένα είδος εκπαιδευτικής διεπαφής ή 
εκπαιδευτικού μέσου – να συμβάλει στον μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο ο μαθητής βλέπει τον 
κόσμο. Να πάψει να βλέπει τον αρχαιολογικό χώρο σαν ένα σύνολο αντικειμένων (κτιρίων, μνημείων κλπ) αλλά 
σαν ένα περιβάλλον το οποίο προέκυψε από ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις, συνεπώς όχι ως χώρο αντικειμένων, 
αλλά ως χώρο ζωής. Ο συγκεκριμένος στόχος αλλαγής της οπτικής του μαθητή είναι μια σημαντική αρχή της 
μετασχηματιστικής60 θεωρίας της μάθησης (Elias, 1997) και σχετίζεται με αυτό που περιγράφουν οι Mayer και 
Land ως την έννοια του μαθησιακού ορίου61 (Meyer & Land, 2003). Συγχρόνως, η εμπειρία προσέφερε τη 
δυνατότητα στους μαθητές να αποκομίσουν νόημα από μια άμεση εμπειρία τους. Η σημασία της άμεσης 
εμπειρίας σαν διαδικασία αποκόμισης γνώσης είναι αναπόσπαστη αρχή της βιωματικής θεωρίας (Itin, 1999). 
Επίσης η όλη διαδικασία, τους ενθάρρυνε να σκεφτούν αυτόνομα και κριτικά για να δώσουν ερμηνεία στην 
εμπειρία τους, μια εξ ίσου βασική αρχή της μετασχηματιστικής θεωρίας (Mezirow, 2000). 

 
60 Transformative learning Theory  = Θεωρία μετασχηματιστικής μάθησης 
61 Threshold concept in learning = έννοια του μαθησιακού ορίου 
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150 

 

3. Ερωτηματολόγια 

Μετά την εμπειρία της εκπαιδευτικής δράσης έμελε να εξακριβωθεί εάν όλοι οι παραπάνω εκπαιδευτικοί 
στόχοι είχαν όντως επιτευχθεί. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για να γίνει αυτή η εξακρίβωση ήταν η 
συμπλήρωση, από τους συμμετέχοντες μαθητές, ενός μικτού ερωτηματολογίου (πολλαπλών επιλογών και 
ελεύθερων απαντήσεων). Από το ερωτηματολόγιο προέκυψαν ενδιαφέροντα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα. 
Πιο συγκεκριμένα, προέκυψαν απαντήσεις όχι μόνο για το ποιά ήταν η άποψη των συμμετεχόντων για την 
εμπειρία (π.χ. εάν τους άρεσε, ή εάν θεωρούν ότι αποκόμισαν πληροφορίες από αυτήν), άλλα επίσης 
διασταυρώθηκε μέσω των απαντήσεων που δόθηκαν εάν όντως οι μαθητές είχαν αποκομίσει ιστορικά 
δεδομένα και πληροφορίες από την εμπειρία. Ακόμα ένα στοιχείο που προέκυψε ήταν η γνώμη τους για το 
ρόλο και τη σημασία του ήχου στην αποκόμιση της ιστορικής πληροφορίας. Ορισμένα από αυτά τα 
αποτελέσματα θα παρουσιαστούν παρακάτω. 

 

3.1. Ερωτηματολόγιο: φαινομενική προσέγγιση της εμπειρίας 1 

Στην ερώτηση πολλαπλών επιλογών: «Πώς θα χαρακτηρίζατε τη συγκεκριμένη εμπειρία;», οι περισσότεροι 
μαθητές απάντησαν ότι την είδαν ως εκπαιδευτική εμπειρία (πίνακας 1, εικόνα 2). 

 

 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 1 
 
 

 
Εικόνα 2 

 

Απαντήσεις Ποσοστά μαθητών 

Καλλιτεχνική  
15% 

Εκπαιδευτική  
59% 

Καλλιτεχνική & εκπαιδευτική  
23% 

Τίποτα από τα δύο / Άλλο  
3% 
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3.2. Ερωτηματολόγιο: φαινομενική προσέγγιση της εμπειρίας 2 

Στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι μάθατε κάτι από αυτή την εμπειρία;» Η απάντηση έπρεπε να δοθεί σε κλίμακα 
από 1 έως 5, με το 1 να αντιστοιχεί σε «απολύτως τίποτα» και το 5 σε «πολλές πληροφορίες». Σε αυτή την 
ερώτηση η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών απάντησε θετικά ότι έλαβε πολλές πληροφορίες (πίνακας 2, 
εικόνα 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 2 
 
 
 

 
 

 
Εικόνα 3 

 

Απαντήσεις Ποσοστά μαθητών 

1 0% 

2 0% 

3 6% 

4 20% 

5 72% 

Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ 2% 
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3.3. Ερωτηματολόγιο: φαινομενική προσέγγιση της εμπειρίας 3 

Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως ξέρετε καλύτερα την ιστορία της περιοχής;» η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε 
θετικά (πίνακας 3, εικόνα 4 ). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 3 
 

 
 

Εικόνα 4 
 

 

3.4. Ερωτηματολόγιο: Ο ρόλος του ήχου στην εμπειρία  

Το 100% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα λάμβανε μέρος σε παρόμοια εμπειρία εάν του δινόταν η ευκαιρία. 
Επίσης, στην ερώτηση εάν θεωρούν ότι ο ήχος τους βοήθησε στο να αποκομίσουν την ιστορική πληροφορία το 
99% των συμμετεχόντων έδωσε θετική απάντηση. Ως προς το ποια στοιχεία τους βοήθησαν περισσότερο στο 
να αποκομίσουν της ιστορικές πληροφορίες οι οποίες προέρχονταν απ’ την αφήγηση η συντριπτική πλειοψηφία 
41% απάντησε: στους περιγραφικούς και αναπαραστατικούς ήχους (πίνακας 4, εικόνα 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Πίνακας 4 

Απαντήσεις Ποσοστά μαθητών 

Ναι 96% 

Όχι 4% 

Απαντήσεις 100% μαθητών 

Μουσική 24% 

Μη αναφορικοί ήχοι 21% 

Περιγραφικοί ήχοι 41% 

Τίποτα από τα παραπάνω 3% 

Όλα τα παραπάνω 11% 
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Εικόνα 5 
 

3.5. Ερωτηματολόγιο: εξακρίβωση λήψης πληροφορίας 

Για να εξακριβωθεί εάν όντως είχαν αποκομίσει ιστορική πληροφορία από την εμπειρία και εάν είχαν όντως 
μάθει κάτι, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες μαθητές να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις οι οποίες πήγαζαν 
απ’ το κείμενο της αφήγησης. Σε αυτές τις ερωτήσεις το 64% των μαθητών απάντησε σωστά (πίνακας 5, εικόνα 
6). Εδώ είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι ερωτήσεις αυτές δεν σχετίζονται με τη σχολική διδακτέα ύλη 
των μαθητών αυτών των ηλικιών και συνεπώς πολλοί από τους μαθητές (αν όχι όλοι) λάμβαναν αυτές τις 
πληροφορίες για πρώτη φορά.  

 
  
 
  
 
 

 
Πίνακας 5 

 
 
 

 
 

Εικόνα 6 
 

 

3.6. Ερωτηματολόγιο: Ποσοστά σωστών απαντήσεων ανά ηλικία  

Βάσει των ηλικιών των συμμετεχόντων φαίνεται πως ποσοστιαία οι μικρότεροι σε ηλικία μαθητές αφομοίωσαν 
λιγότερη ιστορική πληροφορία από τους μεγαλύτερους μαθητές (Πίνακας 5, εικόνα 6). 

Απαντήσεις Ποσοστά μαθητών 

Σωστές 64% 

Λάθος 36% 
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 Ηλικίες 

Απαντήσεις 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 

Σώστες 38% 40% 62% 75% 84% 

Λάθος 62% 60% 38% 25% 16% 
Πίνακας 6 

 
 

 
Εικόνα 7 

 
 

3.7. Ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνας 

Από τα ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνας (ερωτήσεις ανάπτυξης) προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα 
όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων μαθητών ενθουσιάστηκαν από το 
γεγονός ότι «ο ήχος τους περιέβαλε» και «ήταν σαν να βρίσκονταν στην καρδιά των ιστορικών γεγονότων». 
Κάποιοι περιέγραψαν την εμπειρία τους και τη ρεαλιστικότητα που πρόσφερε σε αυτήν ο ήχος «σαν ζωντανό 
3D σινεμά», στο οποίο «λάμβαναν μέρος ακόμα και τα σώματα των συμμαθητών» τους στο χώρο, κάνοντας την 
αφήγηση ακόμα πιο «ρεαλιστική». Ένας μαθητής δήλωσε ότι ένιωσε να είναι «περιτριγυρισμένος από τους 
ήχους του παρελθόντος». Επίσης εξέφρασαν πως ο συνδυασμός χώρου και ήχου ήταν καταλυτικός. Σε αυτό το 
πλαίσιο ορισμένοι υπογράμμισαν ότι η ακρόαση του ίδιου υλικού σε μια αίθουσα διδασκαλίας δεν θα είχε την 
ίδια δυναμική, καθώς το γεγονός της ακρόασης του υλικού στον ίδιο τον ιστορικό χώρο τον οποίον μπορούσαν 
να αγγίξουν, να δουν και να μυρίσουν έπαιξε καταλυτικό ρόλο για να τους δώσει την αίσθηση της επαφής με 
την ιστορία. Οι περισσότεροι εντυπωσιάστηκαν από την όλη εμπειρία και συγκεκριμένα από το πώς η αφήγηση 
η οποία βασιζόταν εξ ίσου σε ιστορικά γεγονότα καθώς και σε ποιητικά στοιχεία, έκανε την εμπειρία τους στον 
αρχαιολογικό χώρο διαφορετική απ’ ότι συνήθως. Αυτό δήλωσαν μαθητές που είχαν ήδη επισκεφτεί τον χώρο 
στο παρελθόν. Συγκεκριμένα μια μαθήτρια δήλωσε: «Πλέον [μετά την εμπειρία] δεν μπορώ να δω αυτό το 
μέρος σαν χαλάσματα αλλά σαν ένα ζωντανό μέρος, που κατοικήθηκε, που το έζησε κόσμος». Γεγονός που 
αποδεικνύει τον μαθησιακά μετασχηματιστικό χαρακτήρα της εμπειρίας. Τέλος ένας μαθητής ο οποίος 
ισχυρίστηκε ότι έχει μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία), δήλωσε ότι ο ακουστικός περίπατος και πιο 
συγκεκριμένα ο ήχος που υποστήριζε την αφήγηση τον βοήθησε να αφομοιώσει τις πληροφορίες πολύ πιο 
εύκολα από ότι συνήθως. Όπως ανέφερε, «κατάφερε να "βουτήξει" στην ιστορία και ο ήχος τον βοήθησε να 
κάνει εικόνες στο μυαλό του αυτό που άκουγε», επίσης ρώτησε εάν θα μπορούσαν να έχουν παρόμοιες 
εκπαιδευτικές δράσεις και σε άλλα μαθήματα πέραν της ιστορίας όπως π.χ. Γεωγραφία, Φυσική κλπ. Όλοι οι 
συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι η εμπειρία που είχαν ήταν θετικά διαφορετική από κάθε άλλη προηγούμενη 
παρόμοια εμπειρία. Οι περισσότεροι μαθητές ήθελαν να το ακούσουν ξανά ενώ κάποιοι υποστήριξαν ότι δεν 
ήταν αρκετό και θα ήθελαν να είχε μεγαλύτερη διάρκεια. 
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4. Συμπεράσματα 

Με τη βοήθεια των ερωτηματολογίων, των απαντήσεων των συμμετεχόντων αλλά και σύμφωνα με όσα 
παρατέθηκαν παραπάνω η έρευνα κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα. Πρωτίστως ότι η τοποειδική χρήση 
ηχοκεντρικών μέσων τα οποία βασίζονται σε ηχοτοπία και δραματοποιημένες αφηγήσεις αποδεικνύονται σαν 
πολύ επιτυχημένοι μέθοδοι εκμάθησης ιστορίας. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα ερωτηματολόγια 
απέδειξαν ότι οι μαθητές αποκόμισαν ιστορική πληροφορία από την εμπειρία. Ένα σημαντικό στοιχείο αυτών 
των αισθητικών / εκπαιδευτικών εμπειριών είναι ότι μπορούν να τραβήξουν την προσοχή και το ενδιαφέρον 
ενός μεγάλου φάσματος ηλικιών μαθητών, και κάθε ηλικία να εμβαθύνει σε διαφορετικό επίπεδο στην 
πληροφορία. Ο λόγος που αυτό συμβαίνει με τέτοια επιτυχία στηρίζεται (μεταξύ άλλων) στη χρήση 
συγκεκριμένων μοντέλων (αμφιωτικές τεχνικές) τα οποία προσφέρουν την αίσθηση της εμβύθισης σε ένα 
περιβάλλον επαυξημένης ηχητικής πραγματικότητας. Συνεπώς η κατάλληλη χρήση τέτοιων μεθόδων όπως οι 
αμφιωτικές τεχνικές μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο σε μια παιδαγωγική εμπειρία. Επίσης το 100% 
των συμμετεχόντων βρήκε την εκπαιδευτική εμπειρία ευχάριστη σε βαθμό που θα ήθελε να λάβει μέρος σε 
παρόμοιες δράσεις στο μέλλον. Εξ’ ίσου καίρια σημασία στην όλη παιδαγωγική εμπειρία έχει ό όλος σχεδιασμός 
του ηχητικού υλικού: η μουσική, τα ηχοτοπία, η εκφορά του λόγου, το κείμενο της αφήγησης κλπ. Οι ίδιοι οι 
μαθητές ισχυρίστηκαν ότι η χρήση αναπαραστατικών και περιγραφικών ήχων έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο 
για την αφομοίωση της πληροφορίας. Περαιτέρω, η εμπειρία του συγκεκριμένου ακουστικού περιπάτου 
αποδείχτηκε να είναι μια μετασχηματιστική εκπαιδευτική εμπειρία αφού μετασχηματίζει την οπτική με την 
οποία οι μαθητές βλέπουν τον χώρο, καθώς παύουν να τον βλέπουν σαν μια συλλογή αντικειμένων αλλά 
επανεισαγάγουν το ανθρώπινο υποκείμενο σε αυτόν. Επίσης ορίζεται σαν βιωματική και μαθητοκεντρική62 
μαθησιακή εμπειρία καθώς η διαχείριση της επαφίεται αποκλειστικά στους μαθητές, καθώς τους καλεί να 
γνωρίσουν την ιστορία ενός τόπου με έναν πολύ προσωπικό τρόπο, διαθέτοντας προσωπικό χρόνο, 
διαβαίνοντας περιπλανώμενοι ανάμεσα στα μνημεία που παρουσιάζονται στην αφήγηση. Εν κατακλείδι είναι 
μια εμπειρία η οποία από την μια βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διέγερση της φαντασίας αλλά συγχρόνως 
καλεί τους ακροατές να εμπλακούν να επεξεργαστούν με κριτική σκέψη το περιεχόμενο της αφήγησης. 
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Ο ενόργανος μουσικός ήχος στον αρχαίο ελληνικό μύθο 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση θα εξετάσουμε τους τρόπους καλλιτεχνικής επεξεργασίας του ήχου στον 
αρχαιοελληνικό μύθο. Με τον όρο τεχνική θα εννοήσουμε εδώ κάθε δραστική παραδοσιακή πράξη η οποία 
μεταβιβάζεται τόσο με τις εμπεδωμένες σωματικές συμπεριφορές του ανθρώπου όσο και με τη συστηματική 
από μέρους του χρήση εργαλείων παντός είδους. Το ιδιαίτερο γνώρισμα κάθε τεχνικής είναι ότι εμπεριέχει 
την πρόθεση να δώσει ο άνθρωπος στον κόσμο μια ορισμένη μορφή· να προσανατολίσει τις αισθήσεις του 
έτσι ώστε αυτές να αξιολογούν με ένα καθορισμένο τρόπο τα αισθητηριακά τους δεδομένα, και να ευνοήσει 
την ανάπτυξη κάποιων ικανοτήτων του ανθρώπου προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τον 
δυναμισμό της ζωής. Υπό το πρίσμα αυτό θα εξεταστούν τα τρία αρχέγονα στάδια της μουσικής 
πραγματικότητας ιδωμένης από την άποψη της δημιουργίας του μουσικού οργάνου. Για τον λόγο αυτό θα 
χρειαστεί να ερμηνευτούν οι τρεις βασικοί αρχαιοελληνικοί μύθοι: του Πανός, της Μέδουσας και του Ερμή, 
οι οποίοι αφηγούνται την κατασκευή της σύριγγος, του αυλού και της λύρας. 
 

Λέξεις Κλειδιά: Αρχαιοελληνικός μύθος, ενόργανος ήχος, Πάν, Μέδουσα, Ερμής, σύριγγα, αυλός, λύρα.  
 
 
1. Εισαγωγή 

Στο κείμενο αυτό θα εξετάσω τους τρόπους καλλιτεχνικής επεξεργασίας του ήχου στον αρχαιοελληνικό μύθο. 
Με τον όρο τεχνική θα εννοήσουμε εδώ κάθε δραστική παραδοσιακή πράξη, η οποία μεταβιβάζεται τόσο με τις 
εμπεδωμένες σωματικές συμπεριφορές του ανθρώπου όσο και με τη συστηματική από μέρους του χρήση 
εργαλείων παντός είδους.63 Το μουσικό όργανο είναι κι αυτό δημιούργημα μιας τεχνικής η οποία, όπως και 
κάθε άλλη, εμπεριέχει την πρόθεση να δώσει ο άνθρωπος στον κόσμο μια ορισμένη μορφή, να προσανατολίσει 
τις αισθήσεις του έτσι ώστε αυτές να αξιολογούν με καθορισμένο τρόπο τα αισθητηριακά δεδομένα, και να 
ευνοήσει την ανάπτυξη εκείνων των ικανοτήτων του τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες, τον δυναμισμό και τις απαιτήσεις που θέτει η αναζήτηση του νοήματος της ζωής.  

Ωστόσο, η ανθρώπινη τεχνική διαφοροποιείται από εκείνη των υπολοίπων έμβιων όντων ως προς το ότι 
συνιστά, προπάντων, μια συμβολική δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα η οποία επιδιώκει να 
πραγματοποιήσει έναν πολύ ευρύτερο και υψηλότερο σκοπό από εκείνο προς το οποίο είναι 
προσανατολισμένη η πρακτική δεξιότητα που στοχεύει να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της ζωής.  

Ό,τι προσδιορίζει λοιπόν τον άνθρωπο, ως εκπολιτισμένο ον, και τον διαφοροποιεί από το υπόλοιπο ζωικό 
βασίλειο είναι η συμβολική του δραστηριότητα,64 η οποία έλαβε χώρα, με παραδειγματικό τρόπο στο πεδίο 
του ήχου. Αν και τα οπτικά ερεθίσματα που προσφέρει ο φυσικός κόσμος δεν φαίνεται να υστερούν σε αριθμό 
και πλούτο από τα ηχητικά ερεθίσματα τα οποία αγγίζουν καθημερινά το αυτί του, το γεγονός ότι ο άνθρωπος 
επέλεξε να θεμελιώσει τον πνευματικό του κόσμο στο ομιλιακό-ηχητικό ενέργημα, και όχι στην εκφραστική 
γλώσσα της χειρονομίας, δίδει ένα αρχέγονο προβάδισμα στη μουσική απέναντι στις εικαστικές τέχνες.  

Στο επίπεδο του συμβολικού, η μουσική είναι για τον άνθρωπο εκείνος ο τρόπος δημιουργίας που του επιτρέπει 
να βιώσει τη ζωή ως μια γενεσιουργό διαμορφωτική δύναμη. Εάν εννοήσουμε την μουσική ως την ειδική τέχνη 
το αντικείμενο της οποίας είναι η διευθέτηση του ήχου σύμφωνα με τους νόμους του ρυθμού, της μελωδίας 

 
63Για τις τεχνικές του σώματος και τις αρχές ταξινόμησής τους βλ. Marcel Mauss, Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία, μτφρ. 
Θ. Παραδέλλης, εκδ. του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2004, σ. 199 κ.ε.  
64 Για την διάκριση των συμβόλων από τα σήματα και τα σημεία, όπως και για τη συμβολική σκέψη και συμπεριφορά ως 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου βλ. Ernst Cassirer, Δοκίμιο για τον άνθρωπο-εισαγωγή στη φιλοσοφία του 
ανθρώπινου πολιτισμού, μτφρ. Τάκης Κονδύλης, εκδ. Κάλβος, Αθήνα 1972, σ. 41-96. 
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158 

και της αρμονίας, τότε μπορούμε να πούμε ότι τα τρία αυτά στοιχειακά χαρακτηριστικά της, που προσδίδουν 
χρόνο, χώρο και σχήμα στην μουσική κίνηση, μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη σχέση της μουσικής γενικότερα 
με το φαινόμενο της ζωής.  

Αν κάθε ζωντανός οργανισμός είναι για την ανθρώπινη διάνοια μια εκδήλωση της ζωής μέσα στον χρόνο, σε 
κάποιο χώρο, με μια ορισμένη μορφή, ένα ζωντανό σώμα δεν είναι ποτέ ένα «res extensa»: ένα πράγμα εκτατό, 
ούτε ένα «Körper», ένα άψυχο αντικείμενο· είναι κάτι που γίνεται αντιληπτό ως μια εύρυθμη-οργανική μορφική 
ενότητα, αποτέλεσμα μιας ¨μουσικής¨, θα λέγαμε, διεργασίας των επιμέρους συνιστωσών δυνάμεων που 
ενυπάρχουν μέσα του και οι οποίες αναπτύσσουν μια σταθερή σχέση με δυνάμεις που βρίσκονται έξω απ’ 
αυτόν τον οργανισμό.  

Για την ανιμιστική, αλλά και, γενικότερα, για τη μυθική σκέψη, η οποία δέχεται τη βιολογική συγγένεια όλων 
των όντων μεταξύ τους :αψύχων και εμψύχων, ακόμη και κάθε κοινωνικός σχηματισμός μπορεί να θεωρηθεί 
δομημένος σύμφωνα με τον γενικό αυτόν οργανικό νόμο της φύσης και συνεπώς η λειτουργία του μπορεί να 
παραλληλιστεί με αυτήν κάθε έμψυχου -εύρυθμου ζωντανού σώματος.  

Δεν μας ξενίζει λοιπόν το γεγονός ότι η μουσική, από τη γένεσή της, τοποθετείται από τον άνθρωπο στο 
επίκεντρο των πιο σημαντικών δραστηριοτήτων της κοινωνικής του ζωής. Γνωρίζουμε ότι στους πρωτόγονους, 
τους αρχαϊκούς καθώς και τους λαϊκούς, εν γένει, πολιτισμούς η μουσική κατέχει ιδιαίτερα υψηλή θέση στο 
πλαίσιο της επιτέλεσης τελετουργικών και άλλων, καθοριστικών για τη ζωή της κοινότητας, λειτουργιών. Η 
συνεχής πολιτισμική καταγραφή δείχνει ότι ο ήχος, από συστάσεως του ανθρωπίνου κόσμου, θεωρείται ένα 
βασικό μέσον για τη διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου στο φαινόμενο της αρμονίας, ένας τρόπος εξισορρόπησης 
του εαυτού του αλλά και εναρμόνισής του με τα υπόλοιπα έμψυχα και άψυχα όντα στο περιβάλλον του. 

Αυτός φαίνεται να είναι ο λόγος που τα πρώτα κιόλας σκιρτήματα της συνείδησης τού ανθρώπου συμπίπτουν 
με τη στάση του να αφουγκράζεται τους ήχους του περιβάλλοντός του και να επιχειρεί να συναγάγει από την 
κίνησή τους και τον τρόπο εμφάνειάς τους, ωφέλιμες πληροφορίες όχι μόνον για την επιβίωσή του αλλά και για 
την παιγνιώδη διασκέδασή του.  

 

2. Η σύριγγξ του Πανός 

Κάπως έτσι παρουσιάζεται από την αφήγηση ο τραγοπόδαρος Παν της ελληνικής μυθολογίας, ο γιός του θεού 
Ερμή, το αρχέτυπο, θα λέγαμε, μιας αφυπνιζόμενης πρωτοανθρώπινης συνείδησης, η οποία αντιλαμβάνεται 
στο στοιχείο του ήχου τη δυνατότητα να διακριθεί, μέσω αυτού το Εγώ (η υποκειμενική πραγματικότητα), από 
την εξωτερική, αντικειμενική πραγματικότητα.  

Ο μύθος παρουσιάζει τον Πάνα ως μια οντότητα που ζει ακόμη στο βασίλειο της φύσης με εμφανή πάνω της 
ορισμένα ζωώδη χαρακτηριστικά: μυτερά αυτιά αλλά και τραγίσια πόδια με τα οποία σκαρφαλώνει άνετα τις 
κακοτράχαλες δασώδεις περιοχές όπου διαβιεί. Το παράξενο αυτό πλάσμα που σκορπίζει το γέλιο στην 
ομήγυρη του δωδεκαθέου, όταν ο Ερμής το παρουσιάζει στον Όλυμπο65 έχει κληρονομήσει τη διανοητική 
δεξιότητα του θεϊκού πατέρα του. Επινοεί διαρκώς νέα μέσα και βελτιώνει τις τεχνικές του για να συλλαμβάνει 
από ξηράς, θαλάσσης και αέρος τα θηράματά του. Η κατασκευή παντοειδών παγίδων είναι το αγαπημένο 
άθλημα του Πανός που ξεπερνά κατά πολύ την ανάγκη του να θηρεύει για να ζήσει. Φανερώνει την 
πλεονάζουσα διανοητική του ικανότητα η οποία τον παρωθεί να επινοεί ακατάπαυστα νέες κυνηγετικές 
μεθόδους και θηρευτικά εργαλεία.66  

Αυτός ο υπερδραστήριος αυτοδίδακτος τεχνίτης μέσα στη φύση αρχίζει να διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα 
ζωικά πλάσματα όταν ανακαλύπτει έναν άλλο τρόπο να κατοπτεύει τη γύρω του πραγματικότητα. Καθώς ρίχνει 
το βλέμμα του προς τον νυκτερινό ουρανό, βλέπει για πρώτη φορά τη σελήνη να περιπλανάται ανάμεσα στα 
σύννεφα. Η αφυπνισμένη διάνοιά του κατευθύνει επίμονα το βλέμμα του προς τον φωτεινό στόχο που 
εμφανίζεται και εξαφανίζεται πίσω από τους σκοτεινούς όγκους. Το καθηλωμένο βλέμμα του διεγείρεται απ’ 
αυτή την εναλλαγή, και η ευφυΐα στο μυθικό πρόσωπο του Πανός ανακαλύπτει τη δημιουργική φύση του 
φωτός. Ο Παν θα ερωτευθεί το φωτεινό άστρο ζωντανεύοντάς το στη φαντασία του με την εικόνα μιας νύμφης 

 
65 Ομηρικοί Ύμνοι, Εις Πάνα, αρχαίο κείμενο-μτφρ. Δ. Π. Παπαδίτσας, Ε. Λαδιά, Βιβλ. της ¨Εστίας¨, Αθήνα 1997, σ. 128, 
στιχ. 45-47. 
66 Νόννος, Διονυσιακά, ΙΙ, 118. Οβίδιος, Μεταμορφώσεις, 1 , 689 και 3.356. Περισσότερα για τον Πάνα, Ε. Ν. Ρούσσος, 
«Θεοί της Γης», στο  Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1968, τ. 2ος , σ.σ. 240-243. 
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που θα προσπαθήσει να την κατακτήσει ενδυόμενος μια λευκή προβιά.67 Με το τέχνασμα αυτό το φως της 
Σελήνης θα σταθεροποιηθεί πάνω του και έτσι ο Παν θα ανακαλύψει την εντοπιότητα: θα γνωρίσει τον εαυτό 
του ως μια ύπαρξη που βρίσκεται κάτω από το στερέωμα, πάνω σε ένα ορισμένο γήινο τόπο.  

Το τέχνασμα της προβιάς είναι ανάλογο εκείνου που θα επινοήσει ο γιός του Ερμή για να κατακτήσει μια άλλη 
φυσική δύναμη, τον ήχο που παράγεται από το θρόισμα των καλαμιών. Είναι τώρα η σειρά της ευλύγιστης 
ξύλινης ύλης να γίνει αντικείμενο του ερωτικού του πάθους, αφού προηγουμένως λάβει τη μορφή της νύμφης 
Σύριγγος. Ο Παν ερωτεύεται στο πρόσωπό της Σύριγγος την κούφια ύλη που υπακούει στον άνεμο και λυγίζει 
ως επιτήδεια χορεύτρια με το φόρεμά της να θροΐζει στο πέρασμά του. Κυνηγά επίμονα αυτή τη νύμφη. Η 
μεταμόρφωση της Σύριγγος σε καλάμι -για να αποφύγει τον βιασμό της από τον Πάνα- δίνει την ευκαιρία στον 
τραγοπόδαρο θεό να δημιουργήσει το πνευστό όργανο σύριγξ. Καθώς τα χείλη του αγγίζουν ερωτικά το στόμιο 
του καλαμιού παράγονται ήχοι πρωτόγνωροι και τόσο ηδείς που στο άκουσμα τους ανταποκρίνεται τώρα και η 
άκαμπτη γύρω φύση που του απαντά με τη φωνή της Ηχούς. Ο μεγαλύτερος έρωτας του Πανός θα είναι αυτή 
η νύμφη που θα γίνει στο εξής η μόνιμη μακρινή συνοδός του, αλλά ποτέ το κοντινό του ταίρι.68  

 Έτσι περίπου αφηγείται ο μύθος την κατασκευή του ποιμενικού αυλού. Καλούμαστε στη συνέχεια να 
αποκρυπτογραφήσουμε το συμβολικό νόημα αυτού του μύθου καθώς και δύο ακόμη μύθων, προκειμένου να 
κατανοήσουμε το πνευματικό περιεχόμενο που αποδίδει η αρχαιοελληνική μυθική σκέψη στα τρία αρχέγονα 
στάδια εξέλιξης της ενόργανης μουσικής πραγματικότητας τα οποία προεικονίζει συμβολικά με τη δημιουργία 
της σύριγγος, του αυλού και της λύρας.  

Σύμφωνα λοιπόν με τη μυθική οπτική το πρωτόγονο αυτό πλάσμα, κάποια στιγμή, αρχίζει να βλέπει τη φύση 
με ένα βλέμμα απελευθερωμένο από την ανάγκη, και να νιώθει το ερωτικό της κάλεσμα μέσα από τα φυσικά 
φαινόμενα και τα υλικά στοιχεία της. Δεν θα ήταν ίσως αβάσιμο να εικάσουμε ότι η στιγμή αυτή σηματοδοτεί 
την απαρχή της πνευματικής εξέλιξης ενός αρχέγονου όντος με ανθρώπινα χαρακτηριστικά, το οποίο 
ανακαλύπτει την ιδιάζουσα δύναμη των αισθήσεων που τροφοδοτούν με τα δεδομένα τους τα όργανα της 
διανοίας: την όραση και την ακοή. Με αυτές τις αισθήσεις θα ανακαλύψει κατ’ αρχάς τις δυνάμεις του φωτός 
και του ήχου.  

Με την όραση, μέσω της εννόησης του φωτός, θα αντιληφθεί τον εξωτερικό χώρο και τα όριά του, ενώ με έναν 
ορισμένο προσανατολισμό της ακοής θα αποκτήσει την εμπειρία του βιωμένου χώρου και χρόνου. 

Ο μύθος φροντίζει να σημειώσει τη ριζική αλλαγή που συντελείται όσον αφορά στη λειτουργία αυτών των δύο 
αισθήσεων. Το βλέμμα του Πανός κατευθυνόμενο προς τα φυσικά φαινόμενα και τα υλικά της φύσης γίνεται 
ονειροπόλο, καθώς εκείνος διασχίζει τις δασώδεις εκτάσεις και αναρριχάται σε όλο και πιο απόκρημνες 
βουνοκορφές για να ατενίσει το θέαμα του κόσμου από ψηλά.69 Αυτό το βλέμμα δεν έχει πλέον τίποτα από την 
δολιότητα του βλέμματος του ζώου που κυνηγά την τροφή του· αρχίζει να γίνεται ένα βλέμμα γεμάτο θαυμασμό 
και πόθο για την εκθαμβωτική εμφάνιση των διαφόρων μορφών ζωής, είναι ένα βλέμμα ερωτικό, μαγεμένο.  

Σύμφωνα με τον μύθο, ο Παν κυνηγά τις νύμφες: Πίτυδα, Σελήνη, Σύριγγα και Ηχώ, όχι όμως για να τις 
καταβροχθίσει όπως η τίγρης το θήραμά της, αλλά για να ενωθεί ερωτικά μαζί τους: για να γνωρίσει κατά τις 
στιγμές της ανάπαυλας τη δροσιά του δέντρου-Πεύκου(τη νύμφη Πίτυδα), τη γλυκιά θαλπωρή του φωτός(την 
νύμφη Σελήνη) που του αποκαλύπτει, ταυτόχρονα, την ίδια του την ύπαρξη, το θελκτικό θέαμα της λικνιστικής 
κίνησης των καλαμιών και το ακρόαμα του θροΐσματός τους (τη νύμφη Σύριγγα), και τέλος, τη γλυκύτητα της 
συντροφιάς και της συνομιλίας με ένα άλλο ευαίσθητο ον που του μοιάζει (τη νύμφη Ηχώ).  

Οι ερωτικές περιπέτειες του Πανός λαμβάνουν χώρα σε σχέση με το μοτίβο της μεταμόρφωσης. Από το 
παιχνίδισμα του φωτός της Σελήνης ανάμεσα στα σύννεφα, ο Παν μυείται στην έννοια της αποκάλυψης και της 
απόκρυψης. Η εναλλαγή του φωτός και του σκότους, η, αλλιώς, η «μεταμόρφωση» του σκότους σε φως και 
αντιστρόφως, σημειώνει την αρχή του μυστηρίου της ζωής και του θανάτου. Ο Παν εκφράζει τον πόθο να 
γνωρίσει τη φύση τού φωτός, να αγγίξει την υπόστασή του, να ̈ ενδυθεί¨ τη λαμπρότητά του. Όμως το φως είναι 
άυλο, δεν έχει σχέση με τα πράγματα τα οποία αποκαλύπτει. Σε αντίθεση με το φως, ο ήχος μοιάζει να 
εμφωλεύει μέσα στην ύλη. Είναι παράγωγο της δόνησής της. Ο ήχος είναι το φαινόμενο που αποκαλύπτει τη 
δυνατότητα μεταμόρφωσης της ύλης στο αντίθετό της: σε μια πνευματική, άυλη πραγματικότητα.  

 
67 Ομηρικοί Ύμνοι, Εις Πάνα, ό.π., σ. 126, στιχ. 24-5.  
68 Εξαίρεση σε όλες τις εκδοχές του μύθου αποτελεί εκείνη που θέλει την Ηχώ να ενώνεται με τον Πάνα και να γεννά την 
Ίυγα, την οποία η Ήρα μεταμορφώνει –για λόγους αντιζηλίας- σε σουσουράδα, ενώ στη συνέχεια η Ηχώ πεθαίνει εξαιτίας 
τού, δίχως ανταπόκριση, έρωτά της προς τον Νάρκισσο, Ε. Ν Ρούσσος, ό.π., σ. 242.  
69 Ομηρικοί Ύμνοι, Εις Πάνα, ό.π., σ. 126, στιχ. 5-11. 
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Μ’ αυτό θα ασχοληθεί τώρα η διάνοια του πρωτόγονου τεχνίτη. Η μαγεμένη ακοή του και η ματιά του θα 
δημιουργήσει τη νύμφη Σύριγγα η οποία, όντας οπτασιακή, αιθέρια μορφή διαθέτει το χάρισμα μιας 
εξαιρετικής ευλυγισίας που της επιτρέπει τη μεταμόρφωση. Η ιδέα της μεταμόρφωσης: πώς ό,τι χάνεται δεν 
πεθαίνει αφού μπορεί να δώσει τη θέση του σε κάτι άλλο που ζει, παρέχεται στον τεχνίτη από το σύμβολο της 
νύμφης. Έτσι το ξύλινο υλικό γίνεται γι’ αυτόν το προϊόν μιας αποκάλυψης: ότι η φυτική ύλη ανήκει στην 
έμψυχη φύση, ότι δεν είναι απλώς το προϊόν μιας άψυχης, μηχανικής διαδικασίας.  

Για τον Πάνα, το καλάμι που ριζώνει, βλαστάνει και ζει από τη γη, γεννιέται λοιπόν από την απώλεια μιας 
νύμφης. Κι αυτή η νέα μορφή ζωής θα μετασχηματισθεί σε κάποια άλλη από το επιδέξιο χέρι του. Είναι η ζωή 
που θα εμφυσήσει στο καλάμι η ανάσα τού δημιουργού του και θα το κάνει να ομιλεί για τους μελωδικούς 
ρυθμούς της φύσης. Έτσι ο Παν βαφτίζει τον ποιμενικό αυλό με το όνομα της νύμφης που του δόθηκε με αυτή 
τη μορφή: σύριγξ.  

Με τις μελωδίες του Πανός ο μύθος θέλει να χορεύουν οι νύμφες· όμως, πάνω απ όλα, οι μελωδίες του 
αποκαλύπτουν μια νέα νύμφη, μοναχική, η οποία θα συνδεθεί αποκλειστικά με τη μουσική του τέχνη. Η Ηχώ 
δεν είναι όμοια με τις υπόλοιπες νύμφες, είναι μια νύμφη που διαθέτει φωνή. Είναι μια φωνή που 
παραλλάσσει, μιμούμενη τις μελωδίες που παίζει ο Παν. Τις επαναλαμβάνει και τις αλλοιώνει επιστρέφοντάς 
του μόνον μερικές ¨ουρές¨ τους,70 ένα μικρό υπόλοιπο από το συνολικό άκουσμά τους. Ωστόσο, αν και τόσο 
ατελής η ανταπόκριση της νύμφης στο μουσικό κάλεσμα του δεξιοτέχνη, του διεγείρει τον ισχυρό πόθο για έναν 
γάμο μαζί της, κάτι που, βέβαια, δεν θα εκπληρωθεί ποτέ.  

Το μυθικό περιστατικό του Πανός με την Ηχώ εμπεριέχει έναν συμβολισμό με διαχρονική ισχύ. Την απαρχή της 
επικοινωνίας του ανθρώπου με τον εαυτό του μέσω του ήχου καθώς και με την εξωτερική πραγματικότητα, κάτι 
που συντελείται από τη στιγμή που εκείνος ανακαλύπτει τη δυνατότητά του να μεταμορφώνει τον φυσικό ήχο 
αρθρώνοντάς τον σε ρυθμομελωδικούς σχηματισμούς. Ο Παν ερμηνεύει τον μελωδικό ήχο που παράγει ο ίδιος 
με το πνευστό του ως μια απάντηση από ένα ευσυγκίνητο ζωντανό πλάσμα: την Ηχώ. Γι’ αυτό και αναζητεί μετά 
μανίας αυτήν που ανοίγει κάθε φορά διάλογο μαζί του. Όμως ο πρωτόγονος καλλιτέχνης δεν έχει αναπτύξει 
ακόμη την ικανότητα να διακρίνει ανάμεσα σε ποιους διεξάγεται αυτός ο πρώτος μουσικός διάλογος, ότι η Ηχώ 
είναι η απάντηση που δίνει στο παίξιμό του ο μόλις αφυπνιζόμενος εσώτερος εαυτός του.  

Η σχετική με τον Πάνα μυθική αφήγηση μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε στο σημείο αυτό ένα βασικό ερώτημα 
που θέτει ο σύγχρονος εθνολόγος: «Γιατί ..θα έπρεπε κάποιος να τραγουδάει…» όταν θέλει να προκαλέσει την 
εύνοια μιας θεότητας ή, ακόμη, και να την καταναγκάσει για να ικανοποιήσει μια δική του ευχή; Πρόκειται για 
τη διερώτηση του Αnthony Seeger, ο οποίος, μελετώντας τους Ινδιάνους Σούγια του Αμαζονίου απορεί γιατί στο 
πλαίσιο μιας τελετουργίας που αποσκοπεί στην πρόκληση της βροχής, οι συντελεστές της αντί να τραγουδούν 
δεν σφυρίζουν απλώς ή δεν υιοθετούν τη στάση της σιωπής.71  

Το ερώτημα αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε εάν δεν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι κάθε τελετουργική 
διαδικασία, δεν είναι παρά μια προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί μια μορφή επικοινωνίας ανάμεσα στους 
συντελεστές της τελετουργίας και τη θεότητα. Όμως για να συγκινηθεί ή, ακόμη, και για να εξαναγκαστεί η 
θεότητα, θα πρέπει οι άνθρωποι να της απευθυνθούν με ένα είδος λόγου. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να 
υπάρξει επικοινωνία με τον ήχο, παρά μόνον εάν ο ήχος αρθρωθεί μελωδικά. Η μελωδία δεν είναι το 
αποτέλεσμα μιας απλής διαδοχής διαφορετικών τόνων. Διότι ο ήχος δεν είναι όπως το χρώμα, δεν έχει 
αφεαυτού καμιά ηθική ποιότητα· δεν είναι ευχάριστος ή δυσάρεστος, σκληρός ή μαλακός, φωτεινός ή 
σκοτεινός. Αποκτά νόημα μόνον συσχετιζόμενος και συγκρινόμενος με κάποιον άλλο ήχο. Συνεπώς ο ήχος 
αποκτά ηθική χροιά, γίνεται αντιληπτός ως έκφραση μιας εμπρόθετης συμπεριφοράς επιφορτισμένης με 
νόημα, μόνον εάν λάβει υπόσταση μέσα στον χρόνο, εάν αρθρωθεί σε μια μορφή λεκτικού.  

Η άρθρωση του ήχου σε ένχρονη μορφή δεν αποτελεί χαρακτηριστικό μόνον μιας υψηλά εκπολιτισμένης, αλλά 
και κάθε λαϊκής, αρχαϊκής και πρωτόγονης κοινότητας. Μας είναι δύσκολο να φανταστούμε ακόμη και την πιο 
σύντομη μαγική επωδό δίχως μια στοιχειώδη ρυθμικομελωδική άρθρωση. Ο μάγος που επιδιώκει να 
εξαναγκάσει το πνεύμα να υπακούσει στη θέλησή του θα πρέπει να του αντιτάξει έναν πειστικό λόγο για να 
κάμψει δια της πειθούς τη θέληση τού πνεύματος ώστε να προσποριστεί το αγαθό που επιθυμεί, ή για να 
αποκτήσει τη δύναμη που χρειάζεται για να κάνει το κακό. Όμως, πειστικός λόγος είναι σε κάθε περίπτωση 

 
70 Παλατινή Ανθολογία, αρχαίο κείμενο-μτφρ. Β. Ι. Λαζανάς, Αθήνα 1992, τ. 8ος, σ. 104-107. 
71 Anthony Seeger, «Τραγούδα για την αδελφή σου: Η δομή και η επιτέλεση των τραγουδιών ακία στους Ινδιάνους Σούγια 
του Αμαζονίου» στο Από τη Μουσική στον Ήχο-εθνογραφικές μελέτες των S. Feld- M.Roseman-A.Seeger, 
μτφρ.εισαγ.επίμετρ. Π. Πανόπουλος, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2005, σ. 36 κ.ε. 
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αυτός που δημιουργεί την αίσθηση μιας τάξεως, αυτός που συγκροτεί έναν κόσμο οργανωμένο, συνεκτικό, έναν 
κόσμο εννοημένο.72  

Εάν δεχτούμε λοιπόν, ότι η συναρμογή του ήχου σε μια εικόνα χρονικότητας προσφέρει μια εννοημένη διάταξη 
του κόσμου, αυτή την ίδια, εν τέλει, την ανθρώπινη πραγματικότητα, τότε μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί σε 
κάθε μορφή τελετουργικού η άδουσα μελωδικά φωνή έχει τη πρωτοκαθεδρία έναντι του κρουστού μουσικού 
οργάνου. Διότι, εκτός από τη συμβολή της στη δημιουργία της ευταξίας, η φωνή δηλώνει πάνω απ’ όλα την 
έμψυχη παρουσία. Ποια θεότητα θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητη ακούγοντας ένα ευαίσθητο πλάσμα να 
την καλεί ρυθμικομελωδικά και μετ’ επιτάσεως;  

Επειδή λοιπόν ο μουσικός ήχος είναι πάντα ένας ήχος αρθρωμένος σε σχηματισμό λεκτικού, μπορούμε να 
πούμε ότι μουσική είναι μια τέχνη εξολοκλήρου κατασκευασμένη.73 Ούτε τα υλικά της, ούτε οι φόρμες της 
έχουν το αντίστοιχο στη φυσική πραγματικότητα, όπως η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική και η γλυπτική που 
δανείζονται σχήματα, χρώματα και έτοιμες ύλες από τη φύση.  

Αν είναι έτσι τότε τι είδους τέχνη παράγει ο κατασκευαστής του πρωτόγονου μουσικού οργάνου; Θα λέγαμε ότι 
ο Παν ανακαλύπτει μέσω του πνευστού οργάνου τη δυνατότητα να κατασκευάζει με τον ήχο μια ορισμένη τάξη 
μέσα σε ένα ακουστικό και μη ορατό, άρα φαντασιακό/νοησιαρχικό χώρο, να τον οριοθετεί με βάση την έντασή 
του ήχου(την ηχώ), να τον προσμετρά και να τον διανύει ευχάριστα γνωρίζοντας κάθε γωνιά του, επειδή τον 
γεμίζει με τη δράση του πνεύματός του. Με λίγα λόγια, ο Παν, παίζοντας τη σύριγγα μετατρέπει τον 
αντικειμενικό χώρο σε ένα βιωμένο εσωτερικά τόπο, σε περιβάλλον που υποδέχεται την ύπαρξή του, επειδή 
όλα τα στοιχεία του συσχετίζονται μαζί της. 

Δημιουργώντας τους δικούς του ήχους, οι οποίοι, όποια αναλογία κι αν έχουν με αυτούς του φυσικού του 
περιβάλλοντος, ο Παν τους χρωματίζει με μια ορισμένη ηθική διάσταση, τους προσδίδει μια ψυχική δύναμη, 
ένα γνώρισμα που δεν έχει κανένας φυσικός, ακατέργαστος ήχος. Αυτό μπορεί κανείς να το συναγάγει από το 
γεγονός ότι μελωδίες τού Πανός σκορπίζουν τη χαρά και τον ενθουσιασμό στο περιβάλλον των νυμφών, 
προτρέποντας τις νύμφες να χορέψουν.74 Ώστε λοιπόν, οι μελωδικοί ήχοι της σύριγγος δεν επιδρούν πάνω στις 
νύμφες ως φυσικοί, αδιάφοροι ήχοι, αλλά ως ενδείξεις των συναισθημάτων ενός αγροίκου θεού και του έρωτά 
του προς αυτές.  

 

3. Ο αυλός της θεάς Αθηνάς 

Ένα ανάλογο μήνυμα σχετικά με την ηθική επίδραση της μουσικής διατυπώνει, με επίσης συμβολικό τρόπο, 
ένας άλλος αρχαιοελληνικός μύθος που αφηγείται τη δημιουργία του αυλού. Η θεά Αθηνά συνεργός του ήρωα 
Περσέα στην πράξη του αποκεφαλισμού της Μέδουσας-Γοργούς, συγκινείται από τον μελωδικό θρηνητικό 
άσμα, που εξακοντίζουν κατά του εξολοθρευτή ήρωα οι αδελφές της Γοργόνες, και δημιουργεί τον αυλό.75  

Έτσι, ενώ η θεά συνεργεί στον αποκεφαλισμό, όταν ακούει το ύστατο επιφώνημα της Μέδουσας και τον 
ολολυγμό των αδελφών της, μετατοπίζεται ψυχικά. Νιώθει αλληλέγγυα με τις αθάνατες οντότητες που θρηνούν 
την απώλεια της θνητής αδελφής τους. Όμως ο χαμός της Μέδουσας αφήνει πολύ πιο πλούσια κληρονομιά από 
ότι ο χαμός μιας νύμφης. Ο γιός της Πήγασος, που θα ξεπηδήσει από τον κομμένο λαιμό της, θα αποκληθεί 
ίππος των μουσών, και θα γίνει το σύμβολο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ίσως γι’ αυτό, απαιτείται 
μεγαλύτερη θυσία από το κόψιμο ενός καλαμιού για να δημιουργηθεί το νέο μελωδικό πνευστό όργανο. 
Απαιτείται η θυσία ενός ζωικού και όχι φυτικού είδους, ενός ελαφιού. Από την κνήμη του θα δημιουργήσει η 
θεά τον αυλό και την τεχνική του, τα οποία θα παραδώσει στους θνητούς με τη μορφή νόμου.76 Ο ήχος του 

 
72 Αναφερόμαστε στο είδος τάξεως που είναι αποτέλεσμα μιας εκούσιας ενσυνείδητης διάταξης την οποία επιβάλλει η 
θέληση και όχι σ’ εκείνη τη διάταξη των πραγμάτων που δεν υποτάσσεται σε κάποιον νόμο και που διακρίνεται από την 
ρευστότητα την οποία προκαλούν τυχαίες και αυθόρμητες κινήσεις. Βλ. περισσότερα για το ζήτημα αυτό στο Henri Bergson, 
Η δημιουργός εξέλιξη, Αθήνα χ.χ, εκδ. Αναγνωστίδης, σ.σ.231-236. 
73Σχετικά με την ερμηνεία σύμφωνα με την οποία οι συσχετιζόμενοι ήχοι μιας μελωδίας δεν αποκτούν οργανική σχέση 
μεταξύ τους, εξαιτίας της σχετικά μεγαλύτερης αυτονομίας των ήχων από εκείνη που έχουν π.χ τα μέλη ενός ζωντανού 
οργανισμού, βλ. Έγελος, Η αισθητική της Μουσικής, μτφρ-επίμετρ. Μ. Τσέτσος, βιβλ. Της ¨Εστίας¨, Αθήνα 2002, σ. 49-52. 
74 Ομηρικοί ύμνοι, Εις Πάνα, σ. 126, στιχ. 14-23. 
75 Πίνδαρος, 12ος Πυθιόνικος, στιχ. 5-10 και 18-22.  
76 Στο ίδιο, στιχ. 22-23.  
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αυλού θα αποκληθεί από τον Πίνδαρο πάμφωνος77 αφού, πράγματι, ο διπλός αυλός έχει τη δυνατότητα να 
αναπαριστά κάθε ήχο ακόμη και εκείνους που δεν θα μπορούσε ποτέ να ακούσει μέσα στη φύση το ανθρώπινο 
αυτί, όπως τα σκιρτήματα της καρδιάς του, κάθε εσωτερική, ψυχική του δόνηση, ακόμη και τον ¨ήχο¨ της 
σιωπής.  

Γενικά ο αυλός θα διαποτίσει με την τέχνη του όλες τις μορφές της κοινωνικής δραστηριότητας στο πλαίσιο του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού αποκτώντας ένα ισχυρό ηθικό διαχρονικό έρεισμα σ’ αυτόν τον πολιτισμό: 
αρχικά θα ακουστεί στις επικήδειες τελετές για να ενθαρρύνει το φρόνημα των πενθούντων, έπειτα θα 
συνοδεύσει τους αθλητές στον στίβο για να ενισχύσει το αγωνιστικό τους φρόνημα, θα γίνει μέσον ενίσχυσης 
του ρυθμού των ποικίλων εργασιών της καθημερινότητας αμβλύνοντας τον ανθρώπινο κάματο· θα γίνει ακόμη, 
το μουσικό όργανο για το άνοιγμα της αυλαίας του τραγικού θεάματος και, τέλος, το αγαπημένο μουσικό 
όργανο του θεού της έκστασης Διονύσου.78 

Μέχρι στιγμής, έχουμε μιλήσει για τη δημιουργία του πνευστού οργάνου και για τη συμβολική του σημασία. Η 
ελληνική μυθολογία δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται παρά μόνον για τον τρόπο δημιουργίας των μελωδικών 
οργάνων , δηλαδή για τα όργανα εκείνα που μπορούν να αρθρώσουν τη μουσική σε μια μορφή λόγου.  

 

4. Η λύρα του θεού Ερμή 

Στη συνέχεια θα μας απασχολήσει η διερεύνηση της συμβολικής σημασίας που έχει η δημιουργία ενός άλλου 
μελωδικού οργάνου, της λύρας, από τον θεό Ερμή. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να πούμε ότι, από τις μυθικές θεϊκές 
οντότητες ο Παν είναι ο μόνος μυθικός μουσουργός που είναι ο ίδιος κατασκευαστής του μουσικού του 
οργάνου και της τεχνικής τού παιξίματός του. Είναι ο τεχνίτης που με την ιδιοφυή πανουργία του κατόρθωσε 
να μεταμορφώσει τον εαυτό του από απλό χειρώνακτα σε δεξιοτέχνη μουσικό, σε καλλιτέχνη.  

Αντιθέτως, άλλες μυθικές μουσικές οντότητες, θνητοί όπως ο Ορφέας, αλλά και θεοί όπως ο Απόλλων και ο 
Διόνυσος δεν είναι οι ίδιοι δημιουργοί του μουσικού οργάνου το οποίο παίζουν και προστατεύουν, αλλά 
κληρονομούν τα μουσικά όργανα και διδάσκονται το παίξιμό τους από θεότητες όπως η Αθηνά και ο Ερμής, οι 
οποίοι δεν κατατρίβονται συστηματικά με την ειδική τέχνη της μουσικής. Θα ασχοληθούμε όμως με το ζήτημα 
αυτό αφού προηγουμένως κατανοήσουμε τη σημασία της δημιουργίας τού εγχόρδου μουσικού οργάνου από 
τον Ερμή.  

Σύμφωνα με την αφήγηση του ομηρικού ύμνου, ο Ερμής, βρέφος ολίγων μόλις ωρών, εξορμά νύχτα από το 
σκοτεινό του άντρο για να κορέσει την πείνα του αφαιρώντας με δόλο ένα μέρος από το ποίμνιο των ιερών 
αγελάδων του Απόλλωνος. Καθ’ οδόν ο κερδώος Ερμής -που αξιοποιεί κάθε ευκαιρία που του δίδεται στη ζωή 
του- συναντώντας τη χελώνα θα δημιουργήσει από το κέλυφός της τη λύρα, το μουσικό όργανο που θα δοξαστεί 
αργότερα στα χέρια του αδελφού του Απόλλωνος. Ο ομηρικός ύμνος τονίζει το γεγονός ότι ο ευφυής θεός 
διαβλέπει στη φύση αυτού του βουβού πλάσματος τη δυνατότητα να μεταμορφωθεί σε κάτι από το οποίο να 
εκπέμπονται σημαίνοντες φθόγγοι. Αφαιρώντας τη ζωή της χελώνας ο θεός γνωρίζει, εκ των προτέρων, ότι η 
διάνοιά του θα δημιουργήσει -με το άφθαρτο κέλυφος που προστατεύει τη μακροχρόνια ζωή του ζώου -ένα 
τεχνούργημα, το οποίο θα αναπληρώσει στο επίπεδο της πνευματικής πραγματικότητας ό, τι λείπει από το ζώο 
αυτό στο επίπεδο της βιολογικής του ύπαρξης : τη φωνητική, εκφραστική ικανότητα.79 

Πράγματι, με τη δημιουργία της λύρας η χελώνα θα αποδειχθεί πολλαπλά χρήσιμη στον δημιουργό της: ο Ερμής 
παίζοντας τη λύρα και κατόπιν δωρίζοντάς την στον Απόλλωνα, θα κερδίσει όχι μόνον τη συγγνώμη του 
αδελφού του για την υπεξαίρεση των αγελάδων του, αλλά ακόμη και την αθώωση του σφάλματος του από τον 
ίδιο τον Δία.80  

Μέσα από την επιτηδειότητα του δημιουργού του, θα φανεί γιατί το έγχορδο αυτό όργανο έγινε το πλέον 
ενδεδειγμένο για την παιδεία των Ελλήνων της κλασικής αρχαιότητας. Ο Ερμής δεν θα αρκεστεί στη γοητεία 
που ασκούν πάνω του οι εναρμόνιοι ήχοι τους οποίους αυτοσχεδιάζει με το όργανο, αλλά θα αντιληφθεί, 
επιπλέον, την ουσιαστική λειτουργία των ήχων της λύρας, που συνίσταται στη συνοδεία και συγχρόνως 

 
77 Στο ίδιο.  
78 Βλ. σχετικά , Χ. Τσοκανή, Μουσική Μανία- Στις απαρχές του βακχικού ενθουσιασμού, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2011, σ. 
143 κ.ε. 
79 Ομηρικοί Ύμνοι, Εις Ερμήν, αρχαίο κείμενο- μτφρ. Δ. Π. Παπαδίτσας, Ε. Λαδιά, Βιβλ. της ¨Εστίας¨, Αθήνα 1997, στιχ. 25-
38. 
80 Στο ίδιο, στιχ. 389-392 και 523-530.  
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συμπλήρωση της φωνητικής έκφρασης. Πρόκειται για το δοξαστικό τραγούδι με το οποίο ο νεογέννητος θεός 
θα θελήσει να εκφράσει την υπερχειλίζουσα χαρά που νιώθει μια ύπαρξη όταν αναγνωρίζει τον δημιουργικό 
εαυτό της. Ίσως γι αυτό το πρώτο μέλημα του Ερμή είναι να εξυμνήσει το ίδιο το γεγονός της γέννησής του, 
εκθειάζοντας το ερωτικό παίγνιο του Διός με τη μητέρα του νύμφη Μαία.81 Έχοντας δοκιμάσει το 
μουσικοποιητικό του ταλέντο, ο επινοητικός θεός είναι πλέον έτοιμος για να συντάξει τον ύμνο που θα 
αφιερώσει στη Μνημοσύνη,82 μητέρα των Μουσών και εγγυήτρια κάθε μνημονικής διαδικασίας. Δοξολογώντας 
τη δεύτερη σύζυγο του Διός, Μνημοσύνη, ο Ερμής υποδεικνύει έτσι στον αθάνατο θεράποντα της μουσικής, 
Απόλλωνα, ποια θα έπρεπε να είναι η τέλεια χρήση της τέχνης αυτής : να καλλιεργεί το ψυχικό και νοητικό 
δυναμικό με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να εδραιώνει μια αειφόρο μνήμη.  

Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι ο ομηρικός ύμνος, εξιστορώντας τη μυθική κατασκευή της λύρας, έχει 
στόχο να καταδείξει εμμέσως την ενδογενή σχέση της μνήμης με τη μουσική. Η λύρα με τις μελωδίες της, 
υποστηρίζοντας το τραγούδι, αφυπνίζει τον ρυθμό και χαράσσει βαθιά μέσα στην ψυχή τον εννοημένο λόγο. Ο 
ρυθμός του λόγου και της μουσικής που διεγείρεται από τις μελωδίες του οργάνου οικοδομεί μ’ ένα είδος 
συνειρμικής ροής το τραγούδι και ανασυσταίνει τη μνήμη με παρόμοιο τρόπο με τον οποίο κατά την 
αριστοτελική αντίληψη με την ανάμνηση ανακαλείται ένα ξεχασμένο γεγονός. Όπως η ανάμνηση επιτελεί την 
βασικότερη λειτουργία της μνήμης διαμέσου των κοινών τόπων, έτσι και ο αφυπνιζόμενος από τη μελωδία 
ρυθμικός κοινός παρονομαστής συμβάλλει στο έργο της μνήμης. 

Αν δεν συνυπολογίσουμε αυτή τη διάσταση που έχει η μελωδική μουσική να κινητοποιεί τον ρυθμό και μέσω 
αυτής τη μνήμη, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι ο μύθος θεωρεί δημιουργό της λύρας τον Ερμή 
και όχι τον Μουσηγέτη Απόλλωνα. Αντί να είναι δημιουργός της λύρας, ο Απόλλων γίνεται ο νόμιμος 
κληρονόμος της, ο οποίος δέχεται από τον Ερμή όχι μόνον τη λύρα αλλά και τη διδαχή για τον χειρισμό της.83 
Ο Απόλλων διαφεντεύει τους νόμους της αρμονίας, όχι όμως και αυτούς της διανοίας. Η τεχνουργός διορατική 
διάνοια είναι το ιδιαίτερο χάρισμα του Ερμή. Ο τελευταίος αυτός είναι αγχίνους, προικισμένος με ταχύτητα στη 
σκέψη, ικανός να μετατρέπει κάθε του σκέψη σε πράξη, και επιπλέον, διαθέτει μια ξεχωριστή διορατικότητα 
που να του επιτρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ποια θα μπορούσε να είναι η καλύτερη δυνατή χρήση του 
δημιουργήματός του. Ο Ερμής είναι σε θέση να γνωρίζει την αξία αλλά και τους κινδύνους που εμπεριέχει η 
αλόγιστη χρήση του μουσικού οργάνου, κάτι που γνωρίζει, επίσης, και μια άλλη θεότητα, η Αθηνά, η οποία 
δημιουργεί τον αυλό. Το γεγονός ότι η μυθική σκέψη επιλέγει να ορίσει δημιουργό τού αυλού την Αθηνά και 
όχι τον θεό Διόνυσο που εκστασιάζεται από τους ήχους του, γίνεται φανερό από το εξής περιστατικό: έχοντας 
δημιουργήσει τον αυλό, η θεά, ανακαλύπτει τις αρετές του οργάνου και μαγεύεται απ’ αυτό παίζοντάς το έως 
ότου αντικρύσει το παραμορφωμένο από το παίξιμο του αυλού πρόσωπό της στα ήρεμα νερά μιας λίμνης.  

 

5. Συμπεράσματα 

Όπως, όμως, γνωρίζουμε η θεά Αθηνά δεν είναι μόνον η Εργάνη Αθηνά, η θεά που τεχνουργεί βοηθώντας 
ποικιλοτρόπως τους θνητούς, είναι, ταυτόχρονα, και η θεά της Σοφίας, του Μέτρου και του Ορίου. Συνεπώς 
είναι σε θέση όχι μόνον να γνωρίζει τη φύση των υλικών, να τα χειρίζεται και να κατασκευάζει με αυτά 
σημαντικά έργα, επ’ ωφελεία του πολίτη, αλλά και να γνωρίζει ποια θα είναι τα αποτελέσματα των έργων 
εκείνων που δεν συμβάλλουν στην καλλιέργεια των αρετών της φρόνησης και της σωφροσύνης. Δεν διστάζει 
για τον λόγο αυτό, όταν αντιλαμβάνεται ότι το μουσικό όργανο που δημιούργησε έχει τη δύναμη να κινητοποιεί 
ανεξέλεγκτες ψυχικές δυνάμεις που παραμορφώνουν το πρόσωπό της, να πετάξει μακριά το όργανο που την 
έτερπε, ενθουσιάζοντας τον ανάδοχό της Σάτυρο Μαρσύα που το περιμάζεψε.  

Το μήνυμα που αποστέλλει, με συμβολικούς όρους, ο αρχαιοελληνικός μύθος σχετικά με τον ήχο είναι πώς ο 
εννοημένος ήχος, δηλαδή αυτός που γίνεται αντιληπτός από τον άνθρωπο ως δημιουργός μιας ορισμένης τάξης, 
της οποίας η μορφή και το περιεχόμενο αναγνωρίζεται ως φορέας νοήματος στο επίπεδο της ψυχικής 
πραγματικότητας, είναι πάντα ο αρθρωμένος μελωδικά, φωνητικός ή ενόργανος ήχος. Το γεγονός ότι η μυθική 
παράδοση παραδέχεται ως δημιουργούς και αρχικούς εκτελεστές των μουσικών οργάνων θεότητες που έχουν 
ως κύριο έργο τους να εποπτεύουν, με βάση τις αξίες του ορίου και του μέτρου, το έθος, την κοινωνικοποιημένη 
συμπεριφορά των ατόμων και όχι απλώς την καλλιτεχνική τους δεξιότητα, εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα 

 
81Στο ίδιο, στιχ. 54-59.  
82 Στο ίδιο, στιχ. 429.  
83 Στο ίδιο, στιχ. 464-489. Σχετικά με το ότι ο θεός της μουσικής Απόλλων διδάσκεται από τον λόγιο Ερμή την τεχνική της 
Μουσικής, βλ. στο Χ. Τσοκανή, Η κραυγή της Μέδουσας Από τον μύθο στη μουσική, εκδ. Αλεξάνδρεια  2006, σ. 203-204.  
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επιφυλακτική στάση των φιλοσόφων της κλασσικής αρχαιότητας απέναντι στην άποψη ότι είναι σκόπιμο να 
εκπαιδεύονται οι νέοι με τα μουσικά όργανα εκείνα που μπορούν να τους μετατρέψουν σε υπηρέτες της 
δεξιοτεχνίας. Διότι οι ήχοι τους οποίους παράγουν τότε οι εκτελεστές τους έχουν τη δύναμη να καθυποτάξουν, 
με τη μαγεία των σχηματισμών τους και την άμετρη γοητεία τους, την ανθρώπινη ψυχή. Αυτή ακριβώς η άμετρη 
καλλιτεχνική χρήση του ήχου από την οποία απουσιάζει ο ηθικός προσανατολισμός, θεωρήθηκε ακατάλληλη 
για να εισαχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία των νέων που προορίζονταν να γίνουν αργότερα οι πολίτες της 
αρχαιοελληνικής πόλης.84 

Ασφαλώς, ένας τέτοιος περιορισμός, εάν επιβαλλόταν στη σύγχρονη εκπαίδευση των νέων, θα χαρακτηριζόταν 
αναχρονιστικός, αφού θα γινόταν αντιληπτός ως εμπόδιο στην ελευθερία τους να γνωρίσουν όλες τις 
καλλιτεχνικές δυνατότητες του ήχου. Πρόκειται, σ’ αυτή την περίπτωση, για την άποψη που δέχεται την 
αποηθικοποίηση του ήχου, δηλαδή τη δυνατότητα να λειτουργεί κάθε ηχητικός συνδυασμός ως νόμιμο 
πολιτισμικό προϊόν χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεσή του με τα θυμικά περιεχόμενα, με περιεχόμενα της 
αισθητηριακής ζωής που φέρουν τη σφραγίδα μιας ποιότητας.85 Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει έμβιο ον, το 
οποίο να διαθέτει έστω και στο ελάχιστο κάποιες εκφραστικές δυνατότητες, και να μη διαμηνύει με τη 
συμπεριφορά του ότι η αναζήτηση ποιότητας (αυτού με το οποίο έρχεται σε επαφή ή και επικοινωνία) είναι μια 
ζωτική του ανάγκη. Για να το πούμε διαφορετικά: η ευαρέσκεια και η απαρέσκεια είναι έκδηλη σε κάθε επίπεδο 
ζωής όπου λαμβάνει χώρα, έστω και στοιχειωδώς, το φαινόμενο της έκφρασης. Ακόμη και τα φυτά, τα οποία 
δεν διαθέτουν αισθήσεις, είναι γνωστό ότι αντιδρούν θετικά σε μερικούς σχηματισμούς ήχων και αρνητικά σε 
άλλους. Αυτό σημαίνει ότι η ηθική αρχή, αυτή που καθορίζει το έθος, δηλαδή την τυπική συμπεριφορά  των 
όντων, φαίνεται να είναι σε όλο τον βιόκοσμο έμφυτη και να εκδηλώνεται αρχικά μέσω της αυθόρμητης κίνησης 
ως ένας κανόνας που ρυθμίζει την οικονομία της ζωής.86 Συνεπώς, θα ήταν μάλλον σφάλμα εάν 
αντιλαμβανόμασταν την ηθική στο καλλιτεχνικό πεδίο αποκλειστικά ως μια εντολή προερχόμενη από κάποιον 
θρησκευτικό ή κοινωνικό κώδικα, που ρυθμίζει ως εξωτερική-κανονιστική δύναμη τη συμπεριφορά και τη 
δημιουργική δράση του ανθρώπου. Η ηθική, με την έννοια που της προσδίδει η ψυχολογία του βάθους, είναι 
μια μορφή νομιμότητας η οποία διέπει την αισθητηριακή ζωή κάθε έμβιου όντος και, βέβαια, και αυτή του 
ανθρώπου. Στο βαθμό που ο άνθρωπος μετέχει της ζωικής αλυσίδας, ο ψυχισμός του δεν μπορεί παρά να 
εξακολουθεί να διέπεται από τον πρωταρχικό αυτόν ηθικό νόμο παρά την εξέλιξή του και τη διαμόρφωσή του 
σ’ έναν περίπλοκο ψυχικό αστερισμό κινήτρων, διαθέσεων, σύνθετων συναισθημάτων και νοημάτων που 
συνθέτουν πλέον το ανθρώπινο πνευματικό σύμπαν. 

Απ’ αυτή την άποψη, ίσως, ο άνθρωπος δεν πάψει ποτέ να αναζητά το νόημα σε κάθε ηχητικό σχηματισμό του 
οποίου γίνεται αποδέκτης, και να επιδιώκει να ρυθμίζει, συνειδητά ή ασυνείδητα, τη συμπεριφορά του και τις 
σκέψεις του σύμφωνα με τα ακούσματά του.  

 
84 Για τον εκστατικό και μη πολιτικο-παιδαγωγικό χαρακτήρα της μουσικής του αυλού, βλ. Χ. Τσοκανή , Μουσική Μανία, 
ό.π, σ. 176-183. 
85 Σχετικά με την ηθοποιητική διάσταση των ρυθμικών σχημάτων, βλ. Χ. Τσοκανή, Μουσική Μανία, ό.π., σ. 87-93 και 97-
101.  
86 Εάν δεν εννοήσουμε την ηθική ως κοινωνική σύμβαση ή ως μια μεταφυσική επιταγή αλλά ως φαινόμενο σύμφυτο με 
την ίδια την ζωή, όπως υποστηρίζει η ψυχολογία του βάθους, τότε η ηθική μπορεί να θεωρηθεί ο κυριότερος παράγων 
προσαρμογής κάθε ψυχικής οντότητας στην εξελικτική πορεία της ζωής. Βλ. σχετικά Paul Diel, Ο συμβολισμός στην 
ελληνική μυθολογία, εκδ. Χατζηνικολή, μτφρ. Ιουλιέττα Ράλλη, Καίτη Χατζηδήμου, Αθήνα 1980, σ.33. 
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Ήχος και μνήμη. 
Τοποειδική τέχνη για τον πύργο ρολογιού των Γιαννιτσών  

 
Μαρία Τριανταφυλλίδου 

Αρχαιολόγος 
mariatriada@yahoo.com 

Δημήτρης Μπάκας 
Συνθέτης/Ηχητικός Καλλιτέχνης 

info@dimitrisbakas.com 
 
 
Περίληψη 

Ο πύργος ρολογιού των Γιαννιτσών οικοδομήθηκε το 1753 από τον Σερίφ Αχμέτ Μπέη, απόγονο του ιδρυτή 
της πόλης, γαζή Εβρενός. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Περιόδου, παρήγαγε μέσω του χτύπου της 
καμπάνας, την οθωμανική αντίληψη για το χρόνο επενδυόμενος με συμβολισμούς και διαμορφώνοντας το 
ηχοτοπίο της πόλης. Με την κατάργηση της πρωτογενούς χρήσης του ρολογιού, άρχισε να προσεγγίζεται 
αποκλειστικά σαν ένα οθωμανικό οικοδόμημα και να εγγράφονται χρήσεις, γεγονότα και αντιλήψεις του 
20ου αιώνα. Μετά τις εργασίες αποκατάστασης (2007-2010) τέθηκε το ζήτημα της επανάχρησης και 
ανοίγματος προς το κοινό. Η πρόταση του Δημήτρη Μπάκα για την οργάνωση ενός έργου τοποειδικής τέχνης 
ήταν μια δομική προσθήκη στην ηχητική λειτουργία. Ο καλλιτέχνης μέσα από την οντολογική προσέγγιση της 
τέχνης αναζήτησε την ηχητική μνήμη και το λόγο ύπαρξης του πύργου μετακινώντας την ταυτότητα από το 
τοπόσημο, στο ηχητικό σήμα/ηχόσημο και από την τοπογραφία, στο ηχοτοπίο. Η ηχητική εγκατάσταση 
διαμορφώνει μια χωρική κατανομή του φάσματος του ήχου μιας καμπάνας στους ορόφους του μνημείου 
μεταμορφώνοντας το εσωτερικό σε μια γιγάντια καμπάνα και σε έναν ηχοπερίπατο. Το ιδιοτοπικό αυτό έργο 
στον πύργο του ρολογιού των Γιαννιτσών του Δημήτρη Μπάκα είναι μια εικαστική επαναπροσέγγιση του 
οθωμανικού συστήματος του χρόνου και η επανένταξη του μνημείου στη ζωή της σύγχρονης πόλης με την 
ενσωμάτωση της πρωτογενούς λειτουργίας χωρίς προθέσεις διαγραφής ή αναπαραγωγής.  
 

Λέξεις Κλειδιά: Ήχος, μνήμη, τοποειδική τέχνη (site specific art), οθωμανικά μνημεία, πύργος 
ρολογιού, Γιαννιτσά  

 
 

ΜΕΡΟΣ 1ο 

 
1. Ο πύργος ρολογιού, ένα μνημείο της Οθωμανικής Περιόδου 

Ο πύργος ρολογιού των Γιαννιτσών οικοδομήθηκε το 1753-4 από τον Σερίφ Αχμέτ Μπέη, διαχειριστή του 
βακουφιού και απόγονο του ιδρυτή της πόλης, Γαζή Εβρενός. Πρόκειται για ένα τετράγωνης σχεδόν κάτοψης 
κτήριο, διαστάσεων βάσης 6Χ6,10 μ. που το συνολικό ύψος ξεπερνούσε τα 20 μέτρα. Ο πύργος αποτελείται από 
τρία μέρη: τη λίθινη βάση, τον πλινθόκτιστο κορμό και την ξύλινη κωνική στέγη, η οποία αρχικά επικαλυπτόταν 
με φύλλα μολυβιού ενώ προς το τέλος της Οθωμανικής Περιόδου αντικαταστάθηκαν με κεραμίδια γαλλικού 
τύπου. Κάτω από τη στέγη βρισκόταν η καμπάνα για να αναγγέλλει την ώρα. Η πρόσβαση στο εσωτερικό 
εξασφαλιζόταν μέσω χαμηλής οξυκόρυφης εισόδου και η άνοδος μέσω εσωτερικής ξύλινης κλίμακας, 
διακοπτόμενης από πέντε ξύλινα πατώματα. Το έτος ανέγερσης και ο κτήτορας87 μαρτυρούνται στην 
εντοιχισμένη επιγραφή του ανατολικού τοίχου γραμμένη σε οθωμανική γραφή (Kiel, 1971:322-323. Lowry και 
Erynsal, 2010:38-39), η οποία αναφέρει:  

«Ο Σερίφ Αχμάντ της γενιάς του Εβρενός, ο λαμπρός αρχηγός,  
πάντα κατέβαλε τις μεγαλύτερες προσπάθειες στο βακούφι που τιμά τον πρόγονο του.  

Κατασκεύασε αυτό το ρολόι.  
Αλλά το κατασκεύασε σαν μια ένδειξη του πεντάπτυχου Ισλάμ. 

 Ήθελε με αγνές προθέσεις να το δωρίσει  
 

87 Εκτός της κτητορικής επιγραφής, ο Σερίφ Αχμέτ Μπέης καταγράφεται ως κτήτορας του πύργου του ρολογιού στη σελίδα 
93 του χειρογράφου του γενεαλογικού δένδρου της οικογένειας του Γαζή Εβρενός που δημοσίευσαν οι Lowry και Erynsal 
(2010:76). Στην ίδια σελίδα αναφέρεται ότι συντήρησε το υδροδοτικό σύστημα της πόλης σε όλο το μήκος, από τις πηγές 
του βουνού μέχρι τις απολήξεις. Η ανάγκη επισκευής θα πρέπει να συνδεθεί με την ανεπάρκεια του δικτύου το 17ο αιώνα, 
η οποία συμπεραίνεται στο κείμενο του Εβλιγιά Τσελεμπί (Δημητριάδης, 1973: 223).  

mailto:mariatriada@yahoo.com
mailto:info@dimitrisbakas.com


5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση», 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, Καλαμάτα 
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στον πατέρα του και τη μητέρα του και τις ψυχές των γαζή.  
Με το σβήσιμο μόνο του ενός, αυτό το χρονογράφημα έρχεται στη γλώσσα:  

Κοιτάξτε. Δεν υπάρχει λέξη γι΄ αυτό το όμορφο, ανώτερο και θαυμάσιο ρολόι 
Έτος: 1167» 88  

(Ανδρούδης, 2009:598-599) 

Ο πύργος ρολογιού (saat kulesi) ήταν ένα περίοπτο κτήριο που βρισκόταν εντός του αστικού ιστού, αλλά εκτός 
της οθωμανικής αγοράς και της Εγνατίας Οδού. Ήταν μία προσθήκη του 18ου αιώνα σε ένα σύνολο δημοσίων 
κτηρίων, αποτελούμενο από το μουσουλμανικό νεκροταφείο της οικογένειας του Γαζή Εβρενός με απλούς 
τάφους, μαυσωλεία και τζαμί που καταστράφηκαν στον 20ο αιώνα (Εικόνα 1),89 ένα πρώιμο κτήριο, που η 
ερμηνεία του διίσταται ανάμεσα σε σχολείο στοιχειώδους μόρφωσης (mekteb) και συνοικιακό τζαμί (masjid) 
(Σκιαδαρέσης, 2012) και πιθανότατα άλλα κτήρια τα οποία δεν διατηρήθηκαν. Σε αυτό το δημόσιο χώρο, θα 
πρέπει να υποθέσουμε, καθώς εκλείπουν στοιχεία για το ηχητικό σήμα, ότι ο πύργος ανακοίνωνε την ώρα 
αλατούρκα, δηλαδή ανά ισόχρονη ώρα με δωδέκατη το χρονικό σημείο της δύσης και της ανατολής του ήλιου. 
Αυτός ο προσδιορισμός παρήγαγε την οθωμανική αντίληψη στο χρόνο που ήταν αντίθετος με το δυτικό 
διαχωρισμό μεσημβρίας και μεσονυχτίου (Sariyannis, 2017· Wishnitzer, 2015· Λυμπεράτος 2015· Λυμπεράτος 
2014). Σε τοπικό επίπεδο, ο πύργος αποτύπωνε την ηγεμονική ισχύ της οικογένειας Εβρενός και τη διαδοχή των 
γαζήδων στη διαχείριση του βακουφιού, στην οποία ανήκε ο κτήτορας. Εκτός της συμβολικής επένδυσης, ο ήχος 
της καμπάνας, που θα ακουγόταν στην αγορά, καθώς απείχε περί τα 600 μέτρα, ρύθμιζε πρακτικές των 
εμπορικών συναλλαγών και της εργασίας ως παράγοντας λειτουργικότητας στο χώρο και το χρόνο της 
οθωμανικής πόλης.  

 

 
Εικόνα 1. Ο πύργος ρολογιού ενταγμένος σε συγκρότημα κτηρίων της οθωμανικής πόλης, 1917,  

πηγή: Ιστορικό Αρχείο Δήμου Πέλλας  

 

Τα Γιαννιτσά είναι μια πόλη που ιδρύθηκε από τους Οθωμανούς και δεν έχει διαπιστωθεί ισχυρή προ-
οθωμανική κατοίκηση, πέραν ενός περιορισμένου υστεροβυζαντινού οικισμού. Επομένως από τον ιστό της 
οθωμανικής πόλης εκλείπουν βυζαντινές εκκλησίες και κωδωνοστάσια. Με την κατασκευή δηλαδή του πύργου 
ρολογιού, εισήχθη στην ιστορία του ηχοτοπίου της πόλης, ο ήχος της καμπάνας που μέχρι το β’ μισό του 19ου 
αιώνα παραγόταν αποκλειστικά από αυτόν. Μετά τη δεκαετία του 1860, όταν ξεκίνησε η ανέγερση εκκλησιών 
στα Γιαννιτσά και επιτράπηκαν κωδωνοκρουσίες, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Τανζιμάτ, οικοδομήθηκαν 
κωδωνοστάσια και άρχισε να ηχεί και σταδιακά να πυκνώνει ο χριστιανικός χτύπος της καμπάνας. Ο ήχος των 
εκκλησιών από τους βόρειους, χριστιανικούς μαχαλάδες, συνδυαστικά με τον ήχο του πύργου από το νότιο 
μουσουλμανικό, αποτύπωναν στο ηχοτοπίο τον εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα της ύστερης οθωμανικής πόλης.  

 

 
88 Το έτος Εγίρας 1167 αναφέρεται στο διάστημα 29.10.1753 με 19.10.1754.  
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2. Η ακύρωση της ηχητικής λειτουργίας  

Δεν υπάρχουν στοιχεία για το πότε και πως έπαυσε η καμπάνα να λειτουργεί. Αν το 1912 με τη μάχη των 
Γιαννιτσών και την ένταξη της πόλης στο ελληνικό κράτος, έπαυσε το ρολόι να χτυπά ή αν συνέχισε αλατούρκα. 
Με βάση φωτογραφικό υλικό (εικόνα 2, αριστερά) διαπιστώνεται ότι μέχρι το Μεσοπόλεμο, διατηρούνταν 
ακέραια όλα τα μέρη του πύργου, ενδεικτικό της δυνητικής χρήσης. Προφορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι στο 
τέλος του Μεσοπολέμου,90 η καμπάνα λόγω της φθοράς του ξύλινου σκελετού του πυργίσκου, κατέπεσε και 
καταστράφηκε. Την ίδια περίοδο στον ελλαδικό χώρο ανακόπτεται η ανέγερση και η επισκευή των πύργων 
ρολογιού (Στεφανίδου, 1999:452). Σύμφωνα με αντίθετη μαρτυρία91 ο πυργίσκος καταστράφηκε κατά τη 
διάρκεια της Κατοχής. Έκτοτε το ρολόι δεν επιδιορθώθηκε. Η πτώση της καμπάνας σήμαινε την ακύρωση της 
πρωτογενούς λειτουργίας, της παραγωγής δηλαδή ήχου και κατ’ επέκταση ενός συγκεκριμένου συστήματος 
χρόνου που αμετάκλητα είχε αρθεί από το ηχοτοπίο των Γιαννιτσών. Η ακύρωση του ρολογιού οδήγησε στην 
προσέγγιση του πύργου αποκλειστικά ως κατασκευή ενταγμένη στον αστικό ιστό της μετα-οθωμανικής πόλης. 
Ο αποχωρισμός του ήχου από το οικοδόμημα, τον μετέτρεψε σε μία μονόσημη υλικότητα, προσεγγίσιμη 
αισθητηριακά μέσω της όρασης σαν ένα κτήριο της Οθωμανικής Περιόδου στην αστική τοπογραφία 
διαγράφοντας τον ηχητικό χαρακτήρα.  

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν νέες εγγραφές μετατρέποντας τον σε ένα locus, όπου εντοπίζονταν χρήσεις, 
γεγονότα και αντιλήψεις του 20ου αιώνα. Στο φθαρμένο τοίχο της πρόσοψης, η συλλογική μνήμη αναγνώριζε 
ίχνη αίματος και αφηγούνταν το μύθο για την αυτόχειρα Χριστιανή που στα χρόνια της Τουρκοκρατίας έπεσε 
από τη στέγη προκειμένου να μην εξισλαμιστεί. Μέσα στη φθαρτότητα του παλιού επιχρίσματος, πλάσθηκε η 
οικεία στην παράδοση, ιστορία μιας νεομάρτυρας92 που το τελετουργικό μαρτύριο της εντοπιζόταν σε ένα 
μνημείο της Οθωμανικής Περιόδου. Προς το τέλος της Κατοχής, στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 1944,93 
ο νότιος τοίχος της πρόσοψης χτυπήθηκε από πυροβόλα του γερμανικού στρατού και των συνεργατών τους 
(Εικόνα 2, μέση). Δεν είναι γνωστό αν ο πύργος ήταν στόχος κατάρριψης μιας θέσης που εξασφάλιζε την 
επίβλεψη της περιοχής ή ένα τυχαίο χτύπημα μέσα στη δίνη των γεγονότων του 1944. Ανεξάρτητα από τις 
προθέσεις, η μεταπολεμική πόλη ανακαλούσε στην τραυματισμένη πρόσοψη τα βίαια γεγονότα των 
βασανιστηρίων, των βιασμών και των εκτελέσεων κατοίκων, της πυρπόλησης και της λεηλασίας της πόλης που 
έλαβαν χώρα από τις 14 Σεπτεμβρίου 1944 μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 1944.94  

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα η κατάσταση διατήρησης διαρκώς χειροτέρευε χωρίς να υπάρξει καμία 
πρόβλεψη επισκευής ή αποκατάστασης. Ο πύργος δεν προσεγγίσθηκε ούτε σαν μνημείο, αλλά ούτε μέσω της 
χρηστικής επαναλειτουργίας του ρολογιού. Η πρόταση, το 1946, του Ιωακείμ Χατζητιμοθεάδη, προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου Γιαννιτσών για την τοποθέτηση ελβετικού μηχανικού ρολογιού που θα χτυπά ανά ώρα, 
απορρίφθηκε με το επιχείρημα ότι ο ήχος θα ήταν ενοχλητικός στους περίοικους.95 Ο λειτουργικός χαρακτήρας 
του πύργου είχε οριστικά αρθεί μαζί με την επιθυμία της πόλης να τον μνημειοποιήσει. Το 1954 προκλήθηκε 
ολική καταστροφή στο εσωτερικό και τη στέγη του κτηρίου από ανθρώπους κινούμενους με τον αναίτιο λόγο 
της ετοιμορροπίας και της επικινδυνότητας (Ανδρούδης, 2009:599). Καθώς ο πύργος δεν ήταν κηρυγμένος 
ιστορικό-διατηρητέο μνημείο, το ενδεχόμενο της κατεδάφισης ήταν πάντα ανοιχτό, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία 
του 1950, όταν άρχισε η εντατική εφαρμογή του σχεδίου πόλεως των Γιαννιτσών με διανοίξεις δρόμων και 
κατεδαφίσεις κτισμάτων. 

 
90 Προφορική μαρτυρία του Κασάπη Σάκη στις 17.9.2003 και του Κουτούδη Χρήστου στις 03.05.2015. 
91 Εφημερίδα Ηχώ του Κάμπου, 12.01.1990, 3. 
92 Για την έννοια του μαρτυρίου στην Οθωμανική Περίοδο βλ. ενδεικτικά: Τζεδόπουλος, Γ. (2010). Το μαρτύριο στα χρόνια 
της οθωμανικής κυριαρχίας: ο κύκλος και οι ρωγμές. Στο Λάππας, Κ., Αναστασόπουλος, Α. και Κολοβός, Η. Μνήμη 
Πηνελόπης Στάθη: Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας. Ηράκλειο: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης. σ.σ. 355-369. 
Τζεδόπουλος, Γ. (2002). Εθνική ομολογία και συμβολική στην Ελλάδα του 19ου αιώνα: οι εθνομάρτυρες. Μνήμων 24, σ.σ. 
107-143.    
93 Οι προφορικές μαρτυρίες διίστανται ως προς το χρόνο που έλαβε χώρα το χτύπημα. Κατά ορισμένες συνέβη την 14η 
Σεπτεμβρίου 1944, ενώ κατά άλλες κατά την υποχώρηση των Γερμανών από τα Γιαννιτσά, τον Οκτώβριο του 1944.  
94 Βάσει προσωπικής έρευνας στο ληξιαρχείο του Δήμου Πέλλας διαπιστώθηκε ότι από τις 14 Σεπτεμβρίου 1944 μέχρι τις 5 
Οκτωβρίου 1944 εκτελέσθηκαν στα Γιαννιτσά 53 άτομα. Ο αριθμός των θυμάτων θα πρέπει να είναι χωρίς μεγάλη απόκλιση, 
μεγαλύτερος λαμβάνοντας υπόψη περιπτώσεις μη δηλωμένων νεκρών που μαρτυρούνται σε προφορικές αφηγήσεις. Το 
ίδιο διάστημα η πόλη καταστράφηκε δύο φορές από φωτιά.     
95 Εφημερίδα Ηχώ του Κάμπου, 12.01.1990, 3. 
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Πύργος ρολογιού 
Μεσοπόλεμος 

Πύργος ρολογιού, η 
τραυματισμένη πρόσοψη από 

την Κατοχή 

Πύργος ρολογιού, 2010, μετά την 
αποκατάσταση 

 

Εικόνα 2. Πηγή φωτογραφιών: Ιστορικό Αρχείο Δήμου Πέλλας 

 

Η αντίθετη θέση, της διατήρησης του πύργου εκφραζόταν με μετριοπάθεια και με κύριο επιχείρημα ότι η χρήση 
δυναμίτιδας κατά την κατεδάφιση θα προκαλούσε ζημιές στις γειτονικές κατοικίες.96 Η περίπτωση του πύργου 
δεν ήταν μεμονωμένη αλλά αφορούσε στη γενική διαχείριση εγκατάλειψης των αρχιτεκτονικών λειψάνων της 
Οθωμανικής Περιόδου, τα οποία προσεγγίζονταν ως ανεπιθύμητη ετερότητα.  

Κρατική παρέμβαση υπήρξε μόλις το 1974, όταν μαζί με ένα ακόμη μνημείο της Οθωμανικής Περιόδου, το τζαμί 
του Ισκεντέρ Μπέη κηρύχθηκαν με υπουργική απόφαση ιστορικά-διατηρητέα μνημεία (ΦΕΚ 481Β/8.5.1974). 
Επί της ουσίας η κήρυξη διασφάλισε την ύπαρξη του κτηρίου και απέτρεπε οποιαδήποτε πρακτική επίσημης ή 
νόμιμης κατεδάφισης. Δεν επέφερε όμως άμεσα καμία παρέμβαση αποκατάστασης. Ο πύργος παρότι 
κηρυγμένος μνημείο, στη ζωή της πόλης ήταν ήδη απομνημειοποιημένος καταγράφοντας στη βιογραφία του 
μία αντιφατική σχέση ανάμεσα στη νομική υπόσταση και την κατάσταση διατήρησης. Εξίσου αμήχανη ήταν η 
θέση στο σύγχρονο αστικό ιστό. Ο περίοπτος χαρακτήρας του 18ου αιώνα είχε χαθεί και στη δυτική πλευρά 
οικοδομήθηκαν δύο διδακτήρια δημοτικού σχολείου και κατοικίες. Ο πύργος ρολογιού ήταν ένα οθωμανικό 
μνημείο σε ερειπιώδη κατάσταση, ενταγμένο σε ένα μοντέρνο σχέδιο πόλεως και σε ένα οικιστικό περιβάλλον 
όπου η κλίμακα της δόμησης είχε μεταβληθεί αποκόπτοντας τον οπτικά και χωροταξικά από τα σωζόμενα 
οθωμανικά μνημεία. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οι συνθήκες άρχισαν να μεταβάλλονται και να 
διατυπώνονται θέσεις για την ανάγκη αποκατάστασης97 που εξέφραζαν τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης 
ανάμεσα στην πόλη και τον πύργο. Η εικόνα του ερειπιώδους κελύφους άρχισε να προκαλεί τη διαμαρτυρία 
των κατοίκων και να γεννά την ιδέα της αξιοποίησης.  

 

3. Αποκατάσταση και επανάχρηση - η αφετηρία μιας πολυαισθητηριακής προσέγγισης  

Η αποκατάσταση του πύργου ρολογιού σχεδιάσθηκε αρκετά χρόνια αργότερα, τη δεκαετία του 2000 και 
εκτελέσθηκε την περίοδο 2007-2010 ως συνεργασία της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και του Δήμου 
Γιαννιτσών (εικόνα 2, δεξιά). Το έργο, προϋπολογισμού 352.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
Θησέας, δημοπρατήθηκε τον Οκτώβριο του 2007 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2010. Μετά από πρόταση 
της δημοτικής αρχής τοποθετήθηκε μηχανικό ρολόι στις τέσσερις όψεις του πυργίσκου χωρίς να εκπέμπει 
ηχητικό σήμα. Οι εργασίες αποκατάστασης υπήρξαν σαφώς έργο διάσωσης, που ταυτόχρονα αποτέλεσαν μία 

 
96 Εφημερίδα Ηχώ του Κάμπου, 28.01.1967, 2 
97 Βλ. ενδεικτικά Εφημερίδα Ηχώ του Κάμπου, 28.01.1983, 1. Εφημερίδα Ηχώ του Κάμπου, 10.06.1983, 1. Εφημερίδα Ηχώ 
του Κάμπου, 31.05.1981, 1. 
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νέα εγγραφή. Η επένδυση των εξωτερικών τοίχων με νέο επίχρισμα επικάλυψε τα χτυπήματα από τα πυροβόλα 
του γερμανικού στρατού κατοχής και των συνεργατών τους και διέγραψε το μύθο της αυτόχειρος χριστιανής. 
Ταυτόχρονα, τέθηκε το ζήτημα της επανάχρησης και του ανοίγματος προς το κοινό. Η πρόταση του Δημήτρη 
Μπάκα το 2016 προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, που έχει την ευθύνη του μνημείου, για την οργάνωση 
τοποειδικής τέχνης ήταν μία δομική παρέμβαση στην προσέγγιση της οθωμανικής πόλης όχι σαν μία ιστορική 
περίοδο που άφησε το αποτύπωμα της περιοριστικά και μόνο στην τοπική αρχιτεκτονική, αλλά την 
αρχιτεκτονική ως μέρος πολιτισμικής οντότητας. Υπενθυμίζει τον ηχητικό χαρακτήρα του κτηρίου και γίνεται 
αφετηρία μιας πολύ-αισθητηριακής προσέγγισης της οθωμανικής πόλης. Ο πύργος ρολογιού έχει τη δική του 
βιογραφία που ξεκινά με τη λειτουργία του ρολογιού και εκτείνεται μετά την κατάργηση της πρωτογενούς 
χρήσης αποτυπώνοντας την πρόσληψη και την κατανόηση του παρελθόντος από το συλλογικό της κοινωνίας 
που τον κληρονόμησε. Διαπερνά συνθήκες και αντιλήψεις του 20ου αιώνα και καταλήγει σήμερα και προσωρινά, 
στη τοποειδική τέχνη του Δημήτρη Μπάκα. 

 
 

ΜΕΡΟΣ 2ο 

1. Γενική Προσέγγιση - Θεωρητικό Πλαίσιο 

Το πρότζεκτ ‘ήχος και μνήμη’ λοιπόν, αποτελεί μια πρόταση για μια καλλιτεχνική παρέμβαση σε ένα 
συγκεκριμένο χώρο/κτήριο (τοποειδική τέχνη/Site Specific Art), τον πύργο του ρολογιού στα Γιαννιτσά. 
Είναι απόρροια μιας γενικότερης προσωπικής τοποθέτησης για την τέχνη που έχει ως βάση της την 
Οντολογία των Τεχνών ως φιλοσοφική θεώρηση και επεκτείνεται στα διεπιστημονικά αντικείμενα της 
Οικολογίας Τοπίου και της Ακουστικής Οικολογίας και πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν την περίπτωση, στη 
διερεύνηση των εννοιών του Ορόσημου και Ηχόσημου. 

 

1.1 Οντολογία των Τεχνών 

 Η οπτική γωνία μέσα από την οποία προσεγγίζω την Οντολογία των Τεχνών, έχει ως βάση την 
θεολογική/φιλοσοφική θεώρηση που εκφράζει ο θεολόγος/φιλόσοφος Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ότι 
κάθε πλάσμα/αντικείμενο έχει μια λογική κατασκευής, έναν λόγο (στον Lossky: 1991) σύμφωνα με τον 
οποίο λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός δηλαδή του δίνει την υπαρξιακή του λειτουργική 
ταυτότητα. Αυτή του όμως η λειτουργική ταυτότητα δεν δικαιώνει το ον/αντικείμενο a priori, αλλά αποτελεί 
ουσιαστικά μια δυνατότητα (λειτουργίας). Δια αυτής και σε συνάρτηση με τον παράγοντα χρόνο, το 
πλάσμα/αντικείμενο έχει μια δυναμική προοπτική και φορτίζεται με μνήμες, ζωή. Αυτές οι μνήμες μπορούν 
να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: 

1.Οι μνήμες της κατασκευής ή δημιουργίας, πχ ένα μεταλλικό αντικείμενο, όπως σωλήνας νερού, φέρει 
πάνω του μνήμες της κατασκευής του μέσα σε ένα εργοστάσιο. Σε αυτές τις μνήμες συμπεριλαμβάνονται 
και ηχητικές μνήμες που δημιουργήθηκαν κατά την ώρα της κατασκευής. Αυτό σημαίνει ότι πίσω από την 
ορατή στατική φύση ενός αντικειμένου, υπάρχει ‘εγγεγραμμένη’ πάνω του η δυναμική φύση της 
διαδικασίας κατασκευής.  

2. Οι μνήμες της λειτουργικότητάς του, στην καθημερινή ζωή. Και αυτές οι μνήμες συμπεριλαμβάνουν και 
ηχητικές μνήμες. 

Όλα τα παραπάνω, δίνουν μια ξεχωριστή ταυτότητα σε κάθε τόπο/αντικείμενο και συνθέτουν ένα είδος 
‘μυστικής παρουσίας’ (genius loci, δηλ. το πνεύμα του τόπου) την οποία ο καλλιτέχνης είναι απολύτως 
αναγκαίο να αντιληφθεί και να λάβει υπ’ όψιν του για τη δημιουργία ενός έργου. Όπως έλεγε και ο 
Alexandre Pope, το genius loci πρέπει να ‘εισακουστεί’. Κατά ανάλογο τρόπο το πνεύμα του 
αντικειμένου/κτηρίου, κλπ πρέπει να εισακουσθεί. 

 

1.2 Genius Loci και Πύργος των Γιαννιτσών: Ορόσημο, Ηχητικό Σήμα η Ηχόσημο; 

 Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, ψάχνοντας να δούμε τι είναι ο πύργος οντολογικά, ποιός είναι ο λόγος 
του, θα μπορoύσαμε να αρχίσουμε από το γεγονός ότι εφόσον μιλάμε για κτήριο, μιλάμε για αρχιτεκτονική. 
O Christian Schulz στο βιβλίο του Genius Loci, Για μια φαινομενολογία της Αρχιτεκτονικής (2009), o οποίος 
ακολουθεί τη σκέψη του Heidegger, θεωρεί ότι η ‘κατοίκηση’ είναι ο σκοπός της αρχιτεκτονικής. Ο 
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άνθρωπος κατοικεί όταν μπορεί να προσανατολιστεί μέσα σε ένα περιβάλλον και να ταυτιστεί με αυτό, 
όταν νιώθει ότι το περιβάλλον που βιώνει έχει νόημα. Κατοίκηση, συνεπώς σημαίνει κάτι περισσότερο από 
‘στέγαση’. Η κατοίκηση είναι η φανέρωση του genius loci και ο αρχιτέκτονας οφείλει να δημιουργεί τόπους 
με νόημα (Schulz, 2009). Αν ακολουθήσουμε αυτήν τη σκέψη, θα λέγαμε ότι το κτήριο θέλει να είναι μια 
κατοικία - ορόσημο στην πόλη των Γιαννιτσών. Το ορόσημο μπορεί να οριστεί, ως ένα φυσικό η τεχνητό 
στοιχείο εύκολα αναγνωρίσιμο, ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει από το περιβάλλον του και συχνά είναι 
ορατό από μεγάλες αποστάσεις, επιβάλλοντας την παρουσία του στο χώρο (Lynch 1960). Αλλά εμείς 
ξέρουμε ότι ο πύργος έχει φτιαχτεί για να ‘φιλοξενεί’ στο υψηλότερο σημείο του, τον ήχο μιας καμπάνας 
και να μεταφέρει την πληροφορία της ώρας. Και αυτό, είναι βασικό χαρακτηριστικό ενός ηχητικού σήματος 
(Εικόνα 1).  

 

 
Εικόνα 1. Καμπάνα σε υψηλό σημείο για να ακουσθεί σε μεγάλη απόσταση.  

Η φωτογραφία αναδεικνύει το ρόλο της ως ηχητικό σήμα 

 

Αν όμως αυτό το συγκεκριμένο κτήριο δεν έχει φτιαχτεί ούτε για στέγαση ούτε για κατοίκηση, ποιο είναι το 
‘υπαρξιακό του έρεισμα’; Τι είναι δηλαδή ορόσημο, ηχητικό σήμα η ηχόσημο; Γιατί υπάρχει; ‘Τι θέλει να 
είναι’, για να χρησιμοποιήσω και την έκφραση του αρχιτέκτονα Λουίς Καν; Ό ίδιος χαρακτηριστικά 
αναφέρει σε ένα παράδειγμα, εμβαθύνοντας στην ιδέα του genius loci, ‘πριν ένας σιδηροδρομικός σταθμός 
να είναι κτήριο, θέλει να είναι οδός. Γιατί αναπτύσσεται από τις ανάγκες τις οδού, από τον κανόνα τις 
κίνησης (στον Ζαφειρόπουλο, 2013: 100).  

Έτσι και εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε, ‘πριν να είναι ορόσημο το κτήριο/πύργος θέλει να είναι ηχητικό 
σήμα και λόγο της μοναδικότητάς του ως προς τον τόπο αυτόν, της σημειακής του ταυτότητας και 
επιβλητικότητας στον χώρο, κατ’ επέκταση, θέλει να είναι και ηχόσημο. Μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι και το κατοικείν ως σκοπός της αρχιτεκτονικής δεν σταματά, εξακολουθεί να εκφράζει την οντολογία 
του κτηρίου, με τη διαφορά ότι εξυπηρετεί υπαρξιακά έναν άλλου είδους ‘ζωντανό οργανισμό’, τον ήχο της 
καμπάνας. Ο ‘κάτοικος του κτηρίου’ θα λέγαμε, είναι ο ήχος. 

 

1.3 Ο ρόλος της ηχητικής εγκατάστασης στον τόπο 

O ήχος του πύργου, ως ηχόσημο, χαρακτήριζε την περιοχή Γενιτζέ Βαρδάρ (Γιαννιτσά) κατά την περίοδο του 
18ου και 19ου αιώνα. Η απουσία αυτού του ήχου σήμερα οδήγησε στη λάθος εντύπωση ότι ο Πύργος 
αποτελεί απλά ένα ορόσημο λαμβάνοντας υπόψη μόνο την οπτική του πλευρά. Χωρίς τον ήχο όμως ο 
Πύργος έχασε στη μνήμη των ανθρώπων ένα καίριο και αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς του (Εικόνα 2).  
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Εικόνα 2 

Αυτή η καλλιτεχνική παρέμβαση αποτελεί ουσιαστικά μια επαναφορά και επανεγκατάσταση στην μνήμη 
και στον τόπο ενός λησμονημένου ήχου, μέσα από μια σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά. Η χρήση σύγχρονων 
μέσων και μορφών έκφρασης (Ηχητική Εγκατάσταση) υπονοεί όχι μια στείρα αναβίωση αλλά μια δυναμική 
επανένταξη/(αναδημιουργία) του Πύργου στην πολιτισμική ζωή της σύγχρονης πόλης, 
επαναπροσδιορίζοντας τη λειτουργική, περιβαλλοντική (με όρους ακουστικής οικολογίας) και ιστορική του 
ταυτότητα. 

 

2. Πρακτική Εφαρμογή 

2.1 Ηχητική Εγκατάσταση: Ηχοπερίπατος στο εσωτερικό μιας καμπάνας και βιωματική μάθηση της δομής 

του ήχου 

Ο Πύργος των Γιαννιτσών, αποτελείται από το ισόγειο, τέσσερεις ορόφους και τη στέγη, η οποία είναι και 
αυτή επισκέψιμη. Η κεντρική ιδέα ήταν η δημιουργία μιας ηχητικής εγκατάστασης, δια της οποίας θα γίνει 
μια χωρική κατανομή του φάσματος του ήχου μιας καμπάνας στους διάφορους ορόφους, με αποτέλεσμα 
να μεταμορφωθεί το εσωτερικό του κτηρίου σε μια γιγάντια καμπάνα. Έτσι ο παρατηρητής/ακροατής 
κινούμενος μέσα στο κτήριο πραγματοποιεί ένα είδος ηχοπεριπάτου/Soundwalk στο εσωτερικό μιας 
καμπάνας. Πέρα όμως της εικαστικής του διάστασης έχει και μια εκπαιδευτική. Ειδικά για τον επισκέπτη 
μαθητή δηλαδή, αποτελεί μια βιωματική εμπειρία του φάσματος του ήχου εντός. Δεν διαβάζει περί του 
φάσματος του ήχου, δεν τον βιώνει εκτός. Η χωρική κατανομή του φάσματος, αποτελεί ουσιαστικά και μια 
χωρική αναπαράσταση του ήχου, δια της οποίας ο μαθητής έρχεται εντός της δομής του ήχου και περπατά 
μέσα σε αυτόν. Είναι ένα είδος βιωματικού μαθήματος δηλαδή, της δομής του φάσματος του ήχου. 

Η χωρική κατανομή του ήχου (Εικόνα 3), με δύο ηχεία για κάθε όροφο, έγινε από πάνω προς τα κάτω, 
χωρίζοντας το φάσμα του ήχου σε τέσσερα τμήματα, ένα για κάθε όροφο. Ο αναλυμένος ήχος είναι ελαφρά 
επεξεργασμένος με ηλεκτρακουστικά μέσα και αποτελεί ταυτόχρονα, για κάθε όροφο, και μια ιδιαίτερη, 
μεμονωμένη, συνθετική οντότητα. Η ένταση του ήχου σε κάθε όροφο είναι ανάλογη του φάσματος του 
ήχου (όσο υψηλότερο το τμήμα συχνοτήτων δηλαδή, τόση λιγότερη ένταση). Στη στέγη έχουν τοποθετηθεί 
δύο ηχεία που σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (1 λεπτό) αναπαράγουν ήχο καμπάνας (1 χτύπο τη 
φορά), που υπάρχει ως τύπος πηγής, η περιοδικότητα του οποίου παραπέμπει στην περιοδικότητα των 
χτύπων του ρολογιού. Η ανοιχτή πρόσβαση από όροφο σε όροφο μέσω σκάλας (Εικόνα 4, 5, 6) είναι 
βασικότατο στοιχείο για τη λειτουργία του έργου, αφού μέσω αυτής της ηχητικής διόδου, το κάθε τμήμα 
του φάσματος του ήχου από τον κάθε όροφο, ως άλλο ‘ρευστό’ υλικό, θα αναμειγνύεται με τα λοιπά 
τμήματα του φάσματος, των υπολοίπων ορόφων, συνθέτοντας την όλη δυναμική ΄εικόνα ’ του ήχου. 
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Εικόνα 6 
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Audio Description: Οδηγίες και εφαρμογή της ακουστικής περιγραφής (AD) 
 και σκέψεις αναφορικά με τρόπους αφήγησης  

μέσω της ενίσχυσης των ήχων. 
 

Κατερίνα Λιναριτάκη 
Απόφοιτη Τμήματος 

Κινηματογράφου 
Σχολή Καλών Τεχνών 

ΑΠΘ 

Χρήστος Γούσιος 
Επίκουρος Καθηγητής  

Τμήμα Κινηματογράφου 
 Σχολή Καλών Τεχνών 

ΑΠΘ 

Ενές Αχμέτ Κεχαγιά 
Sound Designer 
Μεταπτυχιακός  

φοιτητής  
ΑΠΘ 

Εύη Δρακοπούλου  
Φοιτήτρια Τμήματος 

Κινηματογράφου 
Σχολή Καλών Τεχνών 

ΑΠΘ 
 
 

Περίληψη 

Το Audio Description (AD), η ακουστική περιγραφή, είναι μια μέθοδος που επιτρέπει σε άτομα με 
προβλήματα όρασης και τυφλούς, να αποκτήσουν πρόσβαση σε διαφορετικών ειδών οπτικοακουστικά 
προϊόντα και έργα (κινηματογράφος, τηλεόραση, θέατρο, χορός, live performances, μουσεία, εκθέσεις κ.ά.). 
Είναι μια αφήγηση χωρίς δραματουργική βαρύτητα, ηχογραφημένη και τοποθετημένη ανάμεσα σε παύσεις 
διαλόγων και Μουσικής. Ο ρόλος του AD είναι επεξηγηματικός και έχει σκοπό να μεταφράσει σε λέξεις τα 
οπτικά στοιχεία, που είναι αναγνωρίσιμα στα άτομα που βλέπουν, όπως τοποθεσίες, τοπία, χαρακτήρες, 
κινήσεις, εκφράσεις, ενδυμασία. Στην περίπτωση των οπτικοακουστικών έργων, καλείται με τη χρήση της 
γλώσσας να συμπεριλάβει την εκφραστική ετερογένεια σε ένα ομογενές γλωσσικό και ηχητικό περιβάλλον 
(Workshop με την Δρ Teresa Barberena, 2017).  
Η ακουστική περιγραφή δεν χρησιμοποιείται για να αποκαλύψει κρυφά μηνύματα της ιστορίας ή να 
επεξηγήσει θέματα που αφορούν την παραγωγή του εκάστοτε προϊόντος. 
Από οδηγούς του AD, επικοινωνία με τοπικούς φορείς που ασχολούνται με άτομα με προβλήματα όρασης 
και με φορείς που ασχολούνται με το AD εκτός Ελλάδας, όπως επίσης και με μια σύντομη έρευνα για τις 
προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει στη χώρα μας αλλά κι εκτός, προέκυψε μια σειρά από κανόνες κι ένα 
σύνολο οδηγιών, που εφαρμόστηκε σε απόσπασμα ταινίας και προβλήθηκε σε κοινό με προβλήματα 
όρασης.  
Επιπρόσθετα, και με οδηγό την κατασκευή κάποιων ραδιοφωνικών εκπομπών, ποιητικών κατά κύριο λόγο, 
όπου η φαντασία λόγω της χρήσης των ήχων, κατά κάποιο τρόπο μεταμορφώνεται σε αίσθηση, 
διατυπώνονται σκέψεις αναφορικά με τη χρήση κι ενίσχυση των ήχων -κι όχι μόνον χρήση της ανθρώπινης 
φωνής- ως ένα μέσο συμπληρωματικής αφήγησης. Επίσης αναφέρονται προτάσεις για τη δυνατότητα 
αφήγησης μόνο με τη χρήση των ήχων (ηχοïστορίες & ραδιοφωνικό θέατρο), αλλά και με τη δυνατότητα 
αφήγησης μέσω της χωρικής κατανομής του ήχου και τα ηχοσυστήματα surround. 
O βασικότερος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του AD για τον κινηματογράφο και οι 
τρόποι του σχεδιασμού του.  
Θα προβληθεί απόσπασμα ταινίας (Μικρά Αγγλία, Π. Βούλγαρης, 2013) με AD.  
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση προέκυψε και σχετίζεται με ερευνητική εργασία του Τμήματος 
Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ (Λιναριτάκη, 2018). 
 

Λέξεις Κλειδιά: AD, κινηματογράφος, αφήγηση, προσβασιμότητα, παραγωγή, κανόνες, μεθοδολογία, sonic 
description. 

 
 

1. Εισαγωγή στο Audio Description 

Στόχος του Audio Description, της ακουστικής περιγραφής (AD στη συνέχεια και σε όλο το κείμενο) είναι η 
γνώση, η ψυχαγωγία και η διασκέδαση να καθίστανται προσβάσιμες σε όλα τα μέλη των κοινωνιών μας. Η 
προσβασιμότητα στα άτομα με προβλήματα όρασης και στα τυφλά άτομα, διευρύνεται με το AD και όλες τις 
εφαρμογές του, καθώς δεν αποκλείονται από δράσεις που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα. 

«Ως άτομο με μειωμένη όραση ή χωρίς όραση, χαρακτηρίζεται το άτομο με διαταραχές ή μειονεξίες στην οπτική 
λειτουργία, οι οποίες αφορούν την αντίληψη του φωτός, αίσθηση του σχήματος, χρώματος και μεγέθους του 
οπτικού ερεθίσματος. Η βαρύτητα των διαταραχών της όρασης κυμαίνεται ανάλογα με τη μείωση της οξύτητας 
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από ελαφριάς μορφής ως την πλήρη απώλεια της όρασης [...] τυφλό νοείται κάθε άτομο, του οποίου η οπτική 
οξύτητα είναι μικρότερη από το 1/20 της φυσιολογικής στον οφθαλμό, με την καλύτερη δυνατή διόρθωση» 
(Ζησοπούλου, Α. Δ., 2007), και σε συνάρτηση με όσα έχουν διατυπωθεί από τον Snellen (Γιαννακοπούλου κ.ά., 
2009).  

Το AD είναι η σύνταξη, καταγραφή και η δυνατότητα αναπαραγωγής διευκρινιστικών κι επεξηγηματικών 
σχολίων, που μπορούν να συνοδεύουν κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα, οπτικοακουστικά 
έργα, αλλά και τις παραστατικές τέχνες και εκδηλώσεις (χορό, θέατρο, όπερα, Μουσική κ.ά.), με κύριο σκοπό 
την κατανόηση των έργων αυτών από τα τυφλά άτομα και τα άτομα με προβλήματα όρασης και σε καμία 
περίπτωση για να αποκαλύψει κρυφά μηνύματα της ιστορίας ή να επεξηγήσει θέματα που αφορούν την 
παραγωγή του εκάστοτε προϊόντος και έργου (Saveria, 2011:10).Επιπρόσθετα μπορεί να έχει εφαρμογή και σε 
μουσεία, γκαλερί, εκθέσεις κ.λ.π.  

Υπάρχουν συγκεκριμένες εφαρμογές (applications) για smart phones (λ.χ. STARTIT, Actiview 
<https://play.google.com/store/apps/details?id=es.aptent.startit&hl=en_US>, (Empish, (2017), <https:// 
viewapp.com/en/>, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για αυτές ακριβώς τις χρήσεις και παρέχουν απόλυτη 
ελευθερία στο χρήστη για τη ρύθμιση των παραμέτρων του AD. Οι εφαρμογές αυτές αντικαθιστούν τις ογκώδεις 
συσκευές με τα προκαθορισμένα προγράμματα, που συνήθως παρέχονται από τα θέατρα, μουσεία κ.ά. και 
δίνουν την επιθυμητή ανεξαρτησία κι ευελιξία στα άτομα που το χρησιμοποιούν.  

Θα μπορούσαμε γενικά να κατηγοριοποιήσουμε το AD σε τρείς υποκατηγορίες: 

1. Καταγεγραμμένο AD για οθόνες (τηλεοπτικά προγράμματα, DVD, σινεμά) 

2. Καταγεγραμμένο AD για ακουστικούς οδηγούς (audio guides) για γκαλερί, μουσεία, εκθέσεις κ.ά.  

3. Ζωντανό και ταυτόχρονο AD (θέατρο, παραστάσεις χορού, μιούζικαλ, μπαλέτο, όπερα, αθλήματα) 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στο AD για τον κινηματογράφο, σε ταινίες μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης, το οποίο 
για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το 1981 στις ΗΠΑ (Bernstein, 2009: σελ. 2). 

Κατά αντιστοιχία με το AD, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της περιεκτικότητας και της 
λεπτομέρειας των υπότιτλων (συγκεκριμένα το SDH - Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing), για τη 
διευκόλυνση και την αύξηση της προσβασιμότητας και κατανόησης των κινηματογραφικών ταινιών, από 
κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής. Σε αρκετές κινηματογραφικές προβολές -κυρίως σε φεστιβάλ- 
σημειώνεται πολλές φορές στους υπότιτλους η παρουσία της Μουσικής και γενικά το τι ακούγεται, ως ηχητικό 
περιεχόμενο της κάθε σκηνής (on & off screen) κι όχι μόνον ο διάλογος, ώστε να είναι το δυνατό ολοκληρωμένη 
η εμπειρία για όλο το κοινό της εκάστοτε ταινίας, για όλους τους θεατές κι ακροατές της. 

 

2. Βήματα Παραγωγής του AD 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παγκόσμια κλίμακα με τα πληθυσμιακά δεδομένα του 1990, για 
το μέγεθος και τα αίτια των προβλημάτων όρασης, φάνηκε ότι ο αριθμός των τυφλών ανέρχονταν στα 38 
εκατομμύρια, το 1996 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στα 45 εκατομμύρια, ενώ εκτιμάται ότι το 2020 ο αριθμός 
αυτός θα φτάσει τα 76 εκατομμύρια. Συγκεκριμένα στην Ευρώπη τα άτομα με μειωμένη όραση αποτελούν το 
3,1% του πληθυσμού (28,2 εκατομμύρια) ενώ το 0,2% είναι στην κατηγορία των τυφλών (2 εκατομμύρια) 
(Παλληκάρης, 2019). Στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυσμού με προβλήματα όρασης είναι στο 0,21% (22.000 
άτομα) (Ζησοπούλου, 2007). Όπως είναι λογικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη, 
το AD είναι ευρέως διαδεδομένο. Εφαρμόζεται και χρησιμοποιείται από το κοινό σχεδόν την τελευταία εικοσα-
ετία και βάσει νομοθεσίας επιβάλλεται ποσοστό του συνολικού τηλεοπτικού προγράμματος να προβάλλεται με 
AD (στη Μ. Βρετανία το 10%).  

Σύμφωνα με τον οδηγό που εξέδωσε το ITC το 2000 (Independent Television Commission, UK) ( ITC Guidance on 
Standards for Audio Description, 2000) με τα standards για το AD, απαιτούνται συνολικά επτά βήματα, για την 
ορθή παραγωγή του: 

 
2.1. Επιλογή κατάλληλου προγράμματος για περιγραφή 

Δεν είναι όλα τα προγράμματα ευνοϊκά για την εφαρμογή του AD, όπως λ.χ. οι ζωντανές περιγραφές 
αθλημάτων. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.aptent.startit&hl=en_US
https://activiewapp.com/en/
https://activiewapp.com/en/
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2.2. Παρακολούθηση προγράμματος 

Σύμφωνα με τον γερμανικό οδηγό για την παραγωγή του AD (Greening κ.ά., 2010:30) απαιτείται η ύπαρξη μιας 
ομάδας για τη διαδικασία συγγραφής του σεναρίου του AD. Η ομάδα αυτή ιδανικά αποτελείται από τρία άτομα, 
δύο βλέποντες και έναν τυφλό, ο οποίοι και ξεκινούν με την παρακολούθηση του προγράμματος. Αυτοί που 
βλέπουν, αναλύουν το πρόγραμμα, κρατάνε σημειώσεις και στη συνέχεια το αναλύουν μαζί με το τυφλό άτομο. 
Αυτός/ή στη συνέχεια κι αφού λάβει τις οπτικές περιγραφές από τους υπόλοιπους δύο, θα μπορέσει να 
συμπληρώσει επιπλέον πληροφορίες για την πληρέστερη κι ορθότερη ακουστική περιγραφή. Είναι μια 
διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη παρατηρητικότητα και δημιουργικότητα. 

 

2.3. Πρώτη γραφή AD σεναρίου 

Μετά την παρακολούθηση ξεκινάει η πρώτη γραφή του σεναρίου του AD, η οποία πρέπει να συγχρονίζεται με 
τους χρόνους του προγράμματος. Οι πρωταρχικοί βασικοί κανόνες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, είναι η 
περιγραφή να μη συμπίπτει χρονικά με τους διαλόγους (να μην πέφτει πάνω τους), να περιγράφεται μόνο ό,τι 
υπάρχει στην οθόνη και να μην υπάρχει η προσωπική θέση της συντακτικής ομάδας και κατ’ επέκταση του 
αφηγητή. 

 

2.4. Επανεξέταση του AD σεναρίου 

Όταν ολοκληρωθεί η γραφή του AD σεναρίου, γίνεται έλεγχος, συνήθως από κάποιον άλλον αφηγητή με 
μεγαλύτερη εμπειρία. Πριν την ηχογράφηση του AD είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερες πρόβες με τον αφηγητή, ώστε να καθοριστούν ακριβώς οι διάρκειες της περιγραφής με γνώμονα 
τα κενά στα οποία θα μπορεί τελικά να τοποθετηθεί. 
 
2.5. Ηχογράφηση 

Αφού έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις στους ήχους του προγράμματος, πραγματοποιείται η ηχο-
γράφηση της περιγραφής. Είναι σημαντικό να υπάρχει αρκετός χρόνος για να ειπωθεί κάθε λέξη σωστά, καθαρά 
και όχι βιαστικά. Να υπάρχει χρόνος ανάμεσα στην τελευταία λέξη της περιγραφής με την πρώτη του διαλόγου 
του προγράμματος 

 

2.6. Μίξη – Εξισορρόπηση των ήχων 

Η φάση αυτή απαιτεί πλέον τον συγχρονισμό του AD με το πρόγραμμα. Η φωνή του αφηγητή ηχογραφείται σε 
μια σταθερή στάθμη από την αρχή ως το τέλος της περιγραφής. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως, που επιλέγεται 
να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις στη φωνή, όπως όταν υπάρχει ξαφνικός θόρυβος ή δυνατά γέλια από το κοινό, 
ώστε να γίνει κατανοητή. Αυτό που προσαρμόζεται είναι οι ήχοι του προγράμματος: αναγκαστικά οι ήχοι που 
ακούγονται στα κενά, που γίνεται η περιγραφή, πρέπει να ρυθμιστούν αναλόγως για να ακούγεται το AD 
καθαρά, δηλαδή πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον η στάθμη τους. Θα μπορούσε κανείς μελλοντικά, να 
διερευνήσει κατά πόσο θα μπορούσε να μεσολαβήσει η ισοστάθμιση των ήχων, ώστε να μην απαιτείται ο 
περιορισμός και η μείωση των ήχων, όπως έχουν σχεδιαστεί. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο τα αποτελέσματα, 
αναφορικά με την απόδοση των αρχικών ήχων, να μην είναι προτιμότερα. 
 
2.7. Έλεγχος της ηχογράφησης 

Πριν το προϊόν με το AD παραδοθεί πρέπει να γίνει επανέλεγχος του αποτελέσματος για τυχόν λάθη και στη 
συνέχεια να έρθει η ολοκλήρωσή του, αναφορικά με την τελική αναπαραγωγή του νέου soundtrack. 

 

3. Κανόνες AD 

Το AD ακολουθεί μια σειρά κανόνων, οι οποίοι εν μέρει διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα που 
περιγράφεται. Οι παρακάτω, αφορούν τον κινηματογράφο. 
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3.1. Τι περιγράφεται  

Η περιγραφή περιλαμβάνει μόνο ό,τι είναι εκεί, στη σκηνή και τίποτα παραπάνω. Προτεραιότητα στην 
περιγραφή έχει πάντα η πλοκή της δράσης, το μέρος που διαδραματίζεται και τα άτομα που συμμετέχουν σε 
αυτή. Σε δεύτερη μοίρα έρχονται οι πληροφορίες της εικόνας. Η περιγραφή ξεκινάει από το γενικό στο ειδικό. 
Συνήθως γίνεται μια κατηγοριοποίηση των πληροφοριών ως εξής: 

1. πότε (χρόνος, εποχή, μέρα/νύχτα) 

2. πού (τοποθεσία, εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος) 

3. ποιος (χαρακτήρες) 

4. τι (δράση της σκηνής) 

 

3.2. Χαρακτήρες 

Η περιγραφή των χαρακτήρων περιλαμβάνει στοιχεία της εξωτερικής τους εμφάνισης, όπως η ηλικία, το ύψος, 
το χρώμα των μαλλιών. Μπορούν να συμπεριληφθούν στην περιγραφή επιπλέον πληροφορίες σχετικά με 
χειρονομίες, κινήσεις, έκφραση προσώπου κ.ά. των σημαντικών χαρακτήρων. Αυτό, εν μέρει, μπορεί να 
θεωρηθεί σαν «κλέψιμο», καθώς ο αφηγητής καταλήγει να επεξηγεί πράγματα που δεν είναι εμφανώς ορατά 
ακόμη και σε αυτούς που βλέπουν, να προδώσει καταστάσεις και να επηρεάσει την πλοκή της εξέλιξης για ένα 
τυφλό άτομο. Η απόφαση για το αν θα δοθούν αυτές οι πληροφορίες ανήκει στον αφηγητή. Σημαντικό ρόλο 
παίζει και ο βαθμός της τυφλότητας ή ορατότητας. Οι εκ γενετής τυφλοί δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον στην 
ιδέα της ομορφιάς, το χρώμα των μαλλιών ή στην περιγραφή των ρούχων, σε αντίθεση με τους εν μέρει τυφλούς 
και αυτούς που στην πορεία επήλθαν σε αυτή την κατάσταση, για τους οποίους αυτές είναι βασικές 
πληροφορίες. Αναφορικά με τη χρήση των χρωμάτων εν τέλει, είναι σημαντική ακόμη και για τους εκ γενετής 
τυφλούς, καθώς συνδέονται με έννοιες και καταστάσεις σε μια σημειωτική και σημειολογική βάση.  

Ένας φιλομαθής τυφλός, ο οποίος είχε διερευνήσει εξονυχιστικά τα ορατά αντικείμενα και είχε 
χρησιμοποιήσει τις εξηγήσεις βιβλίων και φίλων στην προσπάθειά του να κατανοήσει τα ονόματα του 
φωτός και των χρωμάτων που άκουγε συχνά γύρω του, καυχήθηκε μια μέρα ότι επιτέλους είχε 
καταλάβει τι σήμαινε το «άλικο». Οι φίλοι του έσπευσαν να μάθουν τι ήταν το «άλικο», και ο τυφλός 
αποκρίθηκε ότι ήταν σαν τον ήχο της σάλπιγγας (Ζήκα, 2011·Locke, 1989). 

Ένα ακόμα θέμα που τίθεται, είναι αυτό της παρουσίασης των ονομάτων των χαρακτήρων. Κάποιοι οδηγοί 

(Greening κ.ά., 2010:30) υποστηρίζουν ότι το όνομα των χαρακτήρων δεν πρέπει να δοθεί αν δεν έχει 
αποκαλυφθεί στην ταινία. Ωστόσο αυτό δημιουργεί πρόβλημα, καθώς το όνομα μπορεί να αποκαλυφθεί πολύ 
αργά στην ταινία. Σε αυτή την περίπτωση ο αφηγητής επιλέγει να κατονομάσει τον χαρακτήρα όσο το δυνατό 
πιο σύντομα (συνήθως μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά της ταινίας ), εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει λόγος 
να παραμείνει κρυφό το όνομα για χάρη της πλοκής. Έτσι διευκολύνεται μεν η δουλειά του αφηγητή, 
αποφεύγονται δε οι μεγάλες περιγραφές που θα περιόριζαν το χρόνο για πιο σημαντικές πληροφορίες. Όπως 
το όνομα, έτσι και οι σχέσεις μεταξύ χαρακτήρων προτείνεται να αναφέρονται μόνο αν έχουν αποκαλυφθεί 
στην ταινία ( Greening κ.ά., 2010:30). Λεπτό ζήτημα αποτελεί η αναφορά της εθνικότητας των χαρακτήρων. Στις 
περισσότερες χώρες η αναφορά στην εθνικότητα/φυλή/χρώμα δέρματος των χαρακτήρων, πρέπει να γίνεται 
μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο και εξυπηρετεί κάπως την πλοκή. Μπορεί να γίνει αναφορά στην αρχή της 
ταινίας για να σχηματιστεί η εικόνα του χαρακτήρα καλύτερα, αλλά αν συνεχίσει να αναφέρεται, ο θεατής θα 
αποπροσανατολιστεί, καθώς θα καταλήξει να έχει μεγαλύτερη σημασία αυτό απ’ ότι ο ρόλος στη γενικότερη 
πλοκή (ITC Guidance on Standards for Audio Description, 2000). Επίσης σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η 
περιγραφή της φυλής μόνο των αλλοδαπών καθιστά αμέσως τους λευκούς ως βασικούς και κυρίαρχους 
χαρακτήρες και θεωρείται προσβλητικό. 

 

3.3. Γλώσσα 

Το AD σενάριο πρέπει να είναι απλό με σύντομες και κατανοητές προτάσεις. Το ύφος που θα αποκτήσει το 
σενάριο, το λεξιλόγιο, πρέπει να ταιριάζει με το ύφος της ταινίας και να είναι ανάλογο του κοινού που 
απευθύνεται. Όσο μεγαλύτερη ποικιλία υπάρχει στο λεξιλόγιο τόσο πιο ξεκάθαρη γίνεται η εικόνα, κυρίως με 
τη χρήση ρημάτων, επιθετικών προσδιορισμών, επιρρημάτων και προσωπικών αντωνυμιών (μόνο σε 
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περιπτώσεις που είναι ξεκάθαρο για τι μιλάμε). Ο χρόνος που χρησιμοποιείται είναι παροντικός (ενεστώτας) 
και η γλώσσα στην οποία γίνεται το AD πρέπει να είναι ίδια με τη γλώσσα της ταινίας για να μη δημιουργείται 
σύγχυση στον ακροατή, άρα για ξενόγλωσσες ταινίες η διαδικασία παραγωγής AD περιλαμβάνει πρώτα τη 
διαδικασία της μεταγλώττισης.  

 

3.4. Αφηγητής 

Η φωνή του αφηγητή αποτελεί ίσως το σημαντικότερο κομμάτι σε όλη τη διαδικασία του AD. Όπως 
προαναφέρθηκε, η θέση του αφηγητή είναι αντικειμενική. Αυτό σημαίνει ότι ο τόνος της φωνής του δεν 
επιδέχεται χρωματισμούς ή έντονη υποκριτική. Οφείλει να είναι διακριτική χωρίς όμως να γίνεται βαρετή. Οι 
οδηγοί υποστηρίζουν ότι η φωνή πρέπει να ακολουθεί το συναισθηματικό πλαίσιο της σκηνής, αλλά να 
παραμένει ουδέτερη εκτός περιπτώσεων, όπως είναι τα παιδικά προγράμματα (ITC Guidance on Standards for 
Audio Description, 2000). Αν ο πρωταγωνιστής είναι άντρας, τότε ο αφηγητής πρέπει να είναι γυναίκα και 
αντίστροφα. Αυτό επιτρέπει στον ακροατή να κάνει ξεκάθαρο πότε ο λόγος προέρχεται από την ταινία ή από 
την περιγραφή. Συνήθως αυτοί που ασχολούνται με τη διαδικασία παραγωγής του AD και συγκεκριμένα με τη 
γραφή του σεναρίου αναλαμβάνουν και την αφήγηση. Είναι το άτομο που είναι πλήρως εξοικειωμένο με το AD 
σε σχέση με τους ηθοποιούς, οι οποίοι κάποιες φορές μπορεί και να μην είναι οι κατάλληλοι, καθώς 
χρωματίζουν την αφήγηση με στοιχεία υποκριτικής (Greening, κ.ά., 2010:30). Αν και ακόμη κι η «αχρωμάτιστη» 
αφήγηση, είναι μια πτυχή της υποκριτικής.  

 

3.5. Τι δεν περιγράφεται 

Αναφορικά με το λεξιλόγιο, ρήματα όπως βλέπουμε/κοιτάμε ή φράσεις πλησιάζει προς το μέρος μας/μπροστά 
μας, αλλά και τεχνικοί όροι του κινηματογράφου όπως το flashback ή οι κινήσεις της κάμερας, πρέπει να 
αποφεύγονται. Είναι θεμιτό να περιγράφονται τα οπτικά στοιχεία που δημιουργούν την εντύπωση ότι πρόκειται 
για αναδρομή ή ονειρική κατάσταση, παρά να δηλώνονται. Εξαιρέσεις αποτελούν κάποιοι ευρέως 
διαδεδομένοι όροι, όπως το slow-motion. 

 

4. Μεθοδολογία 

Η επιλογή του αποσπάσματος από την ταινία Μικρά Αγγλία έγινε με βάση τη γλώσσα της ταινίας που πρέπει να 
συμφωνεί με τη γλώσσα της περιγραφής. Αρχικά έγινε αναλυτική περιγραφή των σκηνών με σκοπό να 
επισημανθούν στην πορεία τα πιο σημαντικά σημεία που πρέπει να αναφερθούν. Η ανάλυση αυτή μαζί με το 
απόσπασμα της ταινίας , δόθηκε και σε ένα τυφλό άτομο, που συνεργάστηκε, , έτσι ώστε να σημειωθούν 
παρατηρήσεις για προσθήκη ή αφαίρεση λεπτομερειών. Αφού ολοκληρώθηκε αυτό το στάδιο ξεκίνησε η πρώτη 
γραφή του σεναρίου, με βάση τις απαραίτητες πληροφορίες και τους χρόνους από τις παύσεις της σεκάνς. Έγινε 
επιλογή της φωνής του αφηγητή και μετά από πρόβες ξεκίνησε η ηχογράφηση. Το υλικό που καταγράφηκε, 
επεξεργάστηκε για να εξισορροπηθούν οι τόνοι της ηχογράφησης, βάση αυτών της σκηνής. Το ηχητικό κομμάτι 
της σκηνής ρυθμίστηκε αναλόγως, προσθέτοντας τα απαραίτητα fades πάνω στα οποία τοποθετήθηκαν οι 
ατάκες του AD σεναρίου από την ηχογράφηση. Αφού ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία έγινε η σύνδεση εικόνας 
και ήχου. Το τελικό υλικό δόθηκε για παρακολούθηση σε μια μικρή ομάδα ατόμων με προβλήματα όρασης με 
σκοπό να σημειωθούν εντυπώσεις και παρατηρήσεις για τυχόν διορθώσεις. 
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Εικόνα 1: Απεικόνιση αποσπάσματος της κυματομορφής από το απόσπασμα της ταινίας. 

 
 

 
Εικόνα 2: Απεικόνιση των ρυθμίσεων fades στο ίδιο απόσπασμα της Εικόνας 1. 

 
 

 
Εικόνα 3: Απεικόνιση κυματομορφής του ηχογραφημένου σεναρίου για το αντίστοιχο απόσπασμα 

 της Εικόνας 1. 
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Εικόνα 4: Απεικόνιση κυματομορφής της ένωσης του αποσπάσματος με τις ρυθμίσεις fades (Εικόνα 2)  

και του ηχογραφημένου σεναρίου (Εικόνα 3). 
 

 

5. Το AD στην Ελλάδα και προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Στην Ελλάδα και βάσει των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά τη σύντομη έρευνά μας, έως τώρα έχει γίνει AD 
σε κάποιες ελληνικές ταινίες, οι οποίες και προβλήθηκαν με ακουστική περιγραφή. (Αγγέλου κ.ά., 2016). 
(Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία, 2016). 

y Η μικρά Αγγλία (Π. Βούλγαρης) 
y Κάλπικη Λίρα (Τζαβέλλας Γιώργος) 
y Αισθηματίες (Νίκος Τριανταφυλλίδης) 
y Ο Αγώνας των Τυφλών (Ντοκιμαντέρ) 
y Ο δρόμος προς την Ευτυχία (Παιδική ταινία) 
y Μια ζωή την έχουμε (Γιώργος Τζαβέλας)  
y Δράκος (Νίκος Κούνδουρος) 
y Πολίτικη κουζίνα (Τάσος Μπουλμέτης) 
y 90 χρόνια ΠΑΟΚ-Νοσταλγώντας το μέλλον (Νίκος Τριανταφυλλίδης) 
y Το προξενιό της Άννας (Παντελής Βούλγαρης) 
y Θου-Βου φαλακρός πράκτωρ, Επιχειρισις: Γης Μαδιάμ (Θανάσης Βέγγος) 
y Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει (Γιώργος Πανουσόπουλος) 
y Στρέλλα (Πάνος Κούτρας) 
y Μετέωρο και σκιά (Τάκης Σπετσιώτης) 

 
Επίσης, το Διεθνές Φεστιβάλ «EMOTION PICTURES - Ντοκιμαντέρ και Αναπηρία», τις χρονιές 2007 & 2008 
παρείχε ακουστική περιγραφή για ορισμένες ταινίες. Συγκεκριμένα (Camera stylo online, 2018): 
Α. 1ο (16-18 Ιουνίου 2007): Όλα τα ελληνικά ντοκιμαντέρ του Διαγωνιστικού τμήματος διέθεταν ακουστική 
περιγραφή στα ελληνικά για τα άτομα με μειωμένη όραση ή τύφλωση. (Culture now, 2013). 
Β. 2ο (21-23 Ιουνίου 2008): προβλήθηκαν με AD οι ταινίες: Άκουσέ με / Please Listen to Me (Μαριάννα 
Οικονόμου), Δύναμη που ξεπερνά τον άνεμο (Αλέξανδρος Παπαηλιού).  
 
Επίσης η ταινία Maniera Greca (Κυρηναίος Παπαδημάτος, 2017), διαθέτει προσβάσιμη κόπια με SDH και AD. Η 
κόπια αυτή έγινε με πρωτοβουλία της Κίνησης Καλλιτεχνών με Αναπηρία και φέρει την πιστοποίησή της. 
(Κρασσακόπουλος, 2017). 
 
5.1. Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία  

Η Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία έχει σκοπό τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών με αναπηρία 
όπως επίσης και την άρση των εμποδίων στην τέχνη για τους ανθρώπους με αναπηρία. Αναλαμβάνει 
συμβουλευτική για την προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον και στο περιεχόμενο σε φεστιβάλ και 
εκδηλώσεις. Διαχειρίζονται ειδικό λογισμικό δημιουργίας SDH και αντίστοιχα λογισμικό και τεχνολογικό 
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εξοπλισμό για την πραγματοποίηση AD. Σύμφωνα με πληροφορίες η Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία 
δημιουργήθηκε από την ανάγκη για πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρία στην τέχνη όχι μόνο ως θεατές αλλά 
και ως δημιουργοί, καλύπτοντας έτσι ένα κενό που υπάρχει στην Ελλάδα. (Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία, 
2016). 

Αναφορικά με το AD, οι συνεργασίες και οι δράσεις της Κίνησης Αναπήρων Καλλιτεχνών είναι οι εξής (Κίνηση 
Καλλιτεχνών με Αναπηρία, 2016).:  
Α. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων καθολικής 
προσβασιμότητας, αποδοχής της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και ισότιμης πρόσβασης στο κινηματογραφικό 
περιεχόμενο.  
Β. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης , για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις προβολές του, με 
χρήση AD και SDH, και στις εγκαταστάσεις του με τη συμβολή μηχανικών εξειδικευμένων σε θέματα 
προσβασιμότητας. 
 
5.2. Σπουδές AD στην Ελλάδα 

Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας στα μέσα ενημέρωσης, που περιλαμβάνουν τον υποτιτλισμό για κωφούς και 
βαρήκοους και την ακουστική περιγραφή για άτομα με τύφλωση ή προβλήματα όρασης, έχουν πλέον εδραιωθεί 
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως άλλωστε προβλέπει και η Οδηγία 2010/13/ΕΕ. Δεν χρησιμοποιούνται, όμως, 
συστηματικά στην Ελλάδα, παρόλο που η Οδηγία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο από το 2011 (ΦΕΚ 
190/Α/05-11-2011, Προεδρικό Διάταγμα 109/2011). Η κατάσταση αυτή αντικατοπτρίζεται, μεταξύ άλλων, στην 
ιδιαίτερα περιορισμένη προσφορά σπουδών οπτικοακουστικής μετάφρασης από τα ανώτατα και τεχνολογικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και από τις ιδιωτικές σχολές ή τα κέντρα διά βίου μάθησης της χώρας μας, όπως 
προκύπτει από τα αναρτημένα στο διαδίκτυο προγράμματα σπουδών τους.  

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα: Το Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας) δεν προσφέρει μαθήματα οπτικοακουστικής μετάφρασης. Ούτε τα τμήματα ξένων φιλολογιών του 
ΕΚΠΑ προσφέρουν ανάλογα μαθήματα.  

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και συγκεκριμένα ο Τομέας Μετάφρασης και 
Διαπολιτισμικών Σπουδών περιλαμβάνει στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του το μάθημα 
‘Οπτικοακουστική Μετάφραση’. Όμως, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και 
Μετάφρασης (η κατεύθυνση Μετάφρασης του οποίου αποτελεί μέλος του Δικτύου EMT) δεν προσφέρει προς 
το παρόν κάποιο μάθημα οπτικοακουστικής μετάφρασης.  

Φωτεινή εξαίρεση στην κατηγορία αυτή αποτελεί το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου η οπτικοακουστική μετάφραση προσφέρεται σε προπτυχιακό (μάθημα 
‘Υποτιτλισμός’) αλλά και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο πρόγραμμα Επιστήμη της Μετάφρασης (μάθημα 
‘Οπτικοακουστική Μετάφραση’).  

Κέντρα δια βίου μάθησης/ιδιωτικές σχολές: Γλωσσολογία: Σε συνεργασία με το Institut de Traducteurs, 
d’Interprètes et de Relations Internationales (ITIRI) του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, προσφέρεται 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οπτικοακουστική Μετάφραση. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν ανάμεσα σε δίγλωσσο πρόγραμμα (Ελληνικά/Αγγλικά) ή τρίγλωσσο πρόγραμμα (Ελληνικά/ 
Αγγλικά/Γαλλικά). Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ιστορία του υποτιτλισμού, εργαλεία του υποτιτλισμού, υποτιτλισμό για κωφούς 
και άτομα με προβλήματα ακοής και ακουστική περιγραφή. Με το πέρας του προγράμματος οι σπουδαστές 
έχουν υποχρεωτική τρίμηνη πρακτική άσκηση σε εταιρείες υποτιτλισμού. meta|φραση: Προσφέρονται 
σεμινάρια υποτιτλισμού τα οποία παραδίδονται και εξ αποστάσεως City Unity College: Ο υποτιτλισμός 
προσφέρεται ως μάθημα στο Edexcel Assured Πρόγραμμα με τίτλο ‘Ανώτερο Δίπλωμα στην Επαγγελματική 
Μετάφραση’.  

Το Metropolitan LLC είναι μία ιδιωτική σχολή που θα παρέχει προσεχώς μεταξύ άλλων και σπουδές 
οπτικοακουστικής μετάφρασης και προσβασιμότητας. Το πρόγραμμα είναι διεθνώς πιστοποιημένο από τον 
φορέα SQA που είναι αναγνωρισμένος από το ελληνικό υπουργείο παιδείας. Οι επιμορφούμενοι αποκτούν όλες 
εκείνες τις δεξιότητες του επαγγελματία μεταφραστή οπτικοακουστικών μέσων βάσει μιας ολοκληρωμένης 
διδακτικής προσέγγισης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ώστε να ξεκινήσουν μια επιτυχή σταδιοδρομία 
στον τομέα αυτό. Οι θεματικές ενότητες των σπουδών είναι διαγλωσσικός υποτιτλισμός, SDH και ακουστική 
περιγραφή για άτομα με προβλήματα όρασης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Ιονίου 
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Πανεπιστημίου, Πτυχιούχους μεταφραστικών Σχολών, Καθηγητές-Απόφοιτους Αγγλικής Φιλολογίας, Κατόχους 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, κατόχους του Diploma in Translation από το 
Institute of Linguists (UK) (Mitropolitikostudies.edu.gr, n.d.). 

 

5.3. Προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες 

Στο άρθρο 21 και στην παράγραφο 6 του Συντάγματος της Ελλάδας αναφέρεται: «Τα άτομα με αναπηρία έχουν 
δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη 
συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας» (Χριστοφή, 2013). 

Σύμφωνα με την Μ. Χριστοφή «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την αναπηρία σαν ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, 
τονίζει τους περιβαλλοντικούς φραγμούς σαν το αίτιο που εμποδίζει την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με 
αναπηρία στην κοινωνία και θεωρεί ότι αυτοί πρέπει να εξαλειφθούν. Αντιμετωπίζει τα θέματα πρόσβασης και 
κινητικότητας με βάση τις ίσες ευκαιρίες και το δικαίωμα συμμετοχής. Αναγνωρίζει την κινητικότητα σαν 
δικαίωμα που ανήκει σε κάθε άνθρωπο, με την επιφύλαξη εύλογων οικονομικών και τεχνικών περιορισμών. 
Επισημαίνει την κρισιμότητα της προσβασιμότητας του περιβάλλοντος, την οποία και θεωρεί, όπως και η 
διεθνής κοινότητα, ως το κλειδί για την ισότητα των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία» (Χριστοφή, 2013). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωση της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών αναφέρει πως «Προσβασιμότητα 
σημαίνει ότι τα άτομα µε αναπηρία έχουν πρόσβαση, σε ισότιμη βάση µε τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, 
στα μέσα μεταφοράς, στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), και σε άλλες υποδομές και 
υπηρεσίες. Εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά εμπόδια σε όλους αυτούς τους τομείς. Πολλά τηλεοπτικά 
κανάλια εξακολουθούν να μεταδίδουν λίγα µόνο προγράμματα, που είναι υποτιτλισμένα και συνοδεύονται από 
ακουστική περιγραφή (Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια, 2010)». 

 

6. Τα όρια των αισθήσεων 

Υπάρχει πλήθος ερευνών αναφορικά με τις αισθήσεις, τα όρια και τη μεταξύ τους αλληλοεπίδραση και 
αλληλοεπικάλυψη, κι έχουν πραγματοποιηθεί πειράματα που διερευνούν τη δυνατότητα υπέρβασης των 
διακριτών ορίων των αισθήσεων, όπως και η δυνατότητα αναπλήρωσης μιας αίσθησης που παρουσιάζει βλάβη 
ή υστέρηση. Τα πειράματα αυτά προέρχονται από διαφορετικές επιστημονικές κατευθύνσεις 
(νευροφυσιολογία και ιατρική, ψυχολογία, φιλοσοφία κ.ά.) και θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να υπάρξει μια 
πιο ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη από περισσότερες κατευθύνσεις, προσέγγιση στο AD. 

Ουσιαστικά στην περίπτωση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης, το ζητούμενο είναι η όραση 
μέσω της ακοής. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας δεν είναι η διερεύνηση της συμπληρωματικότητας των 
αισθήσεων, αλλά η προσπάθεια της περιγραφή των εικόνων σε ένα οπτικοακουστικό έργο μέσω του λόγου και 
αν είναι εφικτό, μέσω των ήχων. Όμως δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξουν αναφορές για σχετικά ζητήματα, 
καθώς η χρήση των ήχων με σκοπό την αφήγηση, οπωσδήποτε αγγίζει και τη σχέση των εικόνων με τον ήχο 
τους. 

Στην περίπτωση που ο ήχος του αντικειμένου, χρώματος, κατάστασης κλπ δεν είναι χαρακτηριστικός της εικόνας 
του (λ.χ. ο μη-ήχος της πτώσης του χιονιού είναι αναντίστοιχος της εικόνας του, όπως και ο ήχος των βημάτων 
που δεν είναι πάντα ακουστός, καθώς εξαρτάται από το υλικό του δαπέδου), ούτε τον έχουμε με κάποιο τρόπο 
συνδέσει με την πηγή του, τότε θα πρέπει με λόγια να προσπαθούμε να περιγράψουμε την εικόνα. Επίσης 
υπάρχουν και περιπτώσεις που η αναπαράσταση κάποιων ήχων δεν είναι οικουμενική (λ.χ. σε ένα ελληνικό 
παιδικό έργο ο σκύλος κάνει γαβ και σε ένα αγγλικό arf, wuff, ruff). 

 

7. Από το AD στο SD (sonic description) – audio films 

Ένα ερώτημα που τίθεται, ίσως και το πιο ενδιαφέρον για όλους εμάς που προσπαθούμε να αφηγηθούμε μέσα 
από τους ήχους και τις συνθέσεις τους, είναι το κατά πόσον θα μπορούσε η επεξήγηση με τη χρήση του λόγου, 
το AD, να υποστηριχθεί και πιθανά να περιοριστεί, με την ενίσχυση των ήχων μιας ταινίας, και να οδηγηθούμε 
σε ένα Sonic Description, όπου η ύπαρξη ή και εμφάνιση κάποιων ήχων, ικανοποιεί την επιθυμητή αίσθηση, 
δίνει την εικόνα, και κάνει το λεκτικό σχόλιο περιττό. Πιθανότατα να απαιτεί παραπάνω κι εντονότερη 

http://www.mitropolitikostudies.edu.gr/
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παρατήρηση, ενώ με το λεκτικό στοιχείο είναι σίγουρα πιο εύκολη η παρακολούθηση του εκάστοτε 
προγράμματος.  

Επιπρόσθετα στο παραπάνω ερώτημα, πρέπει να σκεφτεί κανείς κατά πόσο μπορούν να μεταφραστούν σε 
ήχους πλέον, οπτικά στοιχεία, όπως τοποθεσίες, τοπία, χαρακτήρες, κινήσεις, εκφράσεις, ενδυμασία, με τρόπο 
ώστε να γίνονται κατανοητά σε άτομα με προβλήματα όρασης. Είναι σίγουρο ότι οι ήχοι και τα ηχοτοπία από 
μόνα τους, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποκλειστικά για την κατανόηση των οπτικών κειμένων και 
των εικόνων, και τη μετάφρασή τους σε μια ηχητική γλώσσα. Μια αφήγηση χωρίς λόγο, δεν θα μπορούσε ποτέ 
να περιγράψει κάποιες εικόνες, θα μπορούσε όμως μερικώς να αντικαταστήσει το λόγο και να ενισχύσει την 
αφήγηση με ενίσχυση των ήχων και δημιουργία εντονότερων ή και ευκρινέστερων ηχητικών εικόνων, μέσω της 
φαντασίας, της πρωτύτερης εμπειρίας και του ρεαλισμού.  

Για παράδειγμα, στο απόσπασμα από την ταινία Μικρά Αγγλία, όταν η Μόσχα περπατάει ανάμεσα στους 
λόφους και κλείνεται στη ζακέτα της, η ενίσχυση του ηχοτοπίου, με την προβολή του ήχου του αέρα, ίσως να 
μην απαιτούσε να ακουστεί ότι κάνει κρύο. Η διαφοροποίηση των εσωτερικών κι εξωτερικών χώρων είναι κάτι 
που σίγουρα γίνεται αντιληπτό εξαιτίας της αντήχησης, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν είναι πάντα ξεκάθαρες: 
ο αέρας δεν σημαίνει πάντα και κρύο.  

H Marianna Lopez (Lopez, Kearney, & Hofstadter, 2009) προτείνει μια μορφή ηχητικής τέχνης (Audio Film), που 
εξαλείφει την ανάγκη των οπτικών στοιχείων και την περιγραφή, παρέχοντας όλες τις πληροφορίες μέσω του 
ήχου, επεξεργασίας ήχου και χωροθέτησης. Τα ηχητικά εφέ χρησιμοποιούνται τόσο για να αντιπροσωπεύσουν 
τις δράσεις όσο και ως σήματα για να βοηθήσουν τους ακροατές να αναγνωρίσουν τους διάφορους χώρους, 
στους οποίους διαδραματίζεται η αφήγηση. Η τεχνητή αντήχηση χρησιμοποιείται για να παρέχει σε κάθε χώρο 
ένα χαρακτηριστικό ήχο, ενώ ο χωρικός ήχος (ήχος surround) χρησιμοποιείται για να υποδείξει τη διάταξη των 
χώρων καθώς και για την ένδειξη της κίνησης των χαρακτήρων όπως και όλων των δράσεων που συμβαίνουν 
μέσα σε αυτούς. 

Η M. Lopez αναφέρει επίσης ότι ο σχεδιασμός ενός Audio Film, αποτελεί μια εναλλακτική λύση για το AD. 
Θεωρεί, ότι παρόλο που το AD ενεργοποιεί την προσβασιμότητα στα άτομα με προβλήματα όρασης στις οπτικές 
μορφές τέχνης, παρουσιάζει τους ακόλουθους περιορισμούς (Lopez & Pauletto, 2009). 

1. Αξιολογεί και συνοψίζει τη σκηνή που περιγράφηκε, αφήνοντας στον ακροατή λιγότερη ευκαιρία να 
προσδιορίσει ανεξάρτητα το νόημα. 

2. Το AD δεν πρέπει να επικαλύπτει τους διαλόγους. Αυτό σημαίνει ότι οι οπτικές πτυχές (ερεθίσματα) δεν 
περιγράφονται κατά τη διάρκεια των διαλόγων, αφήνοντας τον ακροατή χωρίς μέρος των πληροφοριών.  

3. Οι περιγραφές περιορίζονται στα κενά μεταξύ των διαλόγων, τα οποία μπορεί να μην είναι αρκετά σε 
διάρκεια για να παρέχουν τις απαραίτητες περιγραφές. 

4. Η περιγραφή όταν συγχρονίζεται με τα ηχητικά εφέ, μπορεί να υπερκαλύψει σημαντικά στοιχεία ήχου, 
τα οποία θα μπορούσαν να ερμηνευτούν χωρίς την ανάγκη της περιγραφής. 

5. Οι ακροατές δεν μπορούν να βιώσουν το κείμενο πηγής από μόνο του επειδή δεν περιέχει αρκετές 
πληροφορίες για να ακολουθήσουν την πλοκή.  

Το Audio Film προτείνει προσπάθειες επίλυσης περιορισμών, παρέχοντας απλώς ένα κείμενο πηγής που 
επιτρέπει στον ακροατή με προβλήματα όρασης να βιώσει την ταινία ήχου με τον ίδιο τρόπο που θα έβλεπε 
ένας ακροατής/θεατής χωρίς πρόβλημα όρασης. Επίσης, εξαλείφοντας τις περιγραφές, ο ακροατής θα μπορέσει 
να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του πιο ελεύθερα. Επιπλέον, το γεγονός ότι αυτή η μορφή δεν χρειάζεται έναν 
περιγραφέα, θα εξαλείψει ένα άλλο μειονέκτημα του AD: ο τρόπος με τον οποίο ο περιγραφέας αποφασίζει να 
παρουσιάσει τις πληροφορίες μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο βιώνεται η ταινία. (Lopez & Pauletto, 2009). 

Για τη δημιουργία εντονότερων και ευκρινέστερων ηχητικών εικόνων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 
αναγκαία η χρήση των μορφών μίξης stereo, surround και binaural διότι συμβάλλουν στη χωρική τοποθέτηση 
των ήχων, έτσι ώστε ένα άτομο με πρόβλημα όρασης να μπορεί να αισθανθεί την προέλευση της πηγής του 
κάθε ήχου.  

 

8. Περαιτέρω εργασία και προτάσεις 

Θα ήταν θετικό να διοργανωθεί κάποιο φεστιβάλ στα πρότυπα του ConSentido (Workshop με την Δρ. Teresa 
Barberena, 2017), που να βοηθάει στην ενσωμάτωση των ατόμων με οπτική δυσκολία, στην ψυχαγωγία και 
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διασκέδαση μέσω των κινηματογραφικών ταινιών, αλλά και στην ενημέρωση των υπόλοιπων για το AD και τις 
δυνατότητές του. Ένα τέτοιο φεστιβάλ θα μπορούσε και να έχει και ευρύτερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, σχετικά 
με την κατασκευή των ταινιών, ως αρχικών κειμένων πηγής, όπου θα μπορούσε να υπάρχει ενισχυμένος ήχος 
εξαρχής, με στόχο την αύξηση της προσβασιμότητας.  

Μελλοντικά σκοπεύουμε να πραγματοποιηθούν περισσότερες προβολές και με περισσότερα παραδείγματα, με 
σκοπό τη συγκέντρωση κάποιων στατιστικών στοιχείων -ανάμεσα στα άλλα- ώστε να μπορέσει να διευκρινιστεί, 
κατά πόσο η ενίσχυση των ήχων μπορεί να είναι αρκετή σε κάποιες περιπτώσεις, χωρίς να απαιτείται το AD. Η 
μελέτη σε βάθος της ταινίας Blue του Derek Jarmann, πιθανότατα θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια 
συμπεράσματα αναφορικά με τη σχέση εικόνας-φωνής-ήχων.  

Επιθυμητό είναι να υπάρξουν μακροπρόθεσμα και ανάμεσα στα αποτελέσματα της έρευνάς μας, οι απόψεις 
κάποιας μικρής ομάδας ατόμων με προβλήματα όρασης, πάνω σε ήδη υπάρχουσες εφαρμογές αφήγησης 
αποκλειστικά μέσω της χρήσης ήχων, κάτι που θα προκύψει μέσα από οργανωμένες προβολές, 
ερωτηματολόγια και συζητήσεις.  
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<http://flix.gr/articles/drama-ffest-2017-maniera-greca.html>. Ημερομηνία ανάκτησης: 8/2/2019. 

Λιναριτάκη, Αικ. Α. (Ιούλιος 2018). Τεχνική Διαμόρφωσης Οδηγού για Audio Discription και εφαρμογή του AD, 
Ερευνητική εργασία, Θεσσαλονίκη: Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ. 

Παλληκάρης, Ι.(2019). 11 Οκτωβρίου - Παγκόσμια ημέρα Όρασης [Κατά της τύφλωσης]. Institute of Vision and 
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Experience and Acoustic Ecology. Some introductory approaches 
 

Kostas Paparrigopoulos 
Musicologist, TEI of Crete 

kpaparrigopoulos@yahoo.com 
 
Abstract 
Experience, a word with many and often vague meanings, placed next to the Sound (as in the title of the 
conference), states the existence of an experiential relationship with sound, an "other" relationship, "different" 
and perhaps more "deep " from an ordinary- superficial (we might say) consideration of the sound environment. 
In this sense, Acoustic Ecology (as mentioned in the introductory text of the conference), placing from the 
beginning the emphasis on "the various ways of listening to the sounds with the ear and the body, disengaging 
attention from the symbols of the sounds and transferring it to the sounds themselves", seems to be effortlessly, 
almost by definition, placed in the space of experience.  
In this paper, some aspects of the close relationship between experience and acoustic ecology, which have 
implications for the natural and human sciences, ecology, arts, music, everyday life, are approached and offered 
for thought and practice in educational process. Today, these relationships acquire new research fields due to the 
development and the diffusion of commercialized technology, which has always had a rather peculiar position in 
the field of acoustic ecology. Technological-commercial targeting to an "enrichment" of physical reality, even to 
its total "replacement" (while degrading the natural at the level of "primitive" that technological progress 
"surpass") poses questions about our relationship with the everyday life, the environment, the soundscape, and 
the very concept of experience.  

Key Words: Acoustic Ecology, Experience, Sound, Nature, Technology. 
 
 

Urban soundscapes in the historic center of Thessaloniki; 
An interdisciplinary sound study about sonic architecture 
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Abstract 
This paper demonstrates that contemporary sound in urban areas involves a number of sonic territories with high 
heterogeneity and different characteristics. Sound scenes in urban environments have been studied using 
ecological sound tools, including soundscape ecology and acoustic ecology and architectural analysis methods. 
This study proposes an interdisciplinary framework based on sound that combines quantitative and qualitative 
sonic and architectural data to analyze, so as to depict and plan sonic space. Three territories with distinctive 
sound identities in the historic centre of Thessaloniki in Greece were selected and compared based on their 
architectural and sonic characteristics. Though sound characteristics are similar to other cities in Greece, as it was 
stated by the interviewees of this research, the continuous transformation of urban sonic identities leads to the 
importance of this study. The data revealed unique information about the identity and urbanity of the territories, 
challenging the established noise-silence dichotomy and opening new perspectives to an integrated sustainable 
urban design.  

Key Words: Urban soundscape, architecture, sonic territories, interdisciplinarity, Thessaloniki. 
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Ecological Connectivity of Soundscapes – Quietness  
Beyond Limits 
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Abstract 
The urban quiet areas are defined in Directive 2002/49/EC as areas delimited by the competent authority which are 
not exposed to a value of a noise index higher than a specified value determined by the Member State. The 
delimitation of quiet areas and hence the limitation of quietness, as well as the homogenization of all sounds in 
terms of intensity, offer short-term benefits to the environmental quality of urban settlements. The connectivity of 
urban green spaces benefit biodiversity levels. The degree of ecological connectivity of an anthropogenically 
modified landscape affects the viability of populations in fragmented habitats and differs both at structural and 
functional levels. The combination of characteristics of the urban landscape and the soundscape of the city of 
Mytilene and the behavioral components of the avifauna can be sufficient evidence to highlight the degree of 
ecological connectivity of urban green areas. In addition, it can provide the opportunity for architectural, urban 
interventions that are truly sustainable, transforming the urban environment as a "natural" and connected 
soundscape.  

Key Words: Quiet Areas, Ecological Connectivity, Environmental Noise. 

 
 

Archaia Agora Soundmap: 
A Digital Soundscape Cartography Application for the Ancient Agora of Athens 
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Abstract 
The recent interest on the soundscapes of archaeological sites and the potentiality of a historically informed 
reconstruction of the soundscape of the past, is redefining the areas of virtual archaeological reconstruction and 
augmented reality. Informed both by the fields of soundscape cartography and sound archaeology we will be 
probing the soundscape of the Ancient Agora of Athens. Taking into account the growing number of soundmap 
applications, we conceived and developed “Archaia Agora Soundmap” a sonic map of the Ancient Agora. We 
conducted field recordings in 8 excavation sites of the Agora at regular intervals. After analyzing and evaluating 
the recordings we proceeded with the development of two versions of the application: an interactive sound-tour 
of the space on the visual programming language Max/MSP and a web-based javascript soundmap: 
http://users.uoa.gr/~gmizithras/ 

Key Words: Soundmap, Ancient Agora of Athens, javascript, archaeological site, sound tour, Max/MSP, 
soundscape cartography, sound archaeology. 
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Abstract 
The term "soundscape of time" in our work describes the study of the sound environment over time, including 
sound manifestations over time. The "soundscape of the present", can be created, experienced, recorded and 
studied, is not the same as the "soundscape of the past" or "the future", where any research must be 
interdisciplinary in order to arrive at some conclusions. 
The present paper, applying the methodological interdisciplinary tools of Geoarchaeology and Environmental 
Archeology, studies the past sound field of two areas of Messinia and compares it with the present one, thus 
performing a "sound excavation". These areas are the artificial prehistoric port in the Roman region of Pylos 
dating back to about 1,200 BC and the old coasters and outcrops of the greater Tourles and Kalamitsi northeast 
of Kalamata defined in the geological time horizon (130.000 B.C.). 
These two areas, compared to the past, are now under dramatic changes in their geo-environments, which 
inevitably have brought about differences in their sound. It thus clarifies the direct correlation of two constants, 
the environment with the sound field, where when one of them changes, then changes inevitably occur in the 
other. 
In our work we aim at a methodology of tangible-physical "discovery" of the present sound of a site, by 
understanding a past sound of the site itself. We will inevitably look for a soundtrack of the present that will be 
reminiscent of the "lost" soundtrack of the past. But we will also discover significant developments in audio 
landscapes, useful for both the acoustic and the wider valuation of the modern environment.  

Key Words: Soundscape, Soundscape of Time, Sound Excavation, Geoarchaeology, Environmental Archeology, 
Geoenvironment, Kalamata, Messinia. 
 
 

Live Soundscape Transmission  
and the possibilities of expanded listening 
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Abstract 
What are the characteristics of a live streamed soundscape e.g from a park in London to a gallery in Athens? How 
do we perceive space and sound and what are the main factors at play in such a context? What are we listening 
to?How do we listen? From Bruce Davis’ idea of ‘Wilderness Radio’ (Davis, 1075) to Hildergard Westerkamp’s 
Soundwalking Radio show in the mid-70s and Maryanne Amacher’s ‘City-Links’, live audio streaming and the 
study of soundscapes through live streaming forms a common thread through these practices. Davis has written 
about the positive feedback between human and hifi rural environments while Amacher has focused on the 
synchronicities between actual and remote soundscapes.What are, nonetheless, the benefits of live 
audiostreaming in contemporary contexts of listening and being? Focusing on two case studies: Reveil, a 24hr 
Broadcast of live daybreak sounds and A Certain Geography, a series of site specific telematics soundwalks, the 
paper will focus on the above questions by exploring themes such as citizen science, acoustic commons and 
acoustic ethnography.  

Key Words: Live audio streaming, citizen science, telematics soundwalks, listening, soundscapes, acoustic 
ecology, acoustic ethnography. 
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Abstract 
Some alchemical practices relate to two different elements, which are mixed and transformed into something 
new. The process does not destroy them, but transforms them into an object with different properties and 
characteristics. This type of merger can be executed conceptually between two specific realities. Each place has 
a unique identity that is determined by many factors and is perceived or appreciated through the senses. Psycho-
geographical as well as strictly geographical or seasonal features imply a sense of a place rather than the place 
itself. What is the position of the person in a possible spatial simulacrum, which precedes any reality and how 
could we create it? Such new realities we experience in our everyday life when, for example, modern socio-political 
conditions and migration engrafts cultures into cultures and create new realities.  
With this article, we discuss within the context of sound art practice the idea of merging two separate experiential 
realities in order to create a new one. A hyper-reality, which intrigues the perception of the audience by 
stimulating imagination, evoking emotions and creating psycho-geographical links. This type of merger can be 
achieved conceptually by diffusing the acoustic reality of one place into another. As a result, the two realities are 
transfused, melted and transformed into a sensory amalgam, with sound acquiring catalytic characteristics.  
Based on alchemical texts, postmodern philosophy themes and contemporary audio-visual practices, we study 
thoughtfully the possibilities that environmental sound recording and soundscape related practices could act as 
a means of deepening the understanding of reality, imitation of a reality and the creation of one potential hyper-
reality. The ultimate goal is to explore the influence that such practices can have on both the artist and the 
listener.  

Key Words: Sound art, hyper-reality, installation, experience, alchemy, amalgam. 
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Abstract 
This paper presents a model for radio art analysis that takes into account historical, aesthetic and technological 
parameters. The model is primarily sound-based because it builds its concepts on the fundamental sonority of 
radio art. Moreover, it is aural-based, with a focus on listening. Three modes for the analysis of radio art works 
are proposed, considering aural perception as a mechanism of processing sonic messages of a trifold nature, i.e 
consisting of “sound objects”, “sound events” and “semantic meaning carriers”.  

Key Words: Radio art, Hörspiel, listening, narrative, sound object, sound event, language. 
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Abstract 
This paper presents the recording process of the soundscape of the wetland at Livadi Paliki, Kefalonia. This site was 
selected because of its importance as terrestrial wetland of the island of Kefalonia, due to its size and significant 
biodiversity. This work is part of a larger project of study and recording significant and unique natural soundscapes 
in Greece aiming at the creation of a comprehensive sonic map of hellinic territory. The ultimate goal is for the 
recordings to be used in the context of actions for ecological awareness, environmental education and conservation 
of the wetland. Additional reasons for the recording of this soundscape are a) the historical importance of this place 
whithin which the rural prisons of Kefalonia, infamous for for the inhumane living conditions of the prisoners, were 
located until 1953 when they were abandoned because of the devastating earthquake of that year and b) a rare 
geological phenomenon that can be observed in this particular location, i.e. the elevation of the coast as a result of 
the strong earthquakes of 2014. The purpose of this recording is to collect different types of data (recording, filming 
and photographing) and to achieve the high-quality and wide scope rendering of the acoustic environment in order 
to facilitate the study of spatio-temporal variations of sounds at the given location, with the prospect of 
reconstructing the soundscape of the past and thus fostering the preservation of historical memory (what the 
soundscape the prisoners heard sounded like). Five characteristic points were selected around the wetland to cover 
the area as fully as possible with one of the points located at the edge of the prison. The methodological and 
realisation details of this recording as well as quantitative and qualitative results of this research action are 
presenting analytically. 
  
Key Words: Soundscape, Kefalonia, Recordings, Wetland, Prisons  
 
 

The soundscape on the slopes of the caldera of Santorini 

 
Abstract  
This paper presents the recording process of the soundscape of the chapel of Agios Antonios on the slopes of the 
caldera of Imerovigli in Santorini. This location was chosen because it is one of the most distinctive landmarks of this 
island including such sites as the caldera and the Nea Kameni (the volcano). The sampling of the soundscape covers 
a yearly cycle, once every season and a daily cycle, at dawn, noon and evening). This way sampled the recordings of 
the soundscape represent its yearly and daily variations. The recording methodology aimed to producing three 
different types of data, i.e. audio recordings, film clips and soundmaps and to ensuring the best possible visualization 
of the qualitative and quantitative characteristics of the acoustic environment in order to be possible a thorough 
study of the spatio-temporal variations of the sonic environment at the specific site. In this paper we are presnting 
in details the site selection criteria, the recording and filming techniques as well as the subjective evaluation 
questionaires used. Quantitative and qualitative results of this this research project are also presented in the form 
of statistical pie charts showing the distributions of sonic elements perceived as foreground and background within 
the soundscape, according to their provenance (biological, geophysical, anthropogenic, mechanical). Furthermore, 
the basic components of the acoustic environment, the sound diversity and the acoustic character of the area for 
each season and time interval are described in detail. Finally, spatiotemporal maps of the most prevalent sounds of 
the area are presented, as well as a series of 12 videos that emerged from the four different seasons of the year and 
the three different time intervals of the day, showing in this way the temporal variations of the soundscape, both 
acoustically and visually.  
 
Key Words: Soundscape, Recordings, Spatiotemporal Maps, Sound Cartography, Santorini  
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Abstract 
In 1960, Polish composer Krzysztof Penderecki created an orchestral piece for stringed instruments entitled 
“Threnody to the victims of Hiroshima”. The plethora of innovations that constitute its singularity, (Penderecki’s 
use of the strings, timbre, score layout, etc) have already been extensively analyzed and documented by musicians 
and musicologists. Our interest here, however, from the perspective of ecomusicology, is the imaginary 
soundscape that emerges when the piece is heard, evoking specific images from the real world. Even with the 
title absent, Penderecki’s elaborate musical pen conjures an imaginary soundscape that references scenes of 
lament, fear, agony, turmoil and chaos. The element of improvisation is intense, though clearly delineated, as the 
graph notation, in conjunction with the staff notation, grants freedom to the performer only within specific 
parameters.  
Similarly, field recordings of “skaros”, a fiddle tune played by shepherds during their flock’s evening graze, that 
include the location’s actual sounds (sheep bleats, bells, night birds, dog barks, the shepherd’s voice, the blowing 
wind) also transmit an imaginary soundscape. Works such as these may comprise a stepping stone for students 
to compose a series of pieces, with unconventional usage of musical instruments, culminating in the creation of 
imaginary soundscapes. The concept of imaginary soundscapes, as regards both musical and soundscape 
compositions, can foster creative approaches to the educational process, enriching students’ cultural capital as 
well as artistic and multi-disciplinary perspectives.  

Key Words: Imaginary soundscape, unconventional use of musical instruments, music education, timbre. 
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Abstract 
During the last few years, companies in association with bioacoustics laboratories have introduced particular 
acoustical analysis software for bird calls, via the so-called automatic pattern recognition method, which 
identifies with both the rhythmic and the melodic structure of birdsong, always in accordance with the species' 
biological classification. Such applications are based on an entirely different methodology, in the sense of 
analyzing and identification, however, they appear to have some common limitations such as low accuracy, lack 
of professional analysis methods for covering a broader range of species, various technical difficulties and last 
the manpower shortage to fulfill such attempts. In the context of these events, we are going to present some of 
the most contemporary applications and significant research findings in the field, while focusing on the most 
widely used methods and techniques in practice. Next, we are going to elaborate on the issues with regard to the 
recording and the comparative study of a wider range of bird species, as well as the procedure of developing a 
new application to cover the Greek bird fauna in the future. Last, we will discuss the benefits of such applications 
in school education and in sound and music literacy, through the lens of acoustic ecology.  

Key Words: Acoustic ecology, biomusicology, bird vocalization, birdsong recognition, machine learning, music 
technology, sound analysis.  
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II. The Sound in Education and Culture 
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Abstract 
The dry-stone constructions of Lesvos vary in their use and the reason for their construction. They are 
distinguished in dry stone walls, road works and in residential construction. The rural landscape of Lesvos has 
been divided into zones based on climate, land use and geology. Pastures and olive groves are the two main 
zones, and there is a third intermediate zone that incorporates the two previous ones. In the area of the olive 
groves the drywall terraces dominate. It is a fact that the existence and creation of drywall constructions 
promotes sustainability and apart from cultural heritage, offers additional ecosystem services, including the 
promotion of biodiversity. The purpose of this work is to use the comprehensive knowledge of dry stone 
constructions as educational tools. The combination of manual work on building, intellectual work with the 
necessary soil knowledge and the need for the aesthetic criterion for a long-lasting effect make the global 
phenomenon of dry stone constructions an important educational tool. Acoustic ecology offers an ideal tool for 
highlighting and measuring biodiversity. Consequently, sound recordings are planned to be made in rural areas 
of Lesvos with and without the presence of dry stone constructions. The knowledge gained on how to construct 
them and the methodology for identifying biodiversity using sound recordings is an ideal tool for environmental 
education in a school environment.  

Key Words: Dry Stone, Environmental Education, Biodiversity, Sound Recordings. 
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Abstract 
Αcoustic ecology is an interdisciplinary field of study. In the winter semester of 2018, the "Acoustic Ecology" course 
was held for the first time in the Department of Environment in the University of the Aegean, investing more in 
the environmental and ecological impacts of sound. The purpose of the course was not only to inform students 
about the scientific developments of the field but to promote a deep understanding of how to use acoustic 
ecology. Within the course, the students understood the notion of sound and its characteristics. In order to achieve 
the purpose of the course, students were assigned two tasks. The design of a soundwalk and the recording of an 
ecoacoustic event were the means of familiarizing students with the soundscape concept. The aim of this work is 
to present the actions undertaken within the course, to highlight the challenges presented and the future 
perspectives of the acoustic ecology filed as a scientific and at the same time educational tool. One of the biggest 
challenges was the lack of a sufficient number of recording equipment that could meet the needs of the 150 
students who chose the acoustic ecology lesson. The way this gap has been addressed highlights the 
aforementioned interplay and promotes a debate on the dilemma between quantity and quality of audio 
recordings that are intended for education and scientific training.  

Key Words: Acoustic Ecology, Education, Ecoacoustics. 
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Abstract 
Folk custom songs can be used as a valuable music education material that highlights local musical traditions, 
and also contributes to the education for listening to the soundscape. The purpose of this paper is to present a 
model developed by the researcher within the Project "The Soundscape in which we live" (Erasmus+, 2016-19). 
This framework is based on four pillars of pedagogical actions that can be applied as a whole or in parts to all 
school levels in primary and secondary education. These axes are: a) sound as movement, b) sound as a means 
for sound creation in the classroom (improvisation, composition, sound images, rhythmic and melodic patterns, 
body percussion, etc.), c) sound as connection to the environment, and d) sound as a link to culture. The 
framework is presented here based on a sample of folk or traditional custom songs coming from various Greek 
places, referring to customs or events, such as: the custom of the swing, the custom of rain invoking, work-songs, 
spring songs, Easter songs, etc. We will give examples of how custom folk songs can be used in music teaching 
and learning processes in order to attend the proposed model within the framework of soundscape awareness.  

Key Words: Soundscape awareness, folk custom songs, soundscape, musical traditions, customs and events, 
music teaching and learning. 
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Abstract 
The subject of this research is the presentation and evaluation of two small workshops on sound and acoustic 
ecology in architectural education. The properties and behavior of sound are useful knowledge for architects. In 
the present work, two workshops are presented. Both of them lasted a few days, they were held in two different 
schools and concerned a non-specialist sound audience. The evaluation of the laboratories highlighted the need 
for simplification of standard sound theory so as to communicate the basic concepts of sound and acoustics. 
However, the interest of the participants was intense, mainly due to the ease of use of the equipment as well as 
the software for processing and reproduction of sound and acoustic phenomena. The experience of sound as a 
natural phenomenon and not as a simple representation was decisive.  

Key Words: Sound, experience, architectural education, new media, workshop design. 
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 198 

Journey to the «State of Sound»: 
Sound-centered Educational Activities for Classroom Dynamics 

 
Dimitrios Sarris 

Teacher (Music, Economics)  
Head of Experiential Education Laboratory,  
Directory of Primary Education of Messinia 

lab@sch.gr  
 

Abstract 
Can sound in education alleviate significant dysfunctions in the daily life of the classroom? Can practices of 
orchestral and co-playing musical action inspire practices in the daily co-learning in schools? This paper intends 
to address these matters, based on the framework, implementation and results of the "Education that Focuses 
on Sound" Program. This program was piloted in school units from all over Greece, led by the researcher who also 
serves as music teacher. Also was piloted at schools within the district of the Directory of Primary Education of 
Messinia. The core concept of this program is that it draws from the experience and principles of the collaboration 
of individuals gathered in “sound-community” groups (e.g. orchestras, ensembles, bands), and transfers that 
knowledge to learning groups (e.g. classes and student groups). These are the elements that make up the "State 
of Sound,” in which anyone—teacher, student or parent—can "travel," enjoying the quality of life of that state, 
as it includes topics accessible in everyday life, yet framed under the sound spectrum. The aim of this work is to 
provide the foundation, so that everyone can get the most out of their own learning team. On this researcher’s 
end, such results have emerged from this very program.  

Key Words: Education that focuses on sound, Education, Classroom Dynamics, Orchestra.  
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Abstract 
This paper presents the activities of the students of the Primary School of Leika - Kalamata, which took place in 
the framework of the pilot program «Transparent Flags», which was implemented in Messinia during the school 
year 2017-2018. We dealt with practices of utilizing the school soundscape. By researching, we learned about 
Acoustic Ecology - a new term for us - and realized that high volume sounds are a form of pollution. Noise pollution 
is a term we often hear but we have never linked it to the destruction of the environment, such as air pollution, 
and of course we never imagined that it is particularly dangerous to our health, physically and mentally. We 
measured the volume of sounds in our school environment with sound meters and recorded their levels in the 
floor plans of the school building, so that there is a measure of comparison, since we would like to continue the 
project in the coming years. From the discussion that followed, we understood the origin, the necessity and the 
effects of the sounds in our school. The results of our work were communicated to the school community in the 
form of a play entitled «Less dB win! », while a «transparent flag» was placed.  

Key Words: Soundscape, school soundscape, sound, education, «transparent flags».  
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Abstract 
This study presents the methods and the results that took place during a research on a sound-based site-specific 
educational experience. The research explores the learning possibilities offered by a site-specific audio walk. The 
experience was designed for and took place at the site of ancient Messene. The design and the delivery of the 
audio walk was targeted for students of the broad age group between 9 and 18 years. This study describes the 
rationale behind the project, its objectives, and the research procedures that followed to achieve these goals. The 
research was interdisciplinary as it emerged simultaneously in different fields: technological, pedagogical, arts 
practice. Finally, the study analyses and evaluates part of the quantitative and qualitative data generated by the 
learning experience. The data were collected through questionnaires completed by the participants after the end 
of the educational experience.  

Key Words: Audio Walk, sound-based site-specific learning, Ancient Messene. 
 
 

The instrumental musical sound in ancient Greek myth 
 

Charicleia Tsokani 
Assistant Professor 

Department of Communication, Media and Culture, 
Panteion University of Athens 

xtsokani@gmail.com 
 

Abstract 
In this paper we will discuss the ways of artistic processing of sound in ancient Greek myth. By the term 
“technique” we will mean here every active traditional act which is transmitted though the established physical 
behaviors of man as well as through the systematic use of tools of all kinds. The special characteristic of all 
technique is its involvement of humanity's intention to give the world a certain form; to orient its senses so that 
they can evaluate their sensory data in a certain way, and to favor the development of certain human abilities so 
that its needs are met and the dynamism of life is sustained. Within this frame of thinking, we’ll discuss the three 
primordial stages of musical reality as seen in terms of musical instrument technology. Therefore, an 
interpretation of the three main ancient Greek myths, i.e. the myths of Pan, Medusa and Hermes, which narrate 
the construction of the syringe, the flute and the lyre, is necessary.  

Key Words: Ancient Greek myth, instrumental sound, Pan, Medusa, Mercury, syringe, flute, lyre. 
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Abstract 
The Clock Tower of Giannitsa was erected in 1753-4 by Serif Ahmed Bey, descendant of the city founder Gazi 
Evrenos Bey. During the Ottoman Period, It was producing through the bell sound, the ottoman perception of 
time carrying symbolisms and forming the city soundscape. By the abolishment of the primordial use of the clock, 
it was exclusively perceived as an Ottoman architectural structure on which uses, incidents, and perceptions of 
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the 20th century were registered. After the completion of the restoration works (2007-2010), the issue of the 
monument re-usage and the opening to the public were raised. Dimitris Bakas proposal for the installation of a 
Site Specific Art was a fundamental addendum to the clock tower that redefines its functionality. The artist, 
through an ontological art approach searched out for the sound memory and the clock tower’s raison d’être and 
redefined its identity from a landmark to the sound sign/soundmark, and from topography to the soundscape. 
Under this scope, the artist designed a sound installation, inside the tower, that its purpose is to create a spatial 
distribution of the spectrum of a bell sound on the floors. This creates a sound simulation of the interior of a bell, 
which can be experienced as a sort of soundwalk. The Site Specific Art for the Giannitsa clock tower by Dimitris 
Bakas is a visual re-thinking of the ottoman time system and a reincorporation of the monument in contemporary 
city life by the integration of the primordial function with no indented deletion or reproduction.  

Key Words: Sound, memory, site specific art, ottoman monuments, clock tower, Giannitsa. 
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Abstract 
Audio Description (AD, is a method that enables visually impaired and blind people to access different kinds of 
audiovisual products (cinema, television, theater, dance, live performances, museums, exhibitions etc.). It is a 
narrative without dramatic function, recorded and placed between pauses of dialogues and music. The role of AD 
is illustrative and aims to translate into words the visual elements that are recognizable to people who see, such 
as locations, landscapes, characters, movements, expressions, clothing. In the case of audiovisual works, it must 
use the language to include expressive heterogeneity in a homogeneous linguistic and acoustic environment [1] 
(Workshop with Dr. Teresa Barberena, 2017). The acoustic description is not used to reveal hidden history 
messages or to explain issues related to the production. 
From AD guides, contact with local organizations dealing with visually impaired people and with agencies dealing 
with AD outside Greece, as well as a brief survey on the efforts that have already been made in our country, came 
up a number of rules and a set of instructions, applied to a film sequence and screened to a visually impaired 
audience. 
In addition, and based on the construction of some radio broadcasts, primarily poetry, where the imagination due 
to the use of sounds somehow transforms into a sense, thoughts are expressed regarding the use and 
enhancement of sounds - not only the use of human voice - as a means of supplementary storytelling. Some 
suggestions on story telling with the use of sound and the exploitation of spatial distribution on surround sound 
systems are reported. 
The main purpose of this paper is to present the film's AD and the ways of its design. A movie clip (Little England, 
P. Voulgaris, 2013) with AD will be shown. Thi spaper arose and is related to a research work and thesis which 
were realized at the School of Film, Faculty of Fine Arts, Auth. (Linaritaki, E.A., 2018).  

Key Words: AD, cinema, narration, accessibility, production, rules, methodology, sonic description. 
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 201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Workshops-Posters 



5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση», 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, Καλαμάτα 
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Sound and Myth 
Composition of soundscapes of Hercules' adventures 

 
Eleni Tsaousaki, Mmus 

Music Teacher  
Primary Schools of Piraeus 
eleni.tsaousaki@gmail.com 

 
Abstract 
This workshop combines mythology with his basis of acoustic ecology and structured improvisation. Imagination 
and creativity are awakened and the importance of cooperation between the group members is promoted. The 
people who can attend this workshop can be either students of primary and secondary schools or adults, with or 
without music knowledges. Having Hercules as our protagonist and through a series of soundscape activities, the 
aim is to create original compositions of the unique soundscapes of each adventure of our hero. Musical 
instruments, but mainly everyday objects  

Key Words: Mythology, Hercules, Soundscape, Improvisation, Composition, Education. 

 

 

Mastiha project 
Song recordings from alternative sounds through educational process 

 
Marios Skamnelos 

skamnelosmarios@yahoo.gr 
Abstract 
Every day, we are surrounded by sounds. Sometimes we take notice of them and others we don’t. Could all these 
different sounds help on music tuition? This question laid the foundation for creating a project about the recording 
of a song named “Mastiha” Which originates from the musical traditions born in the region of eastern Thrace. 
This recording does not consist of the original known sounds made by musical instruments. These alternative 
sounds that were used were created from children in the ages between 2 and 17 years old and recorded using 
“Zoom Hn4pro”. The sounds were used in samples format and with the aid of technology, composed into a 
recording for the song to be. This project’s purpose was firstly for the students to observe timbres around us and 
through that to understand musical values. The whole procedure helped students enrich their creativity, 
expression, critical reasoning and improvisation. Whole procedure is demonstrated on a seven-minute video, 
sample of which is proposed to be shown during the speech.  

Key Words: Recording, music education, music technology, natural sound, MIDI sound. 
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Εισαγωγή στο Δεύτερο Μέρος 
 
Το 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας συμπεριέλαβε, εκτός από τις επιστημονικές ανακοινώσεις, 
ένα πρόγραμμα επτά βιωματικών εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου ενός ηχοπερίπατου, μία 
συναυλία στο Δημοτικό Ωδείο της Καλαμάτας και δύο πόστερ που ήταν αναρτημένα στο χώρο του 
συνεδρίου καθόλη τη διάρκεια των εργασιών του. Στο Δεύτερο Μέρος παρουσιάζονται όλα τα 
κείμενα που αφορούν τις παράλληλες αυτές δράσεις ξεκινώντας από τις περιλήψεις των υπόλοιπων 
ανακοινώσεων του προγράμματος του συνεδρίου που δεν εμφανίζονται στο πρώτο μέρος.  
 
Ακολουθούν τα κείμενα του προγράμματος της συναυλίας και των συνοδευτικών σημειωμάτων για 
κάθε έργο και στη συνέχεια οι περιλήψεις των βιωματικών εργαστηρίων που ολοκληρώνονται με ένα 
εκτεταμένο άρθρο της Ελένης Τσαουσάκη με τίτλο «Ήχος και Μύθος - Σύνθεση των ηχοτοπίων των 
άθλων του Ηρακλή». Το μέρος αυτό ολοκληρώνεται με κείμενα σχετικά με τα αναρτημένα πόστερ: 
το ένα σε περίληψη και το δεύτερο αναλυτικά, με τίτλο «"Μαστίχα project": Ηχογράφηση 
τραγουδιού με εναλλακτικούς ήχους μέσα από εκπαιδευτική διαδικασία» του Μάριου Σκαμνέλου. 
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Χρήση των Ηχοτοπίων σε συνδυασμό  
με τη Φωτογραφία στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο 

 
Κατερίνα Αλεξιάδη 

 Περίληψη 
Η εισήγηση έχει ως στόχο να δείξει με ποιον τρόπο μπορεί να συνδυαστεί η τέχνη της φωτογραφίας με τα 
ηχοτοπία και τι έχει να προσφέρει αυτή σύνδεση στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. Επιλέγουμε ως 
αφορμή δύο ποιήματα από το Βιβλίο Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου: Πίνοντας ήλιο κορινθιακό του Οδυσσέα 
Ελύτη και Ξυπνάμε και η θάλασσα ξυπνά μέσα μας του Γιώργου Σαραντάρη. Αρχικά θα ζητηθεί ατομικά από 
τις/τους μαθήτριες/τές να τραβήξουν φωτογραφίες και να ηχογραφήσουν φυσικούς ήχους, που θα συνδέσουν 
με σημεία των ποιημάτων. Στη συνέχεια σε ομάδες θα φτιάξουν δικά τους ηχοτοπία, τα οποία θα συνδέσουν με 
φωτογραφικό υλικό και θα τα παρουσιάσουν στην τάξη. Στα ηχοτοπία μπορούν να συμπεριλάβουν και ήχους 
κρουστών οργάνων, τα οποία θα έχουν κατασκευάσει με την καθοδήγηση της/του καθηγήτριας/τή. Τα ηχοτοπία 
σε συνδυασμό με τις φωτογραφίες θα αντιμετωπιστούν ως μια καινούργια σύνθεση ξεκομμένη πια από το 
αρχικό ερέθισμα των ποιημάτων, πάνω στα οποία μπορούν οι ομάδες να δημιουργήσουν τις δικές τους 
λογοτεχνικές συνθέσεις (μικρά διηγήματα ή ποιήματα) και τις οποίες θα παρουσιάσουν στη συνέχεια στην τάξη. 
Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά κατανοούν πώς από τον λόγο περνάμε στον ήχο και το οπτικό υλικό και στη 
συνέχεια από τον ήχο και το οπτικό υλικό στον λόγο. Τους δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσουν και να 
εκφραστούν και να κατανοήσουν τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις καλλιτεχνικούς τρόπους έκφρασης. 
Ευαισθητοποιούνται ακόμα στη χρήση και την έκφραση μέσω των αισθήσεων. Το μάθημα της Λογοτεχνίας 
γίνεται μέσα από μια βιωματική διαδικασία και τα παιδιά έρχονται σε άμεση επαφή με τα ποιήματα, τα κάνουν 
δικά τους, ενώ συγχρόνως ασκούνται και στην αντίστροφη πορεία: να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα με 
βάση το ηχητικό και το οπτικό υλικό. 
 
 
 

Κουρταλιώτης: ηλεκτροακουστική σύνθεση ηχοτοπίου 
 

Νικόλας Βαλσαμάκης 
 
Περίληψη 
Παρουσίαση της προσέγγισης και των διαδικασιών σύνθεσης του ηλεκτροακουστικού έργου «Κουρταλιώτης», 
ένα ηχητικό πορτραίτο του ποταμού που διασχίζει το Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Η 
σύνθεση βασίζεται αποκλειστικά στην προσεκτική επιλογή τοποθεσιών καθώς και στις προσεγγίσεις και τις 
ιδιότητες της επιτόπιας ηχογράφησης του ποταμού. Οι θέσεις ηχογράφησης προέκυψαν κατά τη διάρκεια 
περιπάτου δίπλα, αλλά κυρίως μέσα, στον ποταμό έχοντας την τεχνολογικά επαυξημένη βιωματική εμπειρία της 
ακρόασης μέσω του μικροφώνου και των ακουστικών. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί καμία επιπλέον επεξεργασία 
ήχου ή επάλληλη παράθεση εκτός από το ηχητικό μοντάζ διαδοχικών ηχογραφημάτων και τις περιστασιακές 
μεταβάσεις από τη μια τοποθεσία στην άλλη. Η σύνθεση προσπαθεί να μεταδώσει τις περίπλοκες ηχητικές υφές 
καθώς το νερό ρέει μέσα από τα βράχια και τις όχθες, τις σύγχρονες ηχητικές στρώσεις που αντηχούν σε κάθε 
τοποθεσία με τους πολλούς ρυθμούς, τους τόνους, τις ηχηρότητες, τους θορύβους, τις χίλιες φωνές του 
ποταμού. Γίνεται παρουσίαση της προσέγγισης και των διαδικασιών για τη σύνθεση του έργου. 
 
 
 

Τεττιγγολογία-ρυθμολογία-ετεροχρονία 
 

Αναστασία Γεωργάκη 
 
Περίληψη 
Οι τέττιγγες (τζιτζίκια) από την αρχαία έως τη σύγχρονη εποχή σε διάφορους πολιτισμούς αποτελούν 
αντικείμενο αναφοράς και μελέτης για την αισθητική και συμβολική αξία του τραγουδιού τους και της 
οργάνωσης τους σε χορωδίες. Στο πλαίσιο αυτής της ανακοίνωσης θα σχολιάσουμε την ακουστική επικοινωνία 
των τεττίγγων σαν πρωτόλειο υλικό για μουσικά έργα που έχουν ως ακουστικό πυρήνα τον ήχο των τζιτζικιών 
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και τους ηχητικούς τους μετασχηματισμούς. Εν συνεχεία, θα παρουσιάσουμε διαφορετικά ρυθμικά δείγματα 
από τζιτζίκια της ελληνικής περιοχής μέσα απο τη ρυθμολογία τους «ανά μόνας» η σε χορωδία και την οργάνωση 
τους ανάλογα με το γένος και το είδος όπως την ακουστική δραστηριότητα των τζιτζικιών Cicada orni, Cicadatra 
alhageos, Cicadatra atra, Cicadatra hyalina, Cicadatra hyalinata και Lyristes plebeius σε αντιπαράθεση με 
τζιτζίκια διαφορετικών ηπείρων. Τέλος, θα προβάλλουμε αυτό το ακουστικό υλικό σε μια διαδραστική ηχητική 
εγκατάσταση μέσω της ετεροχρονικής εφαρμογής TETTIX που δίνει την δυνατότητα πειραματισμού με ποικίλους 
ήχους εν τη γενέσει τους για την κατανόηση των ρετζίστρων και της ρυθμολογίας των τζιτζικιών σε διαφορετικές 
φάσεις (γέννηση, χορωδία, ωρίμανση, θάνατος) και της οργάνωσης τοuς σε χορωδίες . Απώτερος στόχος αυτή 
του εγχειρήματος είναι η ετεροχρονική προσέγγιση κατα Μichel Foucault σε ένα είδος αρχειακής έρευνας για 
την ταξινόμηση και προβολή των κοινωνιοβιολογικών ακουστικών δομών. 
 
 
 

Προσδιορισμός των ορίων ανοχής του θορύβου  
και η επίδραση τους στην ανθρώπινη ακουστική 

 
Δημήτριος Κοτσιφάκος 

 
Περίληψη 
Ένα από τα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ακουστική Οικολογία ιδιαίτερα σε συνθήκες 
επιβίωσης του ανθρώπου στην πόλη είναι η αντιμετώπιση του θορύβου. Το φαινόμενο της επίδρασης του 
θορύβου παρόλο που περνάει απαρατήρητο μέσα στην καθημερινότητα επιβαρύνει ιδιαίτερα σε όσους ζουν 
στις σύγχρονες πόλεις. Η προοπτική και η αντιμετώπιση του προβλήματος η διαχείρισης καθώς και η αξιοποίηση 
των συμπερασμάτων αφορά συνολικά το κίνημα της Ακουστικής Οικολογίας. Στο παρόν άρθρο θεωρήσαμε 
σκόπιμο να επιχειρήσουμε αρχικά μία πρώτη γενική επισκόπηση και κάποιες μετρήσεις σχετικά με την του 
ανθρώπου στον θόρυβο με σύγχρονα εργαλεία της Πληροφορικής. Στόχος της επισκόπησης είναι η κατανόηση, 
ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός μεγεθών και φαινομένων που σχετίζονται με τα όρια ανοχής του 
ακουστικού θορύβου από τον άνθρωπο. Για τον ακριβή υπολογισμό της στάθμης ανοχής του ανθρώπου στον 
θόρυβο αξιοποιήσαμε έγκυρους επιστημονικούς όρους της ακουστικής και συγχρονίσαμε σύγχρονες 
υπολογιστικές τεχνικές και εργαλεία. Με δεδομένο ότι το κίνημα της Ακουστικής Οικολογίας έχει δείξει ήδη 
ενδιαφέρον για το θέμα της ηχορύπανσης και τη σχέση της με την εκπαίδευση κρίναμε σκόπιμο ότι το ζήτημα 
του θορύβου ως βασικός παράγοντας της ηχορύπανσης, αλλά και τα όρια ανοχής του θορύβου από τον 
ανθρώπινο οργανισμό πρέπει να μελετηθούν ιδιαίτερα. Το άρθρο φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει ζητήματα 
σχετικά με τη φυσική ακουστική και τη μελέτη των όρων διαβίωσης με την ύπαρξη του θορύβου. Μία 
επικαιροποιημένη στρατηγική για τις κατευθύνσεις της Ακουστικής Οικολογίας θα πρέπει να αφορά και τη 
διαχείριση των σύγχρονων μορφών θορύβου καθώς και την επίδραση τους στον άνθρωπο. Το κίνημα της 
Ακουστική Οικολογίας θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει και να σχεδιάσει την στρατηγικής του ώστε αυτή να 
συνδεθεί ολιστικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας στις πόλεις αλλά και την 
αντιμετώπιση του φαινομένου του θορύβου ειδικότερα.  
 
 
 

 «Ακουστική... Ηχολογία» 
 

Διονύσιος Κυριακούλης 
 

Περίληψη 
Ο παραπάνω τίτλος δόθηκε από τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λακώνων Κέρκυρας στις 
αρχές της σχολικής χρονιάς 2017 – 2018, στις πρώτες συναντήσεις εκπαιδευτικού προγράμματος για το πώς οι 
μαθητές αντιλαμβάνονται την Ακουστική Οικολογία. Το παρόν πρόγραμμα εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Μουσικής στην Ευέλικτη Ζώνη του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου. Τα εργαλεία που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν η επιτόπια έρευνα και η έρευνα με ερωτηματολόγια. Σε θεωρητικό πλαίσιο, οι μαθητές 
ευαισθητοποιήθηκαν για θέματα σχετικά με τη λειτουργία της ακοής και το φαινόμενο του ήχου. Το ηχοτοπίο 
του σχολείου προσεγγίστηκε μέσω της παρατήρησης και της καταγραφής του με ποσοτικά κριτήρια. Οι μαθητές 
εξοικειώθηκαν με τη δημιουργία ηχητικών χαρτών και με τη μέτρηση ηχητικής στάθμης, μέσα από εφαρμογή 
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για κινητά και τάμπλετ, μετρώντας οι ίδιοι εντάσεις του ηχητικού περιβάλλοντος τόσο σε χώρους του σχολείου 
όσο και σε χώρους του περιβάλλοντός τους. Ανάμεσα σε διάφορες δραστηριότητες για την κατανόηση του 
ηχητικού περιβάλλοντος, το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης ηχοπερίπατο και παιχνίδια στην τάξη και την αυλή. 
Ένας άλλος στόχος υπήρξε η συνεργασία των παιδιών με τους γονείς τους, ώστε να τους εμπλέξουν συνειδητά, 
και να μεταφερθεί η διάχυση του προγράμματος σε όλη την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, δημιουργήθηκε 
ιστολόγιο με τις δράσεις του προγράμματος που σκοπό είχε την κοινοποίηση των δράσεων και των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων στο κοινωνικό σύνολο. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν από τους 
μαθητές σε εκδήλωση στο σχολείο κατά τη λήξη του σχολικού έτους. 
 
 
 

Πρωτότυπο Κινούμενο Σύστημα Ηχητικής Καταγραφής Ηχοτοπίων 
 

Θεοφάνης Μαραγκός, Ανδρέας Μνιέστρης 
 
Περίληψη 
Η εργασία αυτή βασίζεται σε μια εκτεταμένη ερευνητική προσπάθεια η οποία προτείνει μια βαθύτερη και 
συστηματικότερη προσέγγιση του ζητήματος της ηχητικής αποτύπωσης (καταγραφής), εισάγοντας την ιδέα της 
ηχογράφησης -και κατ’ επέκτασης της αναπαραγωγής- του ηχοτοπίου για ένα κινούμενο παρατηρητή σε μία 
διαδρομή εντός του πεδίου. Στις μέχρι τώρα καταγραφές το ηχοτοπίο είτε είναι αποτυπωμένο από ένα σταθερό 
σημείο αναφοράς, είτε παρουσιάζεται δειγματοληπτικά σαν αποτέλεσμα ενός χωροχρονικού κάναβου. Στην 
έρευνα αυτή εκτιμάται ότι ο συνδυασμός (λεπτομερέστερου) χωροχρονικού κάναβου ηχο-δειγματοληψιών και 
ηχογραφημμάτων πραγματικών ηχοπεριπάτων χωρίς τα βήματα θα έχει σημαντική βελτίωση στη φυσικότητα 
της αποτύπωσης του ηχοτοπίου. Η τοποθεσία πραγματοποίησης της συγκεκριμένης διδακτορικής έρευνας είναι 
η λιμνοθάλασσα Αντινιότη στη Βόρεια Κέρκυρα, για την οποία υπάρχουν συγκριτικά δεδομένα καθώς 
αποτέλεσε το πεδίο για το πρώτο οργανωμένο ερευνητικό πρόγραμμα Ακουστικής Οικολογίας (2006-2007). Στη 
συγκεκριμένη παρουσίαση θα γίνει αναφορά στη βιβλιογραφική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί τόσο στο 
επιστημονικό πεδίο της Ακουστικής Οικολογίας και τους τρόπους καταγραφής και αποτύπωσης των ηχοτοπίων 
από το 1950 και έπειτα, όσο και στο επιστημονικό πεδίο της Ηχοληψίας και συγκεκριμένα στις πολυκαναλικές 
τεχνικές ηχογράφησης πεδίου με έμφαση στα κινούμενα συστήματα καταγραφών. Θα αναπτυχθεί η 
μεθοδολογία καταγραφής που θα εφαρμοσθεί στη συγκεκριμένη έρευνα η οποία αποτελεί την τομή των δυο 
παραπάνω πεδίων και θα αναλυθούν τα επιμέρους στάδιά της (δειγματοληπτικές στατικές ηχογραφήσεις, εν 
κινήσει ηχογραφήσεις, ακουστική μέτρηση, έντυπα καταγραφής πεδίου, εποχιακές καταγραφές κλπ). Επίσης, 
θα 12 παρουσιαστεί η τεχνική ηχογράφησης που θα χρησιμοποιηθεί (ambisonic) και θα εξηγηθεί ο τρόπος 
υλοποίησής της και η εφαρμογή της στο πεδίο. Τέλος, θα επιδειχθεί το σύστημα κινούμενης καταγραφής που 
έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτής της διδακτορικής έρευνας, θα εξηγηθούν οι ιδιαιτερότητες, οι τεχνικές 
παράμετροι και οι πρακτικές δυσκολίες της υλοποίησής του καθώς και επίσης θα δειχθούν οι πρώτες επίσημες 
καταγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί και τα συμπεράσματα τα οποία έχουν προκύψει. 
 
 
 

Ακουσματική Μουσική το Θέαμα του Πολιτισμού και μια δύσκολη εξίσωση 
 

Ανδρέας Μνιέστρης 
 
Περίληψη 
Στην εργασία αυτή αναζητείται η συμβολή της Ακουσματικής Μουσικής (όπου το «ακουσματικής» λέγεται με 
την έννοια της ηλεκτροακουστικής μουσικής για σύστημα μεγαφώνων) στην αντίσταση σε ένα πολιτισμό που 
οργανώνεται στη βάση του θεάματος, δηλαδή προβάλλοντας ένα πολιτισμό του ακροάματος στο Θέαμα του 
Πολιτισμού. Η μουσική αυτή αναβαπτίζοντας μέσω της ακροαματικής εμπειρίας μπορεί να λειτουργήσει σαν 
αντίσταση στη μαζική κουλτούρα. Από την άλλη μεριά είναι ο ρόλος της σήμερα ζητούμενος επειδή η ραγδαία 
επικυριαρχία μιας χρηστικότητας βασισμένης στην κερδοφορία περιορίζει την εμβέλεια της συμβολής αυτής 
εκφυλίζοντας τη σχέση καλλιτεχνικής επινόησης -- τεχνολογικής καινοτομίας, που τη δημιούργησαν, στο θέαμα 
μιας χωρίς όρια υπεροχής του εργαλείου. 
 
 



5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση», 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, Καλαμάτα 
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Σχεδιασμός δικτύου υποβρύχιων ακουστικών αισθητήρων 
 για την καταγραφή και μελέτη υποθαλάσσιων ηχοτοπίων 

 
Παναγιώτης Παπαδάκης, Γιώργος Πιπεράκης, Σπυρίδων Κουζούπης, Παναγιώτης Ζέρβας  

 
Περίληψη 
Το θαλάσσιο περιβάλλον είναι ένα σύστημα ιδιαίτερα ευάλωτο στις συνέπειες των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την αστική ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια 
υπάρχει μία αυξανόμενη ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις των ανθρωπογενών ακουστικών θορύβων στη 
θαλάσσια ζωή και την επιρροή που έχουν στα θαλάσσια οικοσυστήματα (π.χ. καλύπτοντας τους βιολογικά 
παραγόμενους ήχους που είναι ζωτικής σημασίας για την επικοινωνία και αναζήτηση τροφής). Η ανάπτυξη 
διαδικασιών για την αυτόματη καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παραπάνω παραμέτρων του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδιαίτερα σε προστατευόμενες περιοχές, και σε ζώνες 
υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. ζώνες τουριστικής ανάπτυξης, περιοχές αλιείας και 
υδατοκαλλιεργειών, καταδυτικά πάρκα). Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός ενός πρότυπου 
αυτόνομου συστήματος και η υλοποίηση και αξιολόγηση των επιμέρους συστημάτων του. Το σύστημα 
στηρίζεται σε τεχνολογίες διαδικτύου των πραγμάτων (ΔτΠ) και θα επιτρέπει την αποστολή των δεδομένων 
καταγραφής σε σταθμό στην ξηρά σε πραγματικό χρόνο. Στο σταθμό ξηράς θα υποστηρίζονται λειτουργίες 
βάσης πολυμεσικών δεδομένων, διαδικτυακής πύλης και διασύνδεσης με έξυπνες συσκευές με σκοπό την 
άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση των χρηστών της πλατφόρμας. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα 
παρουσιαστούν: (α) η προδιαγραφές του υδρόφωνου, το οποίο αποτελεί και το βασικό ακουστικό αισθητήρα 
του συστήματος και (β) μια πλατφόρμα καταγραφής και ανάλυσης αστικών ηχοτοπίων η οποία στηρίζεται στη 
χρήση ακουστικών αισθητήρων χαμηλού κόστους. Τα δύο αυτά συστατικά του μέρη έχουν υλοποιηθεί και 
δοκιμαστεί ξεχωριστά και θα αποτελέσουν τη βάση για την υλοποίηση της προτεινόμενης πλατφόρμας. Στα 
πλαίσια της παρούσας εργασίας, πέραν των χαρακτηριστικών των παραπάνω συστατικών, θα συζητηθούν τα 
λειτουργικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν σε διάφορα σενάρια χρήσης (π.χ. μακροχρόνια, 
βραχυχρόνια πόντιση) ενός τέτοιου συστήματος καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν (π.χ. συστηματική 
παρακολούθηση και εκτίμηση της κατάστασης του θαλάσσιου-παράκτιου περιβάλλοντος και ποιοτική ανάλυση 
ηχητικών δεδομένων). 
 
 
 

Επιστρέφοντας στην Αχαράβη: Παρουσίαση της πρώτης συστηματικής έρευνας Ακουστικής 
Οικολογίας στην Ελλάδα, αφιερωμένη στη μνήμη δύο πρόωρα χαμένων φίλων 

 
Ανδρέας Μνιέστρης, Κώστας Στρατουδάκης, Κίμωνας Παπαδημητρίου  

 
Περίληψη 
Εμπίπτει στο ενδιάμεσο μεταξύ ανακοίνωσης και παρουσίασης. Πρόκειται για μια αναλυτική «ρετροσπεκτίβα» 
της έρευνας της Αχαράβης ξεκινώντας από τη σκοπιμότητα της και τη διαδικασία οργάνωσης και υλοποίησης 
του πρότζεκτ και τελειώνοντας με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του (εκ των οποίων ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό υπήρξε και η ίδρυση της Ε.Ε.Α.Ο). Η υλοποίηση γίνεται μέσα από πολλές διηγήσεις συμμετεχόντων, 
φωτογραφικό, ηχητικό, μουσικό και κινηματογραφικό(βίντεο) υλικό. Η πρόταση συνδέεται θεματικά και ίσως 
και λειτουργικά με το βιωματικό εργαστήριο που πραγματοποιεί στο συνέδριο ο Κίμωνας Παπαδημητρίου. Είναι 
αφιερωμένη στη Μνήμη του Γιάννη Παντή και του Χρήστου Κουτσοδημάκη. 
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Το Ηχοτοπίο της Πλατείας Συντάγματος: Εθνογραφικοί απόηχοι του κινήματος των 
«Αγανακτισμένων» το 2011 

 
Μαρία Παπαπαύλου  

 
Περίληψη 
Οι μεγάλες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2011 στην Πλατεία Συντάγματος, οι οποίες 
«βαφτίστηκαν» από τα ΜΜΕ ως κίνημα των αγανακτισμένων, ήταν το αντικείμενο επιτόπιας εθνογραφικής 
έρευνας που πραγματοποίησα από το Μάιο έως και τον Αύγουστο του 2011 στην Αθήνα και από την οποία 
γεννήθηκε το βιβλίο «Η Εμπειρία της Πλατείας Συντάγματος: Μουσική, αισθήσεις και συναισθήματα» (Αθήνα 
2015, Εκδόσεις των Συναδέλφων). Στην παρούσα ανακοίνωση θα εστιάσω στις πλευρές της εθνογραφικής 
έρευνας και ανθρωπολογικής ανάλυσης που σχετίζονται με το ηχοτοπίο της Πλατείας. Έχοντας χωρίσει το 
εθνογραφικό υλικό σε δύο μέρη, στις i) ήρεμες μέρες και στις ii) βίαιες μέρες που σηματοδοτήθηκαν χρονικά 
από την πρώτη βίαιη καταστολή της αστυνομίας στις 15 Ιουνίου του 2011, θα παρακολουθήσουμε πως οι 
δράσεις των ανθρώπων στην Πλατεία αλλάζουν και πώς ένας «τυφλός» εθνογράφος θα μπορούσε να «ακούσει» 
αυτήν την αλλαγή. Επιλεγμένα οπτικοακουστικά παραδείγματα θα μας επιτρέψουν να αναλύσουμε θεωρητικά 
το εθνογραφικό αυτό υλικό και να δούμε/ακούσουμε νέους τρόπους προσέγγισης ενός κοινωνικού κινήματος 
που η σχετική βιβλιογραφία ελάχιστα μέχρι στιγμής έχει αξιοποιήσει. Τέλος, θα επιχειρήσουμε να ακούσουμε 
τους «απόηχους» της Πλατείας, επτά χρόνια μετά και να σκεφτούμε από κοινού εάν αυτή η «σιωπή»  της 
συλλογικής δράσης απηχεί μια πραγματική αποκατάσταση των αιτημάτων της μεγάλης κινητοποίησης του 2011 
ή αν πρόκειται για τη «σιωπή» πριν τη μεγάλη καταιγίδα. 
 
 
 

Παιχνίδια ηχητικά επαυξημένης πραγματικότητας ως νέα εκπαιδευτική προσέγγιση 
 

Εμμανουήλ Ροβίθης, Νίκος Μουστάκας, Ανδρέας Φλώρος  
 
Περίληψη 
Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν αποδεδειγμένα διαδραματίσει θετικό ρόλο στην εκπαίδευση παρέχοντας τα 
μέσα για την πραγμάτωση της μαθησιακής διαδικασίας με διαδραστικό και βιωματικό τρόπο. Συγκεκριμένα τα 
ηχητικά παιχνίδια (Audio Games – AG), τα οποία βασίζονται στην πρόσληψη και επεξεργασία ηχητικών 
ερεθισμάτων για την απόδοση του παιγνιακού χώρου και τρόπου, επιδρούν ωφέλιμα στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, όπως η μνήμη, η συγκέντρωση, η φαντασία, και η οργάνωση και διαχείριση πολύπλοκων 
πληροφοριών, διαπίστωση που τα καθιστά κατάλληλα περιβάλλοντα για τη διδασκαλία μαθητών κάθε 
βαθμίδας πάνω σε μουσικά-και-μη γνωσιακά πεδία. Παράλληλα, η προσήλωση στην αίσθηση της ακοής 
επιτρέπει την ομαλή ενσωμάτωση ευαίσθητων ομάδων, όπως άτομα με δυσχέρεια όρασης, στο μαθησιακό 
σύνολο. Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την απορρόφηση της διδακτέας ύλης, καθώς και την εφαρμογή 
των σύγχρονων θεωριών μάθησης, είναι ο βαθμός εμβύθισης του παίκτη-μαθητή στο διαδραστικό περιβάλλον. 
Σε αυτό το πλαίσιο, τα AG παρέχουν αυξημένη ελευθερία κινήσεων, καθώς η παιγνιακή δράση δεν περιορίζεται 
στις διαστάσεις μιας οθόνης, αλλά απλώνεται γύρω από τον ίδιο τον παίκτη. Αυτή η εγγενής στο είδος των AG 
εμβύθιση μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω συνδυαζόμενη με στοιχεία που εφάπτονται του πεδίου της 
επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality – AR), καθώς, είτε μέσω τεχνικών ηχογράφησης και μίξης, 
είτε μέσω τεχνολογιών αλληλεπίδρασης με την παιγνιακή μηχανή, γίνεται δυνατή η χωρική τοποθέτηση και 
κίνηση του ήχου σε πεδίο εύρους 360°, καθώς και η τροφοδότηση του συστήματος με πληροφορίες σχετικές με 
κινήσεις και χειρονομίες του παίκτη σε μάκρο- και μίκρο-επίπεδο αντίστοιχα. Παρά τη διαφαινόμενη δυναμική 
του συνδυασμού τους, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, AG και AR δεν έχουν συσχετιστεί επαρκώς σε 
θεωρητικό ή πρακτικό επίπεδο. Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται μια επισκόπηση των μέχρι στιγμής 
εκπαιδευτικών προεκτάσεων των δύο αυτών πεδίων, καθώς και μια πρώτη προσέγγιση της θεωρητικής 
θεμελίωσης του κοινού μεταξύ τους χώρου, ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών ηχητικά επαυξημένων παιχνιδιών. 
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Ελληνική λογοτεχνική αστυγραφία και Ακουστική Οικολογία: 
 το παράδειγμα της Αθήνας του Μεσοπολέμου 

 
Αικατερίνη Σχοινά  

 
Περίληψη 
Η ταυτότητα ενός χωροχρονικού σημείου προσδιορίζεται και από τις ακουστικές του ιδιότητες. Η εννοιολογική 
διεύρυνση του τοπίου με την προσθήκη της έννοιας του ηχοτοπίου, εμπλουτίζει την αντίληψή μας για τον κόσμο 
και για την αλληλεπίδρασή μας με αυτόν. Με τη βοήθεια της Ακουστικής Οικολογίας γίνεται έτσι δυνατή η 
ακουστική ανάπλαση τοπίων, συμπεριλαμβανομένων και των διαμεσολαβημένων από τη λογοτεχνική γραφή. 
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η μελέτη του ακουστικού αστικού περιβάλλοντος σε χωρικές και 
χρονικές κλίμακες μέσω της ακουστικής του αποτύπωσης στη λογοτεχνία, ειδικά σήμερα, όπου κυρίαρχο 
αισθητηριακό μοντέλο είναι το οπτικοκεντρικό. Η αφηγηματική πραγμάτευση του αστικού φαινομένου στην 
ελληνική λογοτεχνία ακολουθεί την ευρωπαϊκή αστυγραφική τάση στο πλαίσιο της νεωτερικότητας, με κυρίαρχη 
πόλη στην ελληνική αστυγραφία (στο μεταίχμιο 19ου και 20ού αιώνα) την Αθήνα. Θα μελετηθεί εδώ η ανάπλαση 
της μεσοπολεμικής Αθήνας (1915) και του παρακείμενου Πειραιά (1912) στο έργο του Έλληνα flâneur 
Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, που μέσω της αυτοψίας και της αυτηκοΐας του γίνεται με την πεζογραφία του αστικός 
λαογράφος, και, με οξυμμένες τις αισθήσεις του, εγκύπτει στη μελέτη των μεσοπολεμικών αστικών τοπίων, 
ηχητικών και μη. Τα ηχοτοπία του θα εξεταστούν με τα μεθοδολογικά εργαλεία που παρέχει η Ακουστική 
Οικολογία, πρωτίστως η συμβολή του R. Murray Schafer στη μελέτη των ηχοτοπίων. Στην επιχειρούμενη 
«ακουστική ανάγνωση» θα ληφθούν υπ’ όψιν και τα αναδυόμενα στα έργα ηχητικά αποτελέσματα/γεγονότα 
(sonic effects), για να εξετασθεί η διάδραση μεταξύ του εξωτερικού ηχητικού περιβάλλοντος, του ηχητικού 
ενδιάμεσου της (μεσοπολεμικής αθηναϊκής) κοινωνικοπολιτισμικής κοινότητας και του «εσωτερικού 
ηχοτοπίου» κάθε λογοτεχνικού ήρωα, κατοίκου της πόλης. Τα παραπάνω μεθοδολογικά εργαλεία θα 
συλλειτουργήσουν ευλόγως με αυτά της Λογοτεχνικής Ανάλυσης και της Κοινωνικής Λαογραφίας. Έτσι, η 
λαογραφική ανάγνωση των λογοτεχνικών έργων, που εδώ προσεγγίζονται και ως ακροάματα με ιδιαίτερους 
σημειωτικούς κώδικες, θα έχει ως αποτέλεσμα την πληρέστερη μελέτη της μεσοπολεμικής λαϊκής Αθήνας, με 
οδοδείκτες τους ακουστικούς της θύλακες, με διακριτά ηχόσημα που χαρτογραφούν την κοινωνία της και 
αποκαλύπτουν το ανάγλυφό της. 
  



5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, «Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση», 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, Καλαμάτα 
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Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας 
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Πρόγραμμα 
 

y Παναγιώτης Κόκορας      Qualia 

y Βασιλεία Μπούρα     Εις Άδου Κάθοδος 

y Γεώργιος Μιζήθρας     Rummaging the Medium 

y Κώστας Στρατουδάκης, Δημήτριος Καραγεώργος Piezo Gaia 

y Κατερίνα Τζεδάκη     soundwalk 

y Simona Sarchi, Αντρέας  Μνιέστρης   Αόρατες πόλεις 

 
 

Qualia  
Διάρκεια: 9΄40΄΄ 

Παναγιώτης Κόκορας 
 

Το έργο Qualia ολοκληρώθηκε στα στούντιο του Κέντρου Πειραματικής Μουσικής και Intermedia - CEMI - στο 
University of North Texas το 2017. Η σύνθεση διερευνά την εμπειρία της μουσικής από την αντίληψη στην 
αίσθηση. Μέσω αυτής της σύνδεσης, ο ήχος, ο χώρος και ο ακροατής συμμετέχουν σε μια πολυδιάστατη 
εμπειρία. Οι χειρονομίες, και οι σημασίες που εμπεριέχονται στους ήχους δεν αποσυνδέονται από τους ήχους 
και δεν είναι η αιτία για τους ήχους αλλά είναι στην πραγματικότητα ο ήχος καθαυτός. Στο Qualia, δεν βιώνω τη 
μουσική μνήμη ως μια ακολουθία γεγονότων αλλά ως αισθητηριακά σύνολα. Η εμπειρία του ήχου δεν είναι 
γραμμική, αγνοεί το παρελθόν ή το μέλλον, ο χρόνος γίνεται μια παρούσα σταθερή ολότητα, μια ενιαία ενότητα. 
Σε αυτή την κατάσταση συνείδησης, ο χρόνος δεν υφίσταται. Τα σωματίδια που διαδίδονται από τα ηχεία στον 
αέρα, οι αντανακλάσεις τους στο φυσικό χώρο και το ακροατήριο είναι ο ήχος εκφραζόμενος ως μουσική 
εμπειρία. 
 
 

Εις Άδου Κάθοδος 
Διάρκεια: 6΄12΄΄ 

Βασιλεία Μπούρα 
 

Ηλεκτροακουστική απόδοση του Ιδιόμελου ΙΕ' Αντίφωνου Όρθρου Μεγάλης Παρασκευής “Σήμερον κρεμάται 
επί Ξύλου” από τον Δίσκο “Αληθώς Ανέστη” κυκλοφόρησε το 2011 από την εφημερίδα “Real News”. Τα 
ακουστικά περιβάλλοντα έχουν σκοπό να δημιουργήσουν οπτικές εικόνες και να αναπαραστήσουν την κάθοδο 
του Ιησού Χριστού στον Άδη μετά τη σταύρωσή του. Το ύφος είναι τελετουργικό και η γλώσσα Αρχαία Ελληνική. 
Αφήγηση Θείου Δράματος: Κατερίνα Λέχου, Απόδοση Ύμνου: Σοφία Μάνου. 
 
 

Rummaging the Medium 
 Διάρκεια: 15΄ 

Γεώργιος Μιζήθρας  
 

Το "Rummaging the Medium" πρόκειται για ένα αυτοσχεδιαστικό έργο ζωντανής ηλεκτρονικής μουσικής. 
Ηχοτοπιακές καταγραφές συνθλίβονται με τη χρήση παλαιωμένων μέσων ηχογράφησης και αναπαραγωγής 
ήχου, ενώ ευρεθείσες κασέτες ανοίγουν ένα μνημονικό παράθυρο στη λειτουργική χρήση των έκπτωτων αυτών 
μέσων. Με τις παραπάνω πρακτικές το "Rummaging the Medium" προσπαθεί να εξερευνήσει τους "ήχους πίσω 
από τη μουσική", τις έννοιες της μνήμης και της αντίληψης του ακουστικού περιβάλλοντος μετά την εφεύρεση 
του φωνογράφου, καθώς και τις επιπλοκές της εξέλιξης των μέσων μετάδοσης πληροφορίας. 
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Piezo Gaia  
Διάρκεια: 20΄  

Κώστας Στρατουδάκης, Δημήτριος Καραγεώργος  
 

H γόνιμη συνεργασία των συνθετών Δημήτρη Καραγεώργου και Κώστα Στρατουδάκη έχει οδηγήσει στη σειρά 
έργων με γενικό τιτλο «Piezo». Τα έργα αυτά αποτελούνται από ήχους που δημιουργούνται ζωντανά και 
επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση επαφικών ή ιδιοκατασκευασμένων μικρόφωνων (piezoelectric 
disk) για την ενίσχυση ήχων χαμηλών σε ένταση όπως συνδετήρες, ελατήρια, μπαλόνια, καρφίτσες σε φελιζόλ, 
αλουμινόχαρτο, μικρά οργανάκια ή και μέσω ενός πηνίου για την ανάγνωση (ανακάλυψη) ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων σε συσκευές όπως υπολογιστές, παλιά CD player, κασετόφωνα, μεγάφωνα και άλλα. Στη συνέχεια οι 
ήχοι επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο ηλεκτρονικά με μία σειρά ψηφιακών επεξεργαστών όπως τα plugins 
του εργαστηρίου GRM (GRM tools) και ο ήχος διανέμεται και αποδίδεται στο πολυκάναλο σύστημα ηχείων από 
ψηφιακό μίκτη. Το έργο με τίτλο PIEZO GAIA χρησιμοποιεί παράλληλα με τα προαναφερθέντα και ηχητικό υλικό 
από τις ηχογραφήσεις της ερευνητικής ομάδας καταγραφής ηχοτοπίου του Ιονίου Πανεπιστημίου και του 
εργαστηρίου ΕΡΗΜΕΕ, στην Αχαράβη της Κέρκυρας το οποίο μεταμορφώνει και αναδημιουγεί με την ίδια 
ηχητική επεξεργαστική αλυσίδα. Για το “PIEZO GAIA” έχει δημιουργηθεί από τον Κώστα Στρατουδάκη ένα 
σύστημα προβολής Interactive Video με τη χρήση της πλατφόρμας 4V, των αισθητήρων Κinect2 και της 
χορογραφίας της Λάουρας Τσιάτη, το οποίο θα συνοδεύει το ηχητικό μέρος εάν οι τεχνικές συνθήκες το 
επιτρέπουν. 
 
 

Soundwalk 
Διάρκεια 8΄09΄΄ 

Κατερίνα Τζεδάκη 
 

Η βασική ιδέα της σύνθεσης αυτής είναι η εφαρμογή της δυναμικής και ρέουσας δομής ενός ηχοπεριπάτου σε 
ένα μουσικό έργο για ηλεκτροακουστικά μέσα. Αναπόφευκτα, δηλαδή, ο ηχητικός κόσμος του έργου κινείται και 
δια μέσου και περί του ηχοπεριπάτου. Έχοντας πρόσφατα την ευκαιρία να οδηγήσω τέσσερεις ηχοπεριπάτους, 
σε σχετικά σύντομο μεταξύ τους διάστημα και σε διαφορετικούς τόπους, η συνολική αυτή εμπειρία τους 
αποτέλεσε μέρος της δημιουργικής διαδικασίας του έργου. Στο έργο έχουν χρησιμοποιηθεί, ελάχιστης διάρκειας 
ηχητικά αποσπάσματα από την ηχογράφηση του ηχοπεριπάτου στη Σαντορίνη, καθώς και πολλά άλλα ηχητικά 
μορφώματα είτε συντεθειμένα εξ αρχής, είτε μεταμορφώνοντας δικές μου περιβαλλοντικές ηχογραφήσεις. 
Εξαίρεση αποτελεί ο ήχος της φωνής ενός παιδιού-ακροατή στον ηχοπερίπατο της Σαντορίνης που εκτός από 
την επιλογή των κατάλληλων αποσπασμάτων από την ηχογράφηση, επέλεξα να αφήσω τον ήχο όπως 
ακούστηκε. 
 
 

Αόρατες πόλεις  
Διάρκεια: 30΄  

Simona Sarchi, Αντρέας Μνιέστρης 
 

Ένα έργο αργά-κινούμενης εικόνας βασισμένο σε φωτορεπορτάζ της δεκαετίας του '80 από σημαντικά σημεία 
της Μέσης Ανατολής (από τα οποία σήμερα πολλά έχουν εντελώς αφανιστεί) και επενδεδυμένο με μια σειρά 
φανταστικών ηχοτοπίων. Η όλη σύνθεση αντλεί τον τίτλο αλλά και την ιδέα από το ομώνυμο έργο του Ίταλο 
Καλβίνο. ΒΙΝΤΕΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Simona Sarchi, ΗΧΟΣ: Αντρέας Μνιέστρης. 
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Βιωματικά Εργαστήρια 
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Ηχοπερίπατος 
 

Κατερίνα Τζεδάκη 
 

Περίληψη 
Οι συμμετέχοντες θα αφουγκραστούν το ηχητικό περιβάλλον της πόλης που φιλοξενεί το 5ο Συνέδριο 
Ακουστικής Οικολογίας με οδηγό. 
 
 
 

Η χορογραφία του ηχοτοπίου: βλέπω τους ήχους, ακούω την κίνηση 
 

Ολυμπία Αγαλιανού 
 

Περίληψη 
Επιδίωξη του εργαστηρίου αποτελεί η ανάπτυξη μιας προσωπικής ενσώματης σχέσης με τους ήχους του 
περιβάλλοντος. Απώτερος στόχος είναι η απόδοση νοήματος στο ηχητικό περιβάλλον και –ταυτόχρονα- η 
ανάπτυξη της εκφραστικότητας και της δημιουργικότητας. Το εργαστήριο στηρίζεται και-ταυτόχρονα 
συνδυάζει τρεις θεωρητικούς πυλώνες: α) την ακουστική οικολογία, β) το δημιουργικό χορό όπως αυτός 
εκφράστηκε από τον Rudolph Laban και. το Laban Movement Analysis (L.M.A.) και γ) τη μουσικοκινητική 
αγωγή Orff (Orff-Schulwerk. Η ανάπτυξη του θέματος γίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται η 
σύνδεση των τεσσάρων φυσικών ιδιοτήτων του ήχου με τις ποιότητες της κίνησης , όπως αυτές αναλύονται 
στην L.M.A. Για να επιτευχθεί αυτή η σύνδεση αξιοποιούνται αρχές και διδακτικές προσεγγίσεις του Orff-
Schulwerk. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση των ηχηρών κινήσεων, της φωνής και μικρών κρουστών 
οργάνων από την ορχήστρα Orff. Το δεύτερο μέρος στηρίζεται στη συλλογή ηχητικών εμπειριών 
προερχόμενων από συγκεκριμένο χώρο και προσδιορισμένο στο χρόνο. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με έναν 
ηχοπερίπατο είτε με ανάκληση εμπειριών και αναμνήσεων από συγκεκριμένο χώρο και χρόνο (π.χ. ήχοι της 
Άνοιξης στο δάσος). Σε αυτή τη φάση ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην παρατήρηση και περιγραφή των ήχων 
με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά τους τα οποία έχουν αναλυθεί στο πρώτο μέρος. Παράλληλα, οι 
συμμετέχοντες καλούνται να ερμηνεύσουν κινητικά τους ήχους ή τις ηχητικές αναμνήσεις τους με τη βοήθεια 
του κινητικού λεξιλογίου το οποίο αποκτήθηκε στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου. Στο τρίτο μέρος οι 
συμμετέχοντες καλούνται– με βάση τις ηχητικές αναμνήσεις του- να αναπαράγουν/ ερμηνεύσουν τους ήχους 
με τη χρήση της φωνής και του σώματος. Ακολουθεί η δημιουργική σύνθεση του κινητικού και μουσικού 
υλικού το οποίο έχει αναδυθεί σε μια ενιαία σύνθεση η οποία γίνεται σε ομάδες. Η δράση ολοκληρώνεται 
με την παρουσίαση των μουσικοκινητικών συνθέσεων και τον αναστοχασμό πάνω σε όλη την εμπειρία. 
 
 
 

Στο εργαστήρι των Δον Ηχωτών:  
Πειραματισμοί με την ηχοποικιλότητα και την ισορροπία  

στις ενορχηστρώσεις του «Κρατήσου Πάνω μου» 
 

Ιωάννα Ετμεκτσόγλου και Δον Ηχώτες 
 

Περίληψη 
Η ομάδα Δον Ηχώτες δημιουργήθηκε το 2015 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου από 
φοιτητές και διδάσκοντες του τομέα Μουσικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Μουσικής. Ένα από τα 
βασικά ενδιαφέροντα των Δον Ηχωτών, είναι να προάγουν με έναν όσο το δυνατόν βιωματικό τρόπο την 
αισθητική και ηθική προσέγγιση του περιβάλλοντος με ιδιαίτερο εστιασμό στην ανάδειξη και διαφύλαξη της 
ηχοποικιλότητας στις σύγχρονες κοινωνίες. Το CD και η ιστορία 'Κρατήσου πάνω μου...' αποτελούν το πρώτο 
έργο της ομάδας Δον Ηχώτες. Η ομάδα αυτή, αφορμώμενη από το υλικό του έργου έχει πραγματοποιήσει 
μουσικοπαιδαγωγικές παραστάσεις για παιδιά και σεμινάρια για εκπαιδευτικούς σε διάφορα μέρη της 
Ελλάδας. Ο σκοπός του προτεινόμενου εργαστηρίου είναι μέσα από παραδείγματα τραγουδιών και 
ηχοτοπίων από το 'Κρατήσου πάνω μου', α) να αναδείξει κάποιες δυνατότητες επιλογής, προσαρμογής και 
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ένταξης αντικειμένων καθημερινής χρήσης και της φωνής στην επένδυση μιας μουσικής ιστορίας β) να 
παρέχει αφορμές για πειραματισμούς από τους συμμετέχοντες σε θέματα ηχοποικιλότητας και ηχητικής 
ισορροπίας στο πλαίσιο κριτικής ακρόασης, κατάλληλων επιλογών και προσαρμογής στον τρόπο συμμετοχής 
του κάθε οργάνου – φωνής στην εξελισσόμενη ενορχήστρωση και γ) να προτείνει μια εκπαιδευτική 
προσέγγιση σύνδεσης της ηχοποικιλότητας και ισορροπίας στη μουσική (μουσικές ενορχηστρώσεις ή 
αυτοσχεδιαζόμενα ηχοτοπία) με τις αντίστοιχες έννοιες στα πρωτογενή ηχοτοπία της φύσης και του 
πολιτισμού καθώς και με τις έννοιες της βιοποικιλότητας και της ισορροπίας στο πρωτογενές οικοσύστημα 
όπου κανείς μπορεί να βιώσει στο 'εδώ και τώρα' την εμπειρία. 
 
 
 

 «Θαλασσο - ήχο - γραφίες» 
 

Αγγέλικα Παναγοπούλου - Σλάβικ, Ελένη Λούρα  
 

Περίληψη 
Ποια μουσική σύνθεση μπορεί να προκύψει αν το βασικό μοτίβο - χαλί είναι ο παφλασμός του κύματος; Ποια 
σύνθεση θα δημιουργηθεί αν αντί για μουσικά όργανα χρησιμοποιήσουμε κουβαδάκια, πετραδάκια, δίχτυα, 
μάσκες, αναπνευστήρες ή ότι άλλο φανταστούμε; Αν αντί για ρούχα παράστασης φοράμε τα μαγιό μας και 
αντί για στούντιο ηχογράφησης βρεθούμε στην παραλία; Και τις συνθέσεις μας πώς μπορούμε να τις 
επεξεργαστούμε μουσικοκινητικά και όλο αυτό αποκτήσει μουσικοπαιδαγωγικό νόημα και να ενταχθεί στην 
εκπαίδευση; Με όλα αυτά θα πειραματιστούμε στο εργαστήρι «θαλασσο-ηχο-γραφίες». Ξεκινώντας από τη 
θάλασσα και καταλήγοντας στη σχολική αίθουσα θα μετατρέψουμε τους ήχους των υλικών της θάλασσας, 
σε εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό υλικό. Στη θάλασσα θα φτιάξουμε μουσικά έργα, που ηχογραφώντας τα 
θα τα επεξεργαστούμε μουσικοπαιδαγωγικά και μουσικοκινητικά φτάνοντας σε νέους τρόπους έκφρασης 
και πειραματισμού. 
 
 
 

«Ηχοπαιδαγωγική»:  
μεθοδολογία και πρακτικές για μια «Εκπαίδευση που εστιάζει στον Ήχο» 

 
Δημήτριος Σαρρής  

 
Περίληψη 
Με τον όρο «Ηχοπαιδαγωγική», περιγράφουμε μονολεκτικά ολιστικές εκπαιδευτικές πρακτικές εστιασμένες 
στον ήχο, που εφαρμόστηκαν με πολύ θετικά αποτελέσματα κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
«Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο», πιλοτικά σε σχολικές μονάδες της Μεσσηνίας και στο πλαίσιο του 
Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός». Η 
«Ηχοπαιδαγωγική» οδήγησε σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών με τους δικούς τους 
μαθητές. Στο εργαστήριό μας θα αντλήσουμε υλικό από την επιμόρφωση αυτή, αυτή τη φορά όμως 
εξομοιώνοντας τη μαθητική ομάδα με την ομάδα των συμμετεχόντων του εργαστηρίου. Τα επίπεδα 
εφαρμογής των πρακτικών ποικίλουν. Κατακτούνται ιδανικά με τη συμμετοχή του Εκπαιδευτικού Μουσικής 
της σχολικής μονάδας και με τη διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης οργανωσιακής κουλτούρας στην 
εκπαιδευτική και σχολική κοινότητα. Επειδή όμως το πρόγραμμα εστιάζει στο κομμάτι της μεθοδικότητας 
που διακρίνει τον κόσμο της μουσικής και του ήχου, βασικές δεξιότητες γι’ αυτό έχουμε όλοι, καθώς όλοι 
γινόμαστε σε κάποιο κομμάτι της ζωής μας μεθοδικοί, συστηματικοί, με αυτογνωσία και αλληλο-
συνεργασία. Γι’ αυτό το εργαστήριο δεν έχει «προαπαιτούμενες δεξιότητες». Ένα άλλο χαρακτηριστικό των 
πρακτικών που θα βιώσουμε είναι ότι προκύπτουν κατά κύριο λόγο από την «κουλτούρα», τις «ιδέες», τον 
«γραμματισμό» που διαμορφώνουμε. Όλα αυτά βρίσκονται στη διάνοιά μας και υλοποιούνται πρωτίστως 
εκκινώντας από αυτή και όχι από τις υλικές υποδομές, τα πράγματα, τα μουσικά όργανα κ.λπ. Οτιδήποτε 
στην καθημερινότητά μας μπορεί να μετασχηματιστεί ως προς τη μουσικότητα και την ηχητικότητά του. 
Οτιδήποτε μπορεί να γίνει το μέσο για την εφαρμογή των πρακτικών μας. Σκοπός του εργαστηρίου μας είναι 
να γνωρίσουμε και να αξιοποιήσουμε μελλοντικά πρακτικές εμπνευσμένες από τη σχέση μας με τον ήχο και 
τη μουσική στη μαθητική ομάδα και τη σχολική ζωή. Όμως μπορούν να δοθούν προεκτάσεις στην 
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καθημερινότητα και οι πρακτικές αυτές να αξιοποιηθούν σε πολλές άλλες περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
ομάδες με κοινό σκοπό. Η εύρυθμη λειτουργία των ομάδων στη καθημερινή γλώσσα περιγράφεται ως μια 
ομάδα που λειτουργεί σαν «καλοκουρδισμένη ορχήστρα». Η μεταφορά αυτή βρίσκεται πολύ κοντά στους 
στόχους του εργαστηρίου μας. 
 
 
 

Ηχοερευνητές  
 

Κίμων Παπαδημητρίου 
 

Περίληψη 
Στο εργαστήριο των "Ηχοερευνητών" δίνεται η ευκαιρία σε ερευνητές, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς και 
σπουδαστές να γνωρίσουν και να την εφάρμοσαν στην πράξη μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία 
για την καταγραφή και τη μελέτη του ακουστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες έρχονται σε 
επαφή με βασικές έννοιες της ακουστικής οικολογίας. Τα ελάχιστα μέσα που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι χαρτί και μολύβι. Για τη διευκόλυνση των Ηχοερευνητών παρέχεται 
τυποποιημένο έντυπο για την καταγραφή και την επεξεργασία. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, προτείνεται 
η χρήση επιπλέον τεχνικού εξοπλισμού για την καταγραφή του ήχου, τη μέτρηση της στάθμης θορύβου, τη 
στατιστική επεξεργασία και την ψηφιακή αρχειοθέτηση των δεδομένων. Με την ολοκλήρωση του 
εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να καταγράφουν χαρακτηριστικούς 
ήχους, να τους κατηγοριοποιούν ανάλογα με την προέλευση και τη σημασία τους, να οργανώνουν και να 
επεξεργάζονται τα δεδομένα καταγραφής ώστε να περιγράψουν το ακουστικό περιβάλλον που μελετούν. 
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Ήχος και Μύθος: Σύνθεση των ηχοτοπίων των άθλων του Ηρακλή 

 

Ελένη Τσαουσάκη, Mmus 
Εκπαιδευτικός Μουσικής 

Α/Βάθμιας Εκπ/σης Πειραιά 
eleni.tsaousaki@gmail.com 

 
Περίληψη 
Πρόκειται για ένα εργαστήριο, το οποίο συνδυάζει τη μυθολογία με τις αρχές της ακουστικής οικολογίας και τον 
δομημένο αυτοσχεδιασμό. Εγείρει τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και προάγει τη συνεργασία μεταξύ των 
μελών της ομάδας. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται μπορεί να είναι τόσο μαθητές της Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας 
εκπαίδευσης, όσο και ενήλικες, με ή χωρίς μουσικές γνώσεις. Έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ηρακλή και μέσα 
από μια σειρά δραστηριοτήτων με κεντρική ιδέα το ηχοτοπίο, τελικός στόχος είναι οι πρωτότυπες συνθέσεις 
των μοναδικών ηχοτοπίων, όπου διαδραματίζεται ο εκάστοτε άθλος του ήρωα. Μουσικά όργανα, αλλά κυρίως 
απλά καθημερινά αντικείμενα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως ηχογόνες πηγές, είναι τα μέσα των 
συμμετεχόντων σε αυτή την ιδιαίτερη συνθετική διαδικασία. Το λιοντάρι της Νεμέας, η Λερναία Ύδρα, ο 
Κέρβερος, σε συνδυασμό με τον πειραματισμό, την ελευθερία, τη φαντασία, μπορούν να μας οδηγήσουν σε 
πραγματικά μοναδικές συνθέσεις αυτών των "φανταστικών" ηχοτοπίων.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Μυθολογία, Ηρακλής, Ηχοτοπίο, Αυτοσχεδιασμός, Σύνθεση, Εκπαίδευση 

 

1. Εισαγωγή 

"Αλήθεια, πώς να ήταν το ηχοτοπίο του Άδη;" Και με αυτή μου την ερώτηση προέκυψε η ιδέα ενός 
βιωματικού εργαστηρίου σύνθεσης φανταστικών ηχοτοπίων με κύριο οδηγό τον Ηρακλή. Οι άθλοι του 
Ηρακλή λαμβάνουν χώρα σε διάφορα και διαφορετικά μέρη, κάποια από τα οποία μοιάζουν μεταξύ τους. 
Άλλοι διαδραματίζονται σε μέρη που μας είναι λίγο έως πολύ οικεία, για παράδειγμα στη φύση, άλλοι σε 
μέρη ιδιαίτερα, όπως για παράδειγμα ο Κάτω Κόσμος. Σε αρκετούς από τους άθλους ο Ηρακλής καλείται να 
αντιμετωπίσει μυθολογικά τέρατα, όπως η Λερναία Ύδρα ή ο Δράκος Λάδωνας με τα 100 κεφάλια. Κάθε 
τοπίο και μυθολογικό πλάσμα είναι διαφορετικό και μοναδικό, όπως και οι ήχοι που θα μπορούσαν να το 
συνθέτουν.  

Ως εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές μου, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν 
έχουν ιδιαίτερες μουσικές γνώσεις. Βασιζόμενη λοιπόν στις αρχές της ακουστικής οικολογίας και του 
εμπνευστή της R. M. Schafer, θέλησα να οδηγήσω τους συμμετέχοντες (ή αντίστοιχα μαθητές, αν εφαρμοστεί 
στην εκπαιδευτική διαδικασία) να συνεργαστούν, να πειραματιστούν ηχητικά, να αυτοσχεδιάσουν και τελικά 
να συνθέσουν ένα φανταστικό ηχοτοπίο με αφορμή έναν άθλο του Ηρακλή. Πρωταρχικός στόχος είναι η 
δημιουργικότητα. Εδώ δεν υπάρχει σωστό και λάθος, καθώς οι συνθέσεις βασίζονται στην ευρετική 
προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι προτάσεις είναι αποδεκτές, αν και κάποιες ενδέχεται να είναι πιο 
εμπνευσμένες από τις άλλες. (Schafer, 2005:10) 

 

2. Η μουσική στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η μουσική έχει την ικανότητα να λειτουργεί ενοποιητικά στην εκπαίδευση. Είναι σαφώς ένα αντικείμενο που 
έχει τη δική του αξία αυτόνομα, ταυτόχρονα όμως δύναται να αντλεί υλικό και κατακτημένη γνώση και από 
άλλα σχολικά αντικείμενα. Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν θα έπρεπε να είναι αποκομμένη και χωρίς 
σύνδεση με τους μαθητές. Το μάθημα της μουσικής, λόγω αυτού του ενοποιητικού του χαρακτήρα, θα 
μπορούσε να κατέχει μια πολύ σημαντική θέση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα μαθηματικά, η 
γλώσσα, η ποίηση, τα εικαστικά, η κίνηση, η φυσική, τα θρησκευτικά, η ιστορία κ.ο.κ. έχουν έναν κοινό τόπο 
συνάντησης, τη μουσική.  
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2.1. Μυθολογία, μουσική και ακουστική οικολογία 

Κατά την παραπάνω λογική η μυθολογία χρησιμοποίησε τη μουσική ως μέσο διάνθισης, εξέλιξης, 
κατανόησης, αφορμής για περαιτέρω δημιουργία.  

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο δεν χρησιμοποιήθηκαν μύθοι που η μουσική παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, π.χ. 
τον μύθο του Ορφέα. Αντ' αυτού ως εφαλτήριο σύνθεσης υπήρξαν οι 12 άθλοι του Ηρακλή, οι οποίοι δίνουν 
τη δυνατότητα σύνθεσης τουλάχιστον 12 διαφορετικών φανταστικών ηχοτοπίων.  

Ο όρος φανταστικό ηχοτοπίο χρησιμοποιείται από τον R. M. Schafer για να περιγράψει τα ηχοτοπία που 
δημιουργεί ο άνθρωπος με ήχους, χρησιμοποιώντας τη φαντασία του (Εκμετζόγλου, 2014:2). Κοινώς 
πρόκειται για μουσικές συνθέσεις με στόχο όμως τη δημιουργία ενός ηχητικού περιβάλλοντος. Ο Ηρακλής 
για τη διεκπεραίωση των άθλων που του επιβλήθηκαν ταξίδεψε πολύ, σε μέρη κοντινά, αλλά και μακρινά, 
σε τοπία παρόμοια, αλλά και τελείως διαφορετικά και συνάντησε πλάσματα μυθικά, δράκους, γίγαντες, 
άγρια θηρία. Κάθε άθλος ήταν για τον Ηρακλή, εκτός των άλλων, και μια νέα ηχητική εμπειρία 
διαδραματιζόμενη σε ένα διαφορετικό ηχοτοπίο. Αυτά τα ηχοτοπία καλούνται οι συμμετέχοντες να 
φανταστούν και να συνθέσουν. Μέσω της ομαδοσυνεργατικότητας οι μαθητές/συμμετέχοντες σκέφτονται, 
προτείνουν, δοκιμάζουν, ακούν, αυτοσχεδιάζουν και τολμούν να φτιάξουν τη δική τους πρωτότυπη σύνθεση.  

 

3. Πορεία διδασκαλίας 

Για την πραγματοποίηση του εργαστηρίου ζητήθηκε αρχικά από τους συμμετέχοντες να φέρουν μαζί τους 
κάποιο μουσικό όργανο ή/και κάποια ηχογόνα πηγή της αρεσκείας τους. Έτσι σχηματίζεται μια συλλογή 
ενδιαφέροντων ήχων προς αξιοποίηση στις συνθέσεις των συμμετεχόντων. Στα πλαίσια του μαθήματος της 
μουσικής στο σχολείο, αυτή η συλλογή ηχητικών αντικειμένων και ενδιαφέροντων ήχων μπορεί να 
αποτελέσει ένα ξεχωριστό προπαρασκευαστικό μάθημα (Schafer, 1992: 56-57). Αν υπάρχει δε χωριστή 
αίθουσα μουσικής, μπορούν οι μαθητές να διατηρούν την ηχογόνα συλλογή ταξινομημένη και να την 
ανανεώνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα βάσει των αναγκών των μαθημάτων.  

Στα πλαίσια του εργαστηρίου χρησιμοποιήθηκαν αυτούσιες δύο ασκήσεις του R. M. Schafer από το βιβλίο 
“ΑκουΛαλείται”. Ακολουθεί περιγραφή των δραστηριοτήτων όπως παρατίθενται στο βιβλίο.  

 

3.1. “Ακούω κάτι που αρχίζει από...” 

Υπήρχε παλιότερα ένα παιχνίδι στο οποίο κάποιος έλεγε: “Βλέπω...βλέπω κάτι που αρχίζει από...” και 
κατόπιν έλεγε το πρώτο γράμμα ενός αντικειμένου από τον περιβάλλοντα χώρο. Οι υπόλοιποι 
προσπαθούσαν να μαντέψουν ποιο ήταν το αντικείμενο. Παίξτε το ίδιο παιχνίδι αντικαθιστώντας με τη 
φράση “Ακούω ... ακούω κάτι που αρχίζει από...” (Schafer, 2011:20) 

Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η συνειδητοποίηση των ήχων που συνθέτουν το ηχοτοπίο στο οποίο 
βρισκόμαστε τη δεδομένη στιγμή. Η διάρκειά της δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 10 λεπτά ή για όσο διατηρείται 
το ενδιαφέρον των μαθητών. Το ηχοτοπίο του Πανεπιστημίου Καλαμάτας τη συγκεκριμένη μέρα, στη 
συγκεκριμένη αίθουσα είναι αλήθεια ότι ήταν σχετικά φτωχό. Αυτό που έχω παρατηρήσει, όποτε κάνω τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα στο σχολείο, είναι ότι για μια μερίδα παιδιών είναι πολύ δύσκολο να κάνουν 
ησυχία και να ακροαστούν τους μικρούς ήχους που τους περιβάλλουν και που σπάνια ακούν. Αντ' αυτού το 
ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στο να παράγουν επί τούτου “τυχαίους” ήχους. Ακόμα και έτσι όμως έχει 
την αξία της η άσκηση αυτή, καθώς οι μαθητές μπαίνουν στη διαδικασία να αναγνωρίσουν και να 
αξιοποιήσουν τις ηχογόνες πηγές που τους περιβάλλουν.  

 

3.2. O Περίπατος της νότας 

Ο Paul Klee έγραψε κάποτε ότι: «Το να ζωγραφίζει κανείς είναι σαν να παίρνει μία γραμμή περίπατο». Ας το 
προσπαθήσουμε. Θα περιγράψω έναν περίπατο και οι μαθητές θα σχεδιάσουν τη διαδρομή σε μεγάλα 
φύλλα χαρτιού. 
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Ξεκινάω από το σπίτι. (ένα σημείο)  
Προχωρώ σε έναν ίσιο δρόμο. 
Μετά από λίγο στρίβω δεξιά. 
Αργότερα στρίβω αριστερά.  
Τώρα ο δρόμος γίνεται πολύ ανώμαλος και πρέπει να πάω μπρος-πίσω, γύρω από μερικές μεγάλες πέτρες. 
Καθισμένος σε κάποια από τις πέτρες, με περιμένει ένας φίλος μου. 
Ανηφορίζουμε τον λόφο μαζί. (παράλληλες γραμμές) 
Ο λόφος είναι απότομος και σύντομα κόβεται η ανάσα μας.  
Καθόμαστε στην κορυφή του λόφου να μιλήσουμε για λίγο. 
Λογομαχούμε, τσακωνόμαστε και ο φίλος μου με εγκαταλείπει. (οι παράλληλες γραμμές χωρίζουν) 
Κατηφορίζω την πλαγιά μόνος. 
Στους πρόποδες του λόφου συναντώ ένα ποτάμι.  
Περνάω απέναντι πάνω από μια τοξωτή γέφυρα. 
Αρχίζει να βρέχει. Η βροχή δυναμώνει. Αστράφτει και βροντάει.  
Πηγαίνω σπίτι τρέχοντας. Σύντομα η βροχή σταματάει.  
Έχει νυχτώσει πια και εκατομμύρια αστέρια λάμπουν στον ουρανό.  
Είμαι πολύ κουρασμένος και πηγαίνω για ύπνο. (η κίνηση σταματάει)  

Αφήστε τους μαθητές σας να συγκρίνουν τα σχέδιά τους. Πέρα από τις διαφορές, θα υπάρχουν σίγουρα και 
πολλές ομοιότητες. Σ' αυτό το σημείο οι μαθητές με τη βοήθειά σας ξαναδιαβάζουν ή δραματοποιούν την 
ιστορία του περιπάτου ενώ παράλληλα την επενδύουν με ήχους για κάθε ένα από τα γεγονότα. Μετά από 
την παράσταση όλης της ομάδας, μικρές ομάδες μαθητών επιχειρούν σόλο παραστάσεις ενώ οι υπόλοιποι 
ακολουθούν τα σχέδιά τους ως σημείο αναφοράς (παρτιτούρα). 

Ας δούμε άλλη μια φορά τι συνέβη. Είπαμε μια ιστορία την οποία απεικονίσαμε με τη μορφή ενός γραμμικού 
σχεδίου. Μετά χρησιμοποιήσαμε το σχέδιο ως μουσική παρτιτούρα για τη δημιουργία μιας ηχητικής 
σύνθεσης. Μέσα σε μερικά λεπτά καταφέραμε να συνδυάσουμε τρεις μορφές τέχνης. (Schafer, 2011:45-46) 

Αυτές οι δραστηριότητες προτείνονται από τον Schafer. Στο σχολείο η διάρκεια της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας είναι συνήθως δύο διδακτικές ώρες. Η πρώτη ώρα αφιερώνεται στην απεικόνιση της 
ιστορίας στο χαρτί. Δίνεται έτσι μια εξαιρετική ευκαιρία να μιλήσουμε στην τάξη για τη σύγχρονη μουσική 
και τη γραφική παρτιτούρα. Τη δεύτερη ώρα οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες, διαλέγουν ποιο από τα σχέδια 
της ομάδας τους είναι πιο ευανάγνωστο και βοηθητικό έτσι ώστε να λειτουργήσει ως η γραφική παρτιτούρα 
της μουσικής σύνθεσης που θα φτιάξουν. Οι μαθητές καλούνται να αναπαραστήσουν αυτή τη φορά την 
ιστορία ηχητικά με όργανα και ηχογόνες πηγές της αρεσκείας τους. Οι μαθητές είναι εξίσου δημιουργοί και 
ακροατές. Στο τέλος ακολουθεί συζήτηση. Τι ήταν εμπνευσμένο, τι πήγε καλά, τι θα μπορούσε να είχε πάει 
ακόμα καλύτερα, μήπως θα μπορούσε να γίνει καλύτερη χρήση των οργάνων, η ομάδα ακολούθησε μη 
λεκτικές οδηγίες, συνεργάστηκε επιτυχώς; κ.ο.κ.  

Όταν πρωτοδοκίμασα τον «Περίπατο της νότας» στην τάξη είχα έναν δισταγμό για το πώς θα εξελιχθεί. 
Τελικά όμως αποδείχθηκε μια από τις πιο επιτυχημένες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για παιδιά Γ' 
δημοτικού και άνω.  

Στο συνέδριο η διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν πολύ μικρότερη, λειτούργησε όμως άκρως 
θετικά στο να συνεργαστούν τα μέλη της κάθε ομάδας μεταξύ τους, να παραθέσουν τις ιδέες τους και να 
δημιουργήσουν μια μικρή ηχητική ιστορία.  

 

3.3. Οι άθλοι του Ηρακλή 

Το κυρίως μέρος του εργαστηρίου αφορούσε τη σύνθεση φανταστικών ηχοτοπίων των άθλων του Ηρακλή. 
Κάποιοι από τους άθλους παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ηχητικό ενδιαφέρον, άλλοι πάλι δεν ενδείκνυνται 
τόσο. Παρ’ όλα αυτά σε κανέναν από αυτούς δεν απουσιάζει ο ήχος.  

Χώρισα τους άθλους σε ζεύγη, έτσι ώστε η κάθε ομάδα να έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο άθλους. 
Ενδεικτικά τα ζεύγη ήταν τα εξής:  
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Λιοντάρι της Νεμέας και άλογα του Διομήδη,  
Λερναία Ύδρα και Ζώνη της Ιππολύτης 
Ερυμάνθιος κάπρος και Κόπρος του Αυγεία,  
Κερυνίτις Έλαφος και Κέρβερος 
Στυμφαλίδες όρνιθες και Βόδια του Γυρηόνη,   
Κρητικός Ταύρος και Μήλα των Εσπερίδων. 
 
Αφού οι συμμετέχοντες διάλεξαν με ποιον άθλο θα ασχοληθούν, ακολούθησαν οι περιλήψεις των 
επιλεγμένων άθλων, καθώς και προβολή εικόνων σχετικών αγγείων.98 Η κάθε ομάδα ήταν ελεύθερη να 
επιλέξει πώς θα επεξεργαζόταν ηχητικά τον μύθο. Υπήρχαν οι εξής δυνατότητες: α) ο μύθος να γίνει 
ηχοϊστορία, δηλαδή όπως στον «Περίπατο της νότας», η ομάδα να παραθέσει την ηχητική αλληλουχία των 
γεγονότων και αν θέλει να φτιάξει και έναν χάρτη/γραφική παρτιτούρα των γεγονότων. β) να αξιοποιηθεί 
ένα μονάχα τμήμα της ιστορίας. γ) η ομάδα να συνθέσει το ηχοτοπίο, όπου για παράδειγμα κατοικούσε το 
μυθικό πλάσμα με το οποίο πάλεψε ο Ηρακλής ή/και το ίδιο το πλάσμα.  

Στο συνέδριο υπήρξαν και οι τρεις εκδοχές.  

Συγκεκριμένα: οι Στυμφαλίδες όρνιθες έγιναν ηχοϊστορία. Τα γεγονότα της ιστορίας (μεταλλικά κρόταλα, 
ήχοι πουλιών, σιδερένια φτερά, βέλη) αποδόθηκαν ηχητικά. Στο συγκεκριμένο ηχοτοπίο ήταν υπέροχος ο 
ήχος μιας ομπρέλας, που ανοίγει και κλείνει. Ηχοϊστορία έγινε επίσης και το Λιοντάρι της Νεμέας.  

Στον μύθο της Λερναίας Ύδρας η ομάδα δημιούργησε το ηχοτοπίο του έλους όπου ζούσε το μυθικό αυτό 
πλάσμα. Οι ηχογόνες πηγές που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη σύνθεση ήταν τόσο μουσικά όργανα, όπως 
π.χ. φυσαρμόνικα, όσο ήχοι αντικειμένων, όπως μπουρμπουλήθρες σε μπουκάλι με νερό.  

Στον Ερυμάνθιο κάπρο ασχολήθηκαν με ένα τμήμα της ιστορίας, τη μάχη με τους Κενταύρους. Αυτή η ομάδα 
σε σχέση με τις υπόλοιπες δεν χρησιμοποίησε πολλά και διαφορετικά αντικείμενα, αλλά περιορίστηκε σε 3 
ή 4, τα οποία είχε εξαρχής διαλέξει και αξιοποίησε τις ηχητικές τους δυνατότητες στο έπακρο.  

Τα μέλη των ομάδων συζήτησαν, δοκίμασαν ήχους, πειραματίστηκαν, δημιούργησαν και παρουσίασαν τη 
μικρή αυτοσχέδια σύνθεσή τους. Στο τέλος της παρουσίασης των φανταστικών ηχοτοπίων ακολούθησε 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί η παραπάνω ιδέα στα πλαίσια 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
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98  Το υλικό των μύθων και οι εικόνες αντλήθηκαν από το διαδυκτιακό μυθολογικό λεξικό της Δήμητρας Μήττα.  
 

http://www.akouse.gr/
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Πρόγραμμα «Διάφανες Σημαίες»: Το Σχολικό Ακουστικό Αποτύπωμα 
 

Δημήτριος Σαρρής, Δημήτριος Οικονομόπουλος 
 

Περίληψη 
Στο πρόγραμμα αυτό, η σχολική κοινότητα καλείται να συνειδητοποιήσει, να καταγράψει και να δράσει 
εποικοδομητικά σε θέματα του ηχητικού περιβάλλοντος, διαθεματικά και βιωματικά. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
δίνεται στην όσμωση σχολικής και τοπικής κοινωνίας, μέσα από την αναζήτηση και ανάδειξη τοπικών ηχητικών 
περιβαλλοντικών στοιχείων. Σε κάποιες περιπτώσεις η ποιότητα του ηχητικού περιβάλλοντος είναι 
αναγνωρισμένη, όπως π.χ. σε ένα πάρκο, έναν αιγιαλό χωρίς ηχητικές παρεμβάσεις. Σε άλλες περιπτώσεις όμως 
η ποιότητα αυτή αν και βιώνεται ίσως δεν έχει επισημανθεί, όπως π.χ. σε μια παραδοσιακή αστική συνοικία, ή 
άλλο χώρο με πολιτισμικό ενδιαφέρον. Οι μαθητές μέσα από τις διαδικασίες αυτές μαθαίνουν βιωματικά, 
σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός ή η παιδαγωγική ομάδα. Όταν τα 
ηχητικά στοιχεία καταδεικνύουν ένα ποιοτικό ηχητικό περιβάλλον σε μια εύλογη χωρική εμβέλεια, στο κέντρο 
αυτής μπορεί να αναρτηθεί διακριτικά και εύστοχα μια ειδική «σημαία» σήμανσης αξιόλογου ηχητικού 
περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι ο ήχος είναι αόρατος, μια «διάφανη σημαία», είναι αυτή που θα μπορούσε να 
του αντιστοιχεί συμβολικά. Πρακτικά, μια «διάφανη σημαία», από διάφανο πλαστικό (νάυλον), μπορεί να 
αποτελέσει μια σχολική εκπαιδευτική κατασκευή. Μάλιστα, αν το υλικό της, καθώς κυματίζει παράγει ήχους 
χαμηλής στάθμης (π.χ. ως 20-30 db), ο ήχος της «διάφανης σημαίας» μπορεί να αποτελέσει πρακτικό κριτήριο 
ενός «ήσυχου» ηχητικού περιβάλλοντος, μια και αν η «διάφανη σημαία» ακούγεται κυματίζοντας, σημαίνει ότι 
δεν υπάρχουν δυνατότεροι ήχοι από την ηχητική της στάθμη. Κατά το σχολικό έτος 2017-2018, στο πλαίσιο του 
Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης διερευνήθηκε στην πράξη η διαδικασία ανάδειξης των «διάφανων 
σημαιών». Αρχικά προτεινόμενα κριτήρια είναι: (α) η ύπαρξη χαρακτηριστικών ήχων πολιτισμικής αξίας, π.χ. 
κωδωνοστάσια, αντικείμενα πολιτισμικής αξίας, που ο ήχος τους ενσωματώνεται στο ηχητικό περιβάλλον κ.λπ., 
(β) η συνολική απήχηση του περιβάλλοντος στην ατομική και συλλογική υγεία, π.χ. ένα ήσυχο ή με 
αποδεδειγμένα ευεργετικούς ήχους για την υγεία περιβάλλον, η «απήχηση» της κοινωνικής συνύπαρξης, που 
υποδηλώνει αλληλοσεβασμό και εκτίμηση στην ακοή και τους «ηχητικούς χώρους» των ατόμων, (γ) η ομαλότητα 
στις τυχόν φυσιολογικές μεταπτώσεις της έντασης, π.χ. μεταπτώσεις της έντασης λόγω αλλαγής των εποχών, 
λόγω θεσμικών γιορτών, δρωμένων κ.λπ., επιθυμητών από την κοινότητα, (δ) η διαχείριση του ηχητικού 
περιβάλλοντος από την τοπική κοινωνία και τους κινούμενους εντός του, π.χ. ειδικές σημάνσεις για την ηχητική 
συμπεριφορά, δεοντολογία παρέμβασης στο ηχητικό περιβάλλον, χρήση κατάλληλων υποδομών μέριμνας για 
τον ήχο και τη διαχείρισή του, επίγνωση και σεβασμός της πολιτισμικής αξίας ενός ηχητικού περιβάλλοντος 
κ.λπ., (ε) η τεκμηρίωση των παραπάνω με δόκιμες μεθοδολογίες της εκπαίδευσης, έρευνα πεδίου, ηχητικές και 
έντυπες καταγραφές κ.α. που θα πραγματοποιούνται ως εκπαιδευτικές δραστηριότητες συμβάλλοντας στην 
κριτική και δημιουργική εκπαίδευση των μαθητών/τριών, διαθεματικά και βιωματικά. Ο τρόπος συμμετοχής 
των εκπαιδευτικών θα διαμορφώνεται κατά περίπτωση π.χ. με Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, 
συμμετοχή σε Παιδαγωγικές Ομάδες, ή Ομάδες Εργασίας, με μεμονωμένες δραστηριότητες, με συνεργασίες της 
σχολικής μονάδας με τοπικούς θεσμικούς φορείς κ.λπ. 
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«Μαστίχα project»: Ηχογράφηση τραγουδιού με εναλλακτικούς ήχους  

μέσα από εκπαιδευτική διαδικασία 

 
Μάριος Σκαμνέλος 

 
Περίληψη 
Καθημερινά μας περιβάλλουν διάφοροι ήχοι που άλλοτε τους δίνουμε σημασία και άλλοτε όχι. Θα μπορούσαν 
αυτοί οι διάφοροι ήχοι να εξυπηρετήσουν τη διδασκαλία της μουσικής; Αυτή η ανησυχία αποτέλεσε αφορμή για 
τη δημιουργία ενός πρότζεκτ που έχει να κάνει με τη ηχογράφηση ενός τραγουδιού με τίτλο «Μαστίχα», το 
οποίο προέρχεται από την παράδοση της Ανατολικής Θράκης. Η ηχογράφηση δεν αποτελείται από τους 
φυσικούς ήχους των μουσικών οργάνων. Οι εναλλακτικοί ήχοι προέκυψαν από παιδιά ηλικίας 2-17 ετών και 
συλλέχθηκαν με εγγραφέα «Zoom Ηn4pro». Οι ήχοι χρησιμοποιήθηκαν ως δείγματα (samples) και στη συνέχεια 
με τη βοήθεια της τεχνολογίας χρησιμοποιήθηκαν για την ηχογράφηση του τραγουδιού. Σκοπός του project ήταν 
αρχικά οι μαθητές να παρατηρήσουν τα ηχοχρώματα που μας περιβάλουν και μέσω αυτών να αντιληφθούν 
στοιχεία της μουσικής. Η διαδικασία ενίσχυσε τους μαθητές στην κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την 
έκφραση και τον αυτοσχεδιασμό. Όλη η διαδικασία παρουσιάζεται σε επτάλεπτο βίντεο, δείγμα του οποίου 
προτίθεται να παρουσιαστεί στην ομιλία. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Ηχογράφηση, μουσική εκπαίδευση, μουσική τεχνολογία, φυσικός ήχος, midi 
 
Εισαγωγή 

Καθημερινά μας περιβάλλουν διάφοροι ήχοι που άλλοτε τους δίνουμε σημασία και άλλοτε όχι (Ετμεκτσόγλου, 
2014). Θα μπορούσαν αυτοί οι διάφοροι ήχοι να εξυπηρετήσουν στη δημιουργία ενός μουσικού κομματιού, 
καθώς και στη διδασκαλία της μουσικής; Τα ερωτήματα αυτά αποτέλεσαν την αφορμή για τη δημιουργία ενός 
μουσικού πρότζεκτ με στόχο την ηχογράφηση ενός τραγουδιού με τίτλο «Μαστίχα», το οποίο προέρχεται από 
την παράδοση της Ανατολικής Θράκης. Η ηχογράφηση δεν αποτελείται από τους φυσικούς ήχους των μουσικών 
οργάνων, αλλά από εναλλακτικούς ήχους που προέκυψαν με τη βοήθεια παιδιών ηλικίας 2-17 ετών. 
Παρουσιάζεται σε μορφή βίντεο, η όλη διαδικασία του πρότζεκτ, η οποία διήρκησε συνολικά επτά μήνες.  

Κατά τη διάρκεια του πρότζεκτ πραγματοποιούνταν βιντεοσκόπηση από στιγμιότυπα της πορείας, η οποία 
παρουσιάζεται σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο (Σκαμνέλος, 2018). Όλα τα παιδιά 
πληροφορήθηκαν για την παραγωγή που επρόκειτο να δημιουργηθεί, ωστόσο δεν γνώριζαν όλες τις στιγμές 
που πραγματοποιούνταν βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση, καθώς ήταν πιθανό να τους αποσπούσε την προσοχή 
ή να ένιωθαν άβολα, γεγονός που θα εμπόδιζε την ελευθερία έκφρασής τους. 

1ο Στάδιο 

Με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως δείγμα, πραγματοποιήθηκε ηχογράφηση του τραγουδιού, στην οποία δεν 
χρησιμοποιήθηκαν φυσικά μουσικά όργανα, αλλά ήχοι μορφής «midi», από την έτοιμη βιβλιοθήκη ήχων του 
ηλεκτρονικού προγράμματος ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου, «Logic Pro». Προϋπόθεση για την επιλογή 
των οργάνων της ενορχήστρωσης ήταν να υπάρχει τουλάχιστον ένα αντιπροσωπευτικό όργανο από τις εξής 
κατηγορίες: πνευστό, κρουστό, έγχορδο και πληκτροφόρο. Εν κατακλείδι, οι «midi» ήχοι που χρησιμοποιήθηκαν 
αντιπροσωπεύουν τα έξης μουσικά όργανα: φλογέρα, κοντραμπάσο, «drum set» και πιάνο. 

Ένας ήχος «midi» προέρχεται από τη δειγματοληψία μιας νότας πραγματικού μουσικού οργάνου (Πολίτης, 
2007). Στη συνέχεια ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου, χρησιμοποιεί το δείγμα (sample) και το ταξινομεί 
αυτόματα σε κάθε τονικό ύψος (Davis & Jones, 2000). Τότε αυτός ο ήχος βρίσκεται στη διάθεση ενός μουσικού, 
μέσω του υπολογιστή και ενός controller (Alexander & Whitea, 2001).  

2ο Στάδιο 

Οι μαθητές κλήθηκαν να ακούσουν την ηχογράφηση και ενημερώθηκαν σχετικά με την προέλευση του 
τραγουδιού. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να παρατηρήσουν τα ηχοχρώματα των οργάνων και ακολούθησε 
σειρά μαθημάτων σχετικά με τις ιδιότητες του ήχου του κάθε οργάνου ξεχωριστά. Συγκεκριμένα: 

Φλογέρα: Ανήκει στην κατηγορία των πνευστών. Ο ήχος του παράγεται με φύσημα και η δυναμική ανάπτυξη 
της έντασης του ήχου εξαρτάται από τη δύναμη του φυσήματος (Χαδέλης, 1992).  
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Μπάσο: Αρχικά παρουσιάστηκε στους μαθητές η οικογένεια των εγχόρδων και οι τρόποι παραγωγής του ήχου 
τους, δηλαδή το σύρσιμο του δοξαριού πάνω στις χορδές, η νύξη ή το χτύπημα πάνω τους (Benade, 2012). 
Καταλήγοντας στο κοντραμπάσο, έγινε αντιληπτό ότι η παραγωγή του ήχου πραγματοποιείται με νύξη. Ο ήχος 
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ένταση τη στιγμή της νύξης, στη όμως συνέχεια εξασθενεί γρήγορα (Χαδέλης, 
1992). 

Drum set: Το σύνολο κρουστών που απαρτίζουν το «drum set» είναι η μπότα, όπου η συχνότητα του ήχου 
χαρακτηρίστηκε από τους μαθητές χαμηλή και βαριά, στο ταμπούρο ψηλή και οξεία, ενώ στα πιατίνια 
μεταλλική. Η μεγαλύτερη ένταση παρουσιάζεται τη στιγμή της κρούσης και μηδενίζεται αμέσως, εκτός από τα 
πιατίνια που ο ήχος εξασθενεί αρκετά πιο αργά (Χαδέλης, 1992). Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μουσικά όργανα 
που επιλέχθηκαν σε αυτό το πρότζεκτ, το σύνολο αυτών των κρουστών δεν έχει καθορισμένο τονικό ύψος, 
καθώς δεν παράγουν αρκετές αρμονικές συχνότητες (Χαδέλης, 1992). 

Πιάνο: Είναι πληκτροφόρο έγχορδο όργανο. Ο ήχος του προέρχεται από κρούση πάνω στις χορδές ο οποίος 
εξασθενεί γρήγορα (Benade, 2012).  

3ο Στάδιο 

Το επόμενο στάδιο αφορούσε την παρότρυνση των μαθητών να αναζητήσουν εναλλακτικούς ήχους στα 
μουσικά όργανα της ηχογράφησης (Καραδήμου-Λιάτσου, 2001).  

Φλογέρα: Οι μαθητές συσχέτισαν αμέσως το σφύριγμα με τον ήχο της φλογέρας. Η πλειοψηφία των μαθητών 
επιχείρησε να σφυρίξει προσπαθώντας μάλιστα να πλησιάσει το τονικό ύψος που δόθηκε από μια φλογέρα. 

Μπάσο: Ο εναλλακτικός ήχος που πρότειναν οι μαθητές ήταν η νύξη σε τεντωμένο λάστιχο. Κατά τη διάρκεια 
του πειραματισμού έγινε αντιληπτό ότι η συχνότητα ψηλώνει όσο τεντώνεται το λάστιχο. 

Drum set: Ο εναλλακτικός ήχος της μπότας που πρότειναν οι μαθητές ήταν χτύπος σε χάρτινο κουτί. Τα 
παλαμάκια αντικατέστησαν το ηχόχρωμα του ταμπούρου, οι αυτοσχέδιες μαράκες που κατασκευάσαμε στην 
τάξη από καπάκια μπουκαλιών και ρύζι, τα πιατίνια «hi hat». Με αφορμή το ρόλο των κρουστών σε ένα μουσικό 
σύνολο, συζητήθηκε η έννοια της ρυθμικής κανονικότητας και οι μαθητές κλήθηκαν να παίξουν το ρυθμικό 
μοτίβο του τραγουδιού της ηχογράφησης.  

Ένας ήχος που προέκυψε τυχαία για τη συμπλήρωση του συνόλου του «drum set» ήταν η έντονη επιθυμία ενός 
τρίχρονου αγοριού να σπάσει ένα πιάτο. Το συγκεκριμένο αγόρι δεν ήταν μαθητής της ομάδας του πρότζεκτ, 
αλλά άτομο του οικογενειακού μου περιβάλλοντος. Ωστόσο οι μαθητές αποφάσισαν ότι ο ήχος του σπασίματος 
μπορεί να αντικαταστήσει τον ήχο από το βαθύ πιατίνι.  

Πιάνο: Σε αυτή τη περίπτωση οι μαθητές δυσκολεύτηκαν να προτείνουν εναλλακτικό ήχο, γι’ αυτό τους 
προτάθηκε η κρούση σε ποτήρι που περιείχε νερό. Πειραματιζόμενοι για τις αλλαγές που μπορεί να υποστεί ο 
ήχος ανάλογα με τον όγκο του νερού στο ποτήρι, οι μαθητές παρατήρησαν ότι όσο γεμίζει το ποτήρι, τόσο η 
συχνότητα χαμηλώνει κατά την κρούση του ποτηριού.  

4ο Στάδιο 

Εφόσον πλέον είχαμε καταλήξει σε όλους τους εναλλακτικούς ήχους, στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 
δειγματοληψία με τη βοήθεια καταγραφέα (Zoom Η4npro). Σε όλους τους εναλλακτικούς ήχους, εκτός αυτών 
του «drum set», η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε μια νότα, η οποία διευκρινίστηκε με τη βοήθεια 
σχετικής εφαρμογής κινητού τηλεφώνου. Στη συνέχεια, μέσω του προγράμματος ηχογράφησης «Logic Pro», τα 
ηχητικά δείγματα χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ήχων «midi», οι οποίοι με τη σειρά τους 
αντικατέστησαν τους ήχους της αρχικής ηχογράφησης.  

Σε αυτή τη φάση, ένας επιπλέον ήχος προέκυψε ύστερα από τυχαία συζήτηση για τη δημιουργία του πρότζεκτ 
με έναν δεκαεφτάχρονο μαθητή, κατά τη διάρκεια μαθήματος μουσικής θεωρίας. Πρότεινε να ενταχθεί στην 
ηχογράφηση ένας ρυθμικός αυτοσχεδιασμός, που να εκτελείται πάνω σε ένα θρανίο, βασισμένος στο ρυθμικό 
μέτρο του τραγουδιού της ηχογράφησης. Αντιπρότεινα αμέσως να ηχογραφήσουμε τον αυτοσχεδιασμό. 
Πράγματι, χωρίς να προκύψει καμιά περαιτέρω συνεννόηση εκτελέσαμε από κοινού τον αυτοσχεδιασμό και 
προστέθηκε στο τέλος της ηχογράφησης ως σόλο ρυθμικός αυτοσχεδιασμός που ολοκληρώνει το τραγούδι. 

Αποτελέσματα έρευνας 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης όταν ολοκληρώθηκε το πρότζεκτ ήταν ότι οι μαθητές γνώρισαν διάφορες 
κατηγορίες μουσικών οργάνων με βάση την παραγωγή του ήχου τους, καθώς και βασικά στοιχεία του ήχου, 
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όπως η χροιά, η ένταση, το τονικό φάσμα και η διάρκεια. Παράλληλα, μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές 
έμαθαν το ρόλο των μουσικών οργάνων σε ένα μουσικό σύνολο, όπως για παράδειγμα το drum set που στηρίζει 
τη ρυθμική κανονικότητα μιας ορχήστρας. Μέσα από τη διαδικασία υλοποίησης του πρότζεκτ, οι μαθητές 
συνεργάστηκαν, αλληλεπίδρασαν, δημιούργησαν, αυτοσχεδίασαν, ανέπτυξαν την παρατηρητικότητά τους και 
βελτίωσαν την κριτική τους σκέψη (Κοκκίδου, 2015). 
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Οι σταθμοί μιας πορείας 

Οι Εργασίες του 5ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας τον Σεπτέμβριο του 2018 συνέπεσαν με τα 10+1 
χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.), στο 1ο Συνέδριο 
Ακουστικής Οικολογίας στην Κέρκυρα το 2007 (30/11-1/12). Στη συγκυρία αυτή προσκεκλημένοι ήταν οι 
R.Murray Schafer, συνθέτης και θεμελιωτής της ανάπτυξης της Ακουστικής Οικολογίας ως ερευνητικού 
πεδίου και ο Nigel Frayne, πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας της Ακουστικής Οικολογίας [World 
Forum for Acoustic Ecology] της οποίας μέλος είναι η Ε.Ε.Α.Ο. 

Από τότε και κάθε δύο χρόνια πραγματοποιείται συστηματικά μία συνάντηση των μελών και των φίλων 
της Ε.Ε.Α.Ο. Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο το 2010 με τη μορφή του 2ου 
Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας (26-27/2/2010) με θέμα "Η ποιητική του Ηχοτοπίου". Η επόμενη 
συνάντηση έγινε στην Κέρκυρα λίγο νωρίτερα από τη διετία για να συμπέσει με το Διεθνές Συνέδριο 
Ακουστικής Οικολογίας υπό την αιγίδα του W.F.A.E. που έγινε στην Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε στην 
Κέρκυρα το 2011 (3-7/10/2011) με θέμα "Crossing Listening Paths". Η επόμενη συνάντηση, το 3ο Συνέδριο 
Ακουστικής Οικολογίας: "Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση", έγινε το 2014 (28-30/6/2014) στην 
Αθήνα και ακολούθησε το 4ο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη (3-6/11/2016) με θέμα  
"Ήχος, Θόρυβος, Περιβάλλον".  

Η επιστημονική και καλλιτεχνική δραστηριότητα που εστιάζει στην Ακουστική Οικολογία διευρύνθηκε το 
διάστημα αυτό στην Ελλάδα, επιδρώντας ιδιαίτερα στην Εκπαίδευση που είναι άλλωστε ένας 
ευαίσθητος χώρος για την ανάπτυξη προβληματικών γύρω από το ηχητικό μας περιβάλλον. Στη χώρα 
μας έχει ήδη λειτουργήσει από το 2005 ένα Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με 
τίτλο «Ήχος και Φύση» από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Πορόϊα των Σερρών ενώ 
λειτουργεί και αναπτύσσεται ακόμη ένα Εθνικό Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης με τίτλο «Ήχος: 
Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός» από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.  

Οργανωμένο λοιπόν στην Καλαμάτα, το 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας υπήρξε το δεύτερο 
αφιερωμένο στην Εκπαίδευση με τίτλο "Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση" σε άμεση σχέση με την προσπάθεια 
θεσμικής ένταξης των προβληματικών γύρω από τον Ήχο ως αντικείμενο διδασκαλίας. Στη συνάντηση 
της Καλαμάτας εκτός από τα θεωρητικά, τεχνικά και καλλιτεχνικά θέματα που μας απασχόλησαν 
αφιερώσαμε μια σημαντική στιγμή για να θυμηθούμε δύο φίλους που δεν είναι πια μαζί μας, τον Γιάννη 
Παντή και τον Χρήστο Κουτσοδημάκη. Η σημασία της εργασίας τους και η συμβολή τους στη δημιουργία 
του ερευνητικού μας πεδίου, που αναπτύσσεται σταθερά πιά, υπήρξε αποφασιστική στα πρώτα του 
βήματα και καθοριστική στον προσδιορισμό της πορείας του στη συνέχεια. Θα τους θυμόμαστε πάντα 
όπως θα θυμόμαστε και έναν ακόμα καλό μας φίλο, τον Nigel Frayne, εξαιρετικό ηχητικό καλλιτέχνη, 
βασικό στέλεχος και πρόεδρο γα πολλά χρόνια του World Forum for Acoustic Ecology, που χάσαμε στην 
αρχή του 2018. Η λύπη για την απώλειά τους αντισταθμίζεται από τη θέληση για συνέχιση της δουλειάς 
στην κατεύθυνση της ανακάλυψης ευφάνταστων και αποτελεσματικών λύσεων απέναντι στη διαρκώς 
αυξανόμενη στάθμη του - κοινωνικού - θορύβου.  

Τελειώνοντας θα πρέπει να προσθέσουμε και τις εκδόσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς η Ε.Ε.Α.Ο. 
με τον παρόντα τόμο συμπληρώνει τρεις εκδόσεις πρακτικών συνεδρίων, ενώ με τη δραστηριοποίηση 
των μελών της υποστηρίζονται και άλλες εκδόσεις σχετικές με τον Ήχο και την Ακουστική Οικολογία. Οι 
εκδόσεις αυτές είναι προσβάσιμες στoν διαδικτυακό χώρο της Ε.Ε.Α.Ο. <http://www.akouse.gr/> στην 
περιοχή "Βιβλιοθήκη". 
  

http://www.elke.teicrete.gr/LinkClick.aspx?fileticket=7oJzSnMpmB8%3D&tabid=721
http://dipe.mes.sch.gr/
http://www.akouse.gr/
https://cutt.ly/GhzreEh
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