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Πρόγραμμα Συνεδρίου 

 

Σάββατο 28 Ιουνίου 2014 

09:30 – 10:30   Προσέλευση – Εγγραφή συνέδρων 
10:30 – 11:00   Έναρξη – Χαιρετισμοί 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
11:00 – 12:40   Οι Συνθέσεις Ηχοτοπίου και ο Ηχοπερίπατος Συντονισμός: Νίκος Μπουμπάρης    

1. Σχετικά με τη μεταφορά στα ελληνικά μερικών βασικών όρων της θεωρίας του Pierre Schaeffer (Ανδρέας 
Μνιέστρης) 

2. Ακουστικός περίπατος ως εργαλείο ενημέρωσης, αξιολόγησης, εκπαίδευσης (Άγγελος Τσαλιγόπουλος, 
Χρήστος Οικονόμου, Ιωάννης Ματσίνος) 

3. Επιτόπιες Ηχογραφήσεις και Ηχοπερίπατοι στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μία Περιπτωσιολογική Μελέτη 
στην Λίμνη Βιστωνίδα (Μαρίνος Κουτσομιχάλης) 

4. noTours Μουσική που περπατιέται (Ντάνα Παπαχρήστου, Γιώργος Σαμαντάς, Geert Vermeire) 
5. Η πρακτική του Ηχοπερίπατου στην εκπαίδευση του Ηχητικού Σχεδιασμού (Κατερίνα Τζεδάκη) 

13:00 – 14:00   Ακουστική Οικολογία, Κοινωνία και Περιβαλλοντική Ηθική  Συντονισμός: Παναγιώτης Πανόπουλος   
1. Εκπαίδευση, Κοινωνία και Ακουστική Οικολογία (Κώστας Παπαρρηγόπουλος) 
2. Aθόρυβες πόλεις ή πόλεις που τραγουδούν; Από τη μείωση του θορύβου στα αστικά ηχοτοπία, ο δρόμος 

προς την αστική ελκυστικότητα (Στέλλα Κυβέλου) 
3. Εκπαίδευση στην Ακουστική Οικολογία για Παιδιά και Νέους με έμφαση σε θέματα Αισθητικής και Ηθικής 

του Ηλεκτρονικά Διαμεσολαβημένου Ήχου (Ιωάννα Ετμεκτσόγλου) 
Διάλειμμα – φαγητό 

16:00 – 17:20   Διδασκαλία της Ακουστικής Οικολογίας στην Τυπική Εκπαίδευση Συντονισμός: Ζωή Διονυσίου   
1. «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός»: Ο ήχος στις σχολικές δραστηριότητες της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (Δημήτρης Σαρρής) 
2. Διδασκαλία της Ακουστικής Οικολογίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Ευγενία Γιαμάλογλου) 
3. Ηχοτοπία και ηχητικοί περίπατοι στην προσχολική μουσική εκπαίδευση (Κωνσταντίνα Δογάνη) 
4. Ακουστική Οικολογία και Εκπαιδευτική Διαδικασία στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Θεοφάνης Μαραγκός, Απόστολος 

Λουφόπουλος, Μηνάς Εμμανουήλ, Γιώργος Ηλιάδης) 

17:30 – 18:45   ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ 
1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα E-Twinning «Ένας χρόνος με τα πουλιά», Νηπιαγωγείο Λιθακιάς Ζακύνθου 

(Φουρνογεράκη Αγγελική, Μπουφίδου Ευθαλία, Μαλιώτα Ελένη ) 
2. Η Φωνή του Δίσκου της Φαιστού – Μια «μινωική» Εφαρμογή (Gareth Owens) 
3. Η γωνιά της Ορνιθολογικής (Σπύρος Ψύχας) 

 19:00 – 21:00   ΗΧΟΠΕΡΙΠΑΤΟΣ (Κατερίνα Τζεδάκη) 

Κυριακή 29 Ιουνίου 2014 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  
10:00 – 11:20   Ακουστική Οικολογία, Τέχνες, Επιστήμες, Μάθηση Συντονισμός: Χαρίκλεια Μινώτου 

1. Κινηματογραφική μουσική, ακουστική οικολογία και εκπαίδευση: Από τη διηγητική μουσική στα 
κινηματογραφικά ηχοτοπία (Νίκος Πουλάκης) 

2. Γιατί η ακουστική οικολογία και ο κινηματογράφος αφορούν τη σύγχρονη αρχιτεκτονική εκπαίδευση; (Αιμιλία 
Καραποστόλη, Αναστασία Καραποστόλη, Νικόλαος Τσινίκας) 

3. Ειδικό ενυδρείο για την ακρόαση υποβρύχιων ήχων που παράγουν ορισμένα είδη ψαριών (Σπύρος 
Κουζούπης, Ζαµπία Τριπολιτάκη, Νικολία Δασκαλάκη, Παναγώτης Παπαδάκης)  

4. Ηχέτα Τέττιξ : Ακουστική ανάλυση και διαθεματική πρόταση για τη μελέτη του χορού των τζιτζικιών 
(Αναστασία Γεωργάκη) 
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11:30 – 12:30  Ακουστική Οικολογία και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες και Περιορισμοί  Συντονισμός: Αναστασία Γεωργάκη     
1. Το Σχεδιασμένο Μουσειακό Ηχοτοπίο και η Λειτουργία του (Μίκης Ζησίου, Ανδρέας Μνιέστρης) 
2.  Serious audio-only games: μια σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση (Εμμανουήλ Ροβίθης, Ανδρέας Φλώρος, 

Ανδρέας Μνιέστρης) 
3. Εξερευνώντας ηχοτοπία με την βοήθεια του υπολογιστή (Ιάννης Ζάννος) 

13:00 – 15:00   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ α Αειφορική προσέγγιση ενός ηχοτοπίου αστικού περιβάλλοντος με εφαρμογή στη 
μαθησιακή διαδικασία (Αναστάσιος Ζόμπολας, Μαρία Μπαλάσκα, Ιωάννα Ραβάνη) 
15:00 – 17:00   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ β «Οι μικροί οικο-ηχο-λόγοι στο γυμναστήριο ακοής»: Πρακτικές για μια αγωγή στον 
ήχο (Δημήτρης Σαρρής) 
17:00 – 19:00   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ γ «Ηχοερευνητές» (Ανταποκριτές Ηχοτοπίων) (Κίμων  Παπαδημητρίου) 
17:00 – 19:00  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ δ  Βιωματικό εργαστήριο Μουσικοθεραπείας «Ακούω την Πόλη και ακούω τις Σκέψεις 
μου» (Χριστίνα Καλλιώδη) 
19:00 – 21:00   ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
21:00   ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ με έργα των: 
1ο μέρος: Βασίλης Ρούπας, Hildegrad Westerkamp, Δημήτρης Μπάκας, Κατερίνα Τζεδάκη 
2ο μέρος: Στέλιος Γιαννουλάκης, Παναγιώτης Κόκορας, Αλέξανδρος Σκουλής, Βάσια Μπούρα, Ιάννης Ζάννος 

Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
9:30 – 10:10   Ακουστική Οικολογία και Ηχορύπανση: Εκπαιδευτική Διάσταση Συντονισμός: Μάριος Πουρκός 

1. Ημέρα Ευαισθητοποίησης Κατά του Θορύβου: Εκπαιδευτικές Δράσεις στη Δυτική Ελλάδα (Ανδρέας Φλώρος, 
Ιωάννης Μουρτζόπουλος, Ιωάννης Καραβασίλης) 

2. Σκιαγραφώντας το ηχητικό περιβάλλον του σημερινού ελληνικού σχολείου: Μια έρευνα επισκόπησης 
βασισμένη σε απόψεις εκπαιδευτικών (Ζωή Διονυσίου, Ιωάννα Ετμεκτσόγλου) 

10:30 – 11:30   Ακουστική Οικολογία και Εθνογραφία στην Εκπαίδευση Συντονισμός: Παναγιώτης Κανελλόπουλος    
1. Τα σμπάρα! Από το ηχόσημο της ζακυνθινής τελετουργίας στη μουσική εκπαιδευτική πράξη (Νικόλας 

Τσαφταρίδης) 
2.  Η «εθνογραφία του ήχου» ως εκπαιδευτικό εργαλείο: Παρατηρήσεις από το εργαστήρι «Ηχοτοπία πόλεων: 

Ακούγοντας την ιστορία μιας γειτονιάς» (Ελένη Καλλιμοπούλου) 
3. Ηχοτοπία οθωμανικών πόλεων: Πηγές και μέθοδοι διδασκαλίας (Παναγιώτης Κ. Πούλος) 

11:40 – 13:00   Σύνδεση της Ακουστικής Οικολογίας με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Συντονισμός: Νικόλας Τσαφταρίδης     
1. Οι ακουστικοί περίπατοι ως εργαλείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Νεύτα-Ελευθερία Βότση) 
2. Η Ακουστική Οικολογία και η Εκπαίδευση για την Αειφορία στο πλαίσιο της μετανεωτερικότητας (Σοφία 

Θεοδωρίδου, Χρυσούλα Πολυτίδου) 
3. Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ειδική Αγωγή για τις Προστατευόμενες Περιοχές-Ακουστική 

Οικολογία (Χαρίκλεια Μινώτου) 
4. Εναλλακτική ανάπτυξη της υπαίθρου, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η σύνδεση με την Ακουστική 

Οικολογία (Χαρίκλεια Μινώτου, Αριστοτέλης Μαρτίνης) 
13:30 – 14:30   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:   Ο Ήχος στην Κοινωνία & η Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Ηθικής 
Διάλειμμα – φαγητό 
16:00 – 20:00   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α.Ο.  
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Πρόλογος 

Το περιβάλλον μάθησης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της εκπαίδευσης, 
επηρεάζοντας την αντίληψη, τη γνώση, τις κοινωνικές σχέσεις αλλά και τις συμπεριφορές των 
μαθητών. Η εκπαίδευση, ως τόπος, χρόνος και τρόπος προσέγγισης των παιδιών, των νέων αλλά και 
της κοινότητας των ενηλίκων, έχει αποτελέσει βασικό πεδίο εφαρμογών του τομέα της Ακουστικής 
Οικολογίας ήδη από τη δημιουργία του στις αρχές της δεκαετίας του 1970 από το συνθέτη και 
μουσικοπαιδαγωγό R. Murray Schafer. Η Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας αναγνωρίζοντας 
το σημαντικό ρόλο του ηχητικού περιβάλλοντος στη μάθηση και την κοινωνικοποίηση στο σχολείο 
και την κοινότητα, διοργάνωσε σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 3ο Συνέδριο 
Ακουστικής Οικολογίας με θέμα ‘Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση’. Στη διοργάνωση του 
συνεδρίου συμμετείχαν επίσης η Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου 
Πανεπιστημίου και το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Το 
συνέδριο απευθύνθηκε κυρίως σε εκπαιδευτικούς, γονείς, επιστήμονες, καλλιτέχνες, μαθητές, 
φοιτητές και πολίτες που ενδιαφέρονται για την βελτίωση του ηχητικού περιβάλλοντος και της 
εκπαίδευσης. 

Σκοπός του συνεδρίου ήταν α) να διευκολύνει την επικοινωνία ανθρώπων από διαφορετικά πλαίσια 
των οποίων οι δράσεις συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το ακουστικό περιβάλλον και την 
εκπαίδευση, β) να αναδείξει προβλήματα των ηχοτοπίων μάθησης και δημιουργικές προσεγγίσεις 
σε αυτά, γ) να ερευνήσει θέματα διδακτικής της Ακουστικής Οικολογίας σε διάφορες ηλικίες και σε 
ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα, αντλώντας από παραδοσιακές και σύγχρονες τάσεις στην 
εκπαίδευση, δ) να εξετάσει τη σχέση της εκπαιδευτικής διάστασης της ακουστικής οικολογίας με 
άλλα αντικείμενα όπως η Μουσική, η Ακουστική, η Οικολογία, η Βιολογία, η Βιοακουστική, η 
Ψυχολογία, η Αρχιτεκτονική, η Πολεοδομία, η Ιατρική, η Νομική, και η Περιβαλλοντική Ηθική, ε) να 
παρουσιάσει έργα συνθέσεων ηχοτοπίου Ελλήνων συνθετών, και στ) να δώσει την ευκαιρία σε 
μαθητές και φοιτητές να παρουσιάσουν επιλεγμένες εργασίες τους σε θέματα ακουστικής 
οικολογίας. 

Το συνέδριο περιέλαβε, προφορικές εισηγήσεις, στρογγυλά τραπέζια, παρουσιάσεις ‘καφενείου’, 
συναυλίες συνθέσεων ηχοτοπίου, και εργαστήρια. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΕΑΟ η εγγραφή στο συνέδριο ήταν δωρεάν, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η μέγιστη προσβασιμότητα 
στους ενδιαφερόμενους. 

 
2014 

Η Οργανωτική Επιτροπή 
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Οι Συνθέσεις Ηχοτοπίου  
και ο Ηχοπερίπατος 
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Σχετικά με την απόδοση στα ελληνικά μερικών βασικών όρων της θεωρίας 

του Pierre Schaeffer 
 

Αντρέας Μνιέστρης 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
andreas@ionio.gr 

 
Περίληψη  

Αν και η ηλεκτροακουστική μουσική αναπτύσσεται γρήγορα στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία με την 
εμφάνιση σημαντικών παιδαγωγικών, καλλιτεχνικών και ερευνητικών προγραμμάτων, κυρίως σε κάποια 
τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκκρεμεί η οριστικοποίηση στοιχείων ορολογίας που θα διευκόλυνε την 
ανάπτυξη του εγχώριου εξειδικευμένου λόγου πάνω στο αντικείμενο αυτό. Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσιάζεται 
μάλιστα στη μεταφορά κάποιων όρων που πρότεινε ο Pierre Schaeffer στα μέσα της δεκαετίας του εξήντα στο 
πλαίσιο της αναζήτησης θεωρητικής θεμελίωσης για ένα  νεωτερικό - τότε - τύπο μουσικής δημιουργίας που 
χρησιμοποιεί κάθε ήχο, αδιακρίτως της προέλευσής του από κάποιο μουσικό όργανο ή οποιαδήποτε άλλη 
ηχητική πηγή, ως βασικό μουσικό υλικό. Η δυσκολία αυτή προέρχεται τόσο από τα δεδομένα προβλήματα της 
μετάφρασης από μια γλώσσα σε μία άλλη, όσο όμως, και κυρίως, από το ειδικό εννοιολογικό περιεχόμενο που 
λαμβάνουν οι όροι αυτοί και μάλιστα στο "καινούργιο" θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιούνται. Με 
την ανακοίνωση αυτή προτείνονται κάποιες λύσεις στο επίπεδο της ορολογίας συνοδευμένες από την 
αιτιολόγησή τους η οποία μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα και ως μία εισαγωγή σε βασικές έννοιες της 
θεωρίας της "ακουσματικότητας" καθώς και τη σχέση της με τη θεματική του συνεδρίου αυτού. 

 
Λέξεις Κλειδιά  

Ακουσματικότητα, Ακουστική Οικολογία, Ορολογία 
 
 

A partir de cette première description, nous autorisant à forcer un peu le sens des termes afin de 
les spécialiser plus nettement, nous proposons quatre définitions: [1.Écouter ... 2. Ouïr ... 3. 
Entendre ... 4. Comprendre ... ]1 
 

1. Εισαγωγή 

Ένας από τους πρώτους όρους που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μουσική και εμφανίζεται στα ελληνικά 
είναι το MUSIQUE CONCRETE που μεταφράστηκε ως ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ από τον Ιάννη Ξενάκη σε ένα άρθρο-
ανταπόκρισή του2 στα μέσα της δεκαετίας του ‘50, όταν η εργασία του Pierre Schaeffer (PS) είχε μόλις περάσει 
από το στάδιο των πρώτων πειραματισμών σε εκείνο της εδραίωσης και ανάπτυξής της. Σήμερα, πάνω από 
μισό αιώνα μετά και ενώ το ΄ηχοτοπίο΄ της μουσικής εμπλουτίζεται διαρκώς και σε όλο το χώρο του 
'φάσματός' της -- αν και κάποια μουσικά είδη μέσα στην μουσικο-ποικιλότητα αυτή τείνουν να είναι τόσο 
επικαλυπτικά, λόγω ενός εγγενούς αγοραίου χαρακτήρα τους, που υποβαθμίζουν το ΄ηχοτοπίο΄ αυτό σε 
΄χαμηλής-πιστότητας΄3-- η Συγκεκριμένη Μουσική είναι η βάση ενός σημαντικού ρεύματος μουσικής σκέψης 
και πράξης με ένα πλούσιο ρεπερτόριο, ιδιαίτερη μουσική γλώσσα και αυστηρά διαμορφωμένο θεωρητικό 
πλαίσιο, που εμπλουτίζεται διαρκώς, πέρα από την ίδια τη μουσική δημιουργία, με την έρευνα και την 
εκπαίδευση. Η Πραγματεία (περί) των Μουσικών Αντικειμένων (ΠΜΑ) του PS είναι ένα ολοκληρωμένο 
θεωρητικό έργο το οποίο αποτελεί το θεμέλιο για την εξέλιξη αυτή, κάνοντας απαραίτητη την εξοικείωση του 

                                                        
1 Pierre Schaeffer, Traité des Objets Musicaux, Édition du Seuil, Paris 1966, p.104. “Ξεκινώντας από την αρχική αυτή περιγραφή, 
επιτρέποντάς μας να συμπιέσουμε λίγο τις σημασίες των όρων ώστε να τους εξειδικεύσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια, προτείνουμε 
τέσσερις ορισμούς…”.  
2 “Οι Σημερινές Τάσεις της Γαλλικής Μουσικής” στο περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης Ν°6, Αθήνα 1955, σσ. 466-470 (βλ. Ιάννης Ξενάκης 
Κείμενα περί Αρχιτεκτονικής και Μουσικής επιμέλεια Μάκης Σολωμός.  Εκδόσεις Ψυχογιός Α.Ε., Αθήνα 2001. 
3 Δανείζομαι (και χρησιμοποιώ εδώ μεταφορικά) τον όρο Lo-Fi από τον R. Murray Schafer και το βιβλίο του The Soundscape: Our Sonic 
Environment and the Tuning of the World. Destiny Books, Vermont 1994.  Aπό το γλωσσάρι σ. 272: “ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ (Lo-Fi): Lo-Fi, 
συντομογραφία του Low Fidelity, δηλαδή μια δυσμενής (χαμηλή) αναλογία σήματος προς θόρυβο.  Εφαρμόζοντας τον όρο στη μελέτη των 
ηχοτοπίων, ένα περιβάλλον χαμηλής πιστότητας είναι εκείνο στο οποίο οι ήχοι είναι υπερσυνωστισμένοι με αποτέλεσμα να 
αλληλοεπικαλύπτονται και να χάνουν την ευκρίνειά τους. […]”. 
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δημιουργού ή του θεωρητικού της ηλεκτρονικής μουσικής με τις θεωρητικές έννοιες που εισάγει. Εδώ και μια 
εικοσαετία έχει αρχίσει να εμφανίζεται στην Ελλάδα, κυρίως στην ανώτατη εκπαίδευση, η συστηματική 
διδασκαλία της ηλεκτρονικής μουσικής, φανερώνοντας έτσι μια σημαντική ανάγκη μεταφοράς στη γλώσσα 
μας πολλών εξειδικευμένων όρων. Με το άρθρο αυτό επιχειρείται μια πρόταση μετάφρασης πέντε πολύ 
σημαντικών όρων από την ΠΜΑ, στοχεύοντας στην πιστότητα της μεταφοράς κάθε έννοιας, την ακριβολογία 
και την ελάχιστη περίφραση. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν σύντομα οι έννοιες που σχετίζονται με αυτούς 
τους όρους, όπως εμφανίζονται στο γαλλικό κείμενο, μέσα στο γενικό πλαίσιο της θεωρίας του PS και θα 
ακολουθήσει μια αναλυτική παρουσίαση των διαθέσιμων εναλλακτικών καθώς και των λύσεων που προτείνω 
για την απόδοση των όρων αυτών στα ελληνικά. 
 
2. Βασικά στοιχεία της θεωρίας των τεσσάρων τύπων ακρόασης κατά PS  

Το 1966 κυκλοφορεί η ΠΜΑ που είναι η θεωρητική κατάληξη μιας έρευνας που είχε ξεκινήσει ο PS αμέσως 
μετά τον 2o Π.Π. σε ένα ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο στο κτήριο της γαλλικής ραδιοφωνίας στο Παρίσι 
και είχε στόχο να ανακαλύψει νέες μορφές μουσικής έκφρασης με τη χρήση της διαρκώς εξελισσόμενης 
ηλεκτροακουστικής τεχνολογίας εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου αφενός και αφετέρου την υπέρβαση 
της θεώρησης της νότας ως βασικό δομικό υλικό της μουσικής και την επέκταση του χώρου του μουσικού 
υλικού, ώστε να συμπεριλάβει όλους χωρίς εξαίρεση τους ήχους4. Στην ΠΜΑ εισάγεται η έννοια "Ηχητικό 
Αντικείμενο" που τοποθετείται στη βάση της θεωρίας αυτής και είναι αποτέλεσμα της δημιουργικής 
καλλιέργειας, σε ένα πεδίο τομής μεταξύ της τέχνης της Μουσικής και της επιστήμης της Ακουστικής, ιδεών 
που προέρχονται από τη φαινομενολογία όπως διατυπώθηκαν από τον E. Husserl αρχικά και λίγο αργότερα 
από τον -- σύγχρονο του PS -– Μ. Merleau-Ponty. 
 

Η "Φαινομενολογία" [..] προσπαθεί να περιγράψει το περιεχόμενο της εμπειρίας χωρίς την αναφορά στην πηγή της ή 
την υποκειμενική κατάσταση (π.χ. ύπνος-εγρήγορση κλπ.). Στην περίπτωση του ήχου, για παράδειγμα, αντί να 
διακρίνει τους ήχους με βάση την αναφορικότητά τους ως προς την πηγή τους (ο ήχος της κιθάρας ή του βιολιού), η 
φαινομενολογία επιχειρεί να "αναγάγει" (διαχωρίσει, αποστάξει) το σήμα από την πηγή και να περιοριστεί στην 
περιγραφή τού πώς διαφέρουν μεταξύ τους οι ήχοι αυτοί καθαυτοί. Για τον Schaeffer, τεχνολογίες όπως το 
ραδιόφωνο και ο φωνογράφος έκαναν αυτού του τύπου την φαινομενολογική εμπειρία πιο χειροπιαστή, κάτι που 
εξάλλου είχαν οραματιστεί και οι Πυθαγόριοι, που υπήρξαν από τους πρώτους Ευρωπαίους θεωρητικούς της 
μουσικής. Πράγματι, οι τεχνολογίες αυτές ανατρέπουν αποτελεσματικά τις ιεραρχικές σχέσεις σήματος-προς-πηγή, 
επιτρέποντας στους ίδιους τους ήχους (τα ηχητικά αντικείμενα) να έχουν τη δική τους ύπαρξη ανεξάρτητη από την 
πηγή τους.5  
 

Για να εδραιώσει ο PS την έννοια του ηχητικού αντικειμένου, διατυπώνει μια θεωρία της ηχητικής και 
ειδικότερα της μουσικής αντίληψης στην οποία σημαντική θέση έχουν, αφενός μια ομάδα τεσσάρων 
διακριτών τύπων ακρόασης και αφετέρου μια λειτουργική διαδικασία που οδηγεί στην ακροαματική εμπειρία 
που ο ίδιος εισάγει ως Quatre Écoutes και Écoute Réduite αντίστοιχα. Oι τέσσερις τύποι ακρόασης ("Quatre 
Écoutes") κατά PS είναι: Écouter, Ouir, Entendre, Comprendre. Ο Michel Chion τις ορίζει6 επιγραμματικά ως 
εξής: 

1. Écouter είναι να “τείνω το ούς"7 προς κάποιον ή κάτι˙ να στοχεύω, με τη διαμεσολάβηση του ήχου, προς την πηγή 
του, το ηχητικό γεγονός, την ηχογόνο αιτία˙ να χρησιμοποιώ τον ήχο σαν ένδειξη8 αυτής της (ηχητικής) πηγής ή αυτού 
του (ηχογόνου) γεγονότος.  
2. Ouir είναι να (μπορώ να) αντιλαμβάνομαι με την ακοή˙ να βάλλομαι από ήχους. Είναι το πιο βασικό και στοιχειώδες 
επίπεδο αντίληψης του ήχου. Στην κατάσταση αυτή ο ήχος προσλαμβάνεται παθητικά χωρίς να υπάρχει πρόθεση να 
διακρίνω ή να καταλάβω κάτι μέσα σ’αυτόν. 

                                                        
4 Μια λεπτομερής καταγραφή της αναζήτησης αυτής παρουσιάζεται από τον PS στο βιβλίο του À la recherche d'une musique concrète. 
Éditions du Seuil, Paris 1952 και σε αγγλική μετάφραση: In Search of a Concrete Music. University of California Press, 2013. 
5 Christoph Cox and Daniel Warner, (ed) Audio Culture: Readings in Modern Music. Continuum (2004), σ.l76, από την εισαγωγική 
παράγραφο των συγγραφέων στο 14ο κεφάλαιο του βιβλίου αυτού με τίτλο Acousmatics (οι μεταφράσεις/αποδόσεις των κειμένων από 
τα αγγλικά και γαλλικά είναι δικές μου εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά).   
6 Michel Chion, Guide des objets sonores: Pierre Schaeffer et la recherche musicale. Buchet Chastel 1995, σελ.l25. Σε αγγλική μετάφραση, 
υπάρχει στον ιστοχώρο EARS: http://www.ears.dmu.ac.uk/spip.php?rubrique203 για το παραπάνω εδάφιο και για ολόκληρο το βιβλίο βλ. 
στη διεύθυνση : http://www.ears.dmu.ac.uk/IMG/pdf/Chion-guide/ 
7 (στο πρωτότυπο): prêter l'oreille. Βλ. επίσης Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής-Τριανταφυλλίδη (ΛΚΝ) λήμμα ΑΥΤI αναφέρονται το “τεντώνω 
/ ανοίγω / τσιτώνω τ΄ αυτιά μου: εντείνω την προσοχή μου για να ακούσω καλά” καθώς και το “στήνω / βάζω (τ΄) αυτί (μου): ακούω 
κρυφά, κρυφακούω”. 
8 (στο πρωτότυπο): indice. 
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3. Εntendre είναι, σύμφωνα με την ετυμολογία9, να δείξω την πρόθεση να αντλήσω πληροφορία από τον ήχο˙ να 
επιλέξω από το σύνολο του ηχητικού ερεθίσματος εκείνο το μέρος που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ώστε να “αναλύσω 
ποιοτικά” τα στοιχεία του.  
4. Comprendre είναι, να συλλάβω ένα νόημα [..] εκλαμβάνοντας τον ήχο ως σύμβολο που παραπέμπει στο νόημα 
αυτό σε συνάρτηση με μία γλώσσα, ένα κώδικα.  
 

Oι τέσσερις αυτοί τύποι ακρόασης προέρχονται από μία διπλή ταξινόμηση (οριζόντια -–4,1 | 3,2 -- και 
κατακόρυφα –- 4,3 | 1,2 ) που σύμφωνα με τον PS χαρακτηρίζει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα10 και που 
σχετίζονται με τον τρόπο που σχηματίζεται η αντίληψη μέσω των αισθήσεων. Λέει ο PS: “[..] Σε κάθε ακρόαση 
φαίνεται λοιπόν ότι αναμετρώνται από την μία πλευρά ένα προσλαμβάνον [..] υποκείμενο και μια 
αντικειμενική πραγματικότητα˙ από την άλλη πλευρά αφηρημένες αξιολογήσεις, λογικές κατηγοριοποιήσεις 
δημιουργούνται σε σχέση με το συγκεκριμένο δεδομένο το οποίο οργανώνεται γύρω από αυτές χωρίς 
εντούτοις να αφεθεί ποτέ να αναχθεί σε αυτές[..]”11. Σύμφωνα με την ταξινόμηση αυτή οι τέσσερις 
ακροαματικοί τύποι τοποθετούνται στον παρακάτω πίνακα: 

Αφηρημένη Συγκεκριμένη  

4. COMPRENDRE 1. ÉCOUTER Αντικειμενική 

3. ΕNTENDRE 2. OUIR Υποκειμενική12 

 
Στην οριζόντια διάταξη οι τύποι κατηγοριοποιούνται ως προς το πού στρέφεται η προσοχή. Έτσι οι OUIR και 
ΕNTENDRE αναφέρονται στον τρόπο που ο νους επεξεργάζεται την ηχητική πληροφορία ενώ οι ÉCOUTER και 
COMPRENDRE αναφέρονται στην ηχογόνο πηγή και το σημασιολογικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Οι δύο 
πρώτοι χαρακτηρίζονται ως “αντικειμενικοί, επειδή στρεφόμαστε προς το αντικείμενο της αντίληψης” και οι 
δύο επόμενοι “υποκειμενικοί επειδή στρεφόμαστε  προς τη αντιληπτική δραστηριότητα του υποκειμένου”13. 
Στην κατακόρυφη διάταξη οι τύποι ÉCOUTER και OUIR αναφέρονται στο συγκεκριμένο δεδομένο, τη φυσική 
εκείνη διαταραχή που παράγει την πληροφορία που μεταδίδεται ως ήχος παρέχοντας αισθητηριακά 
(ακουστικά) ερεθίσματα ενώ οι τύποι ΕNTENDRE και COMPRENDRE σχετίζονται με αφηρημένες νοητικές 
διεργασίες και εν τέλει ερμηνείες που δημιουργούνται από τα ερεθίσματα αυτά. Έτσι, ο τύπος OUIR είναι η 
βασική αισθητηριακή κατάσταση της ακοής που διαθέτουν όλοι γενικά οι άνθρωποι (με την εξαίρεση βέβαια 
όσων έχουν προβλήματα ακοής)˙ είναι μια κατάσταση πρόσληψης του ήχου χωρίς προσπάθεια ερμηνείας του 
τί ακούγεται. Η συνειδητή εμπλοκή του υποκειμένου με το τί ακούγεται ξεκινά με τον τύπο ÉCOUTER όπου τα 
γεγονότα αρχίζουν να υποπίπτουν, μέσω του ήχου, στην αντίληψή του και η προσοχή του αρχίζει να 
εστιάζεται στον προσλαμβανόμενο ήχο ώστε να ανακαλύψει τις αιτίες της πρόκλησής του. Ο τύπος ΕNTENDRE 
είναι μία διαδικασία κατά την οποία το υποκείμενο έχοντας την πρόθεση να αντλήσει πληροφορία από τον 
ήχο επεξεργάζεται το ηχητικό ερέθισμα ως προς τις καθαρές ηχητικές ιδιότητές του που αναλύονται με βάση 
κάποια ταξινομικά κριτήρια. Ο τύπος COMPRENDRE είναι, τέλος, μια διαδικασία όπου η ηχητική πληροφορία 
έχοντας αναλυθεί ποιοτικά νοηματοδοτείται ως προς το περιεχόμενό της παρέχοντας μια ερμηνεία στο 
πλαίσιο μιας σημασιοδοτικής δομής, μίας γλώσσας. 
 
3. Απόδοση των όρων της θεωρίας του PS στα ελληνικά 
 
3.1 Οι Τέσσερις Τύποι Ακρόασης 

Έχοντας, έστω και πολύ περιληπτικά14, περιγράψει τους βασικούς όρους της θεωρίας των τεσσάρων τύπων 
ακρόασης και με βάση αυτή την περιγραφή, το επόμενο βήμα είναι η μετάφρασή τους. Υπάρχει ένα δεδομένο 
πάντως που δεν πρέπει να αγνοηθεί, το οποίο είναι κοινό τόσο στα ελληνικά όσο και στα γαλλικά και αφορά 
από την μία πλευρά το πλήθος των όρων που περιγράφουν την κατανόηση του κόσμου μέσω του ήχου και από 
την άλλη μια ασάφεια στη χρήση τους. Υπάρχουν δηλαδή περισσότεροι από ένας σχετικοί όροι που παρά την 
όποια εξειδίκευσή τους, παρατηρείται μια αλληλο-επικάλυψη των σημασιών τους, με αποτέλεσμα οι όροι 
αυτοί να χρησιμοποιούνται πολλές φορές αδιακρίτως. Για παράδειγμα, στο (γαλλικό) λεξικό του É. Littré, που 

                                                        
9 [σημείωση δική μου] βλ. λεξικό Littré (http://www.littre.org/definition/entendre “[...]έχω την πρόθεση[...]”.   
10 Michel Chion, ό.π. σ. 27. 
11 (ΠΜA σ. 119), στο πρωτότυπο: sujet réceptif, réalité objective, valorisations abstraites, donné concret.  
12Αφηρημένη - Συγκεκριμένη – Αντικειμενική – Υποκειμενική: μετάφραση των Abstrait-Concret-Objectif-Subjectif. 
13 Michel Chion, ό.π. σ. 26. 
14 Η ανάπτυξή τους περισσότερο ξεφεύγει από το πλαίσιο αυτής της παρουσίασης . 
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χρησιμοποιεί ο PS15, στο λήμμα OUÏR αναφέρονται 5 σημασίες, στις επεξηγήσεις των οποίων χρησιμοποιούνται 
και οι δύο άλλες σχετικές λέξεις (ENTENDRE και ÉCOUTER). Αναγνωρίζοντας την ‘αδυναμία’ αυτή ο PS, αλλά και 
έχοντας την ανάγκη να ακριβολογήσει, “συμπιέζει λίγο”16 τις σημασίες, περιορίζει την εμβέλεια της σημασίας 
του κάθε όρου ώστε να δημιουργήσει την ακρίβεια που απαιτεί ο ορισμός των τεσσάρων τύπων ακρόασης. 
Μια ανάλογη ‘αυθαιρεσία’ απαιτείται και εφαρμόζεται στη διαδικασία της μετάφρασης των όρων αυτών, στη 
συνέχεια.  

Στα νέα ελληνικά το πιο διαδεδομένο ρήμα που σχετίζεται με την αντίληψη-μέσω-του-ήχου είναι το ΑΚΟΥΩ17. 
Στο ΛΚΝ18 αναφέρονται οι παρακάτω σημασίες:“1. Έχω την αίσθηση της ακοής, μπορώ και αντιλαμβάνομαι 
ήχους με το αισθητήριο όργανο της ακοής[...] 2. αντιλαμβάνομαι ήχο[..] 3.α. ακούω και κατανοώ ό,τι λέει 
άλλος, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω[...] β. πληροφορούμαι, μαθαίνω από φήμες, διαδόσεις[...] γ. δίνω 
προσοχή σε ό,τι λέει άλλος[...] 4. δέχομαι όσα λέει κάποιος ως αληθή[...]”. Στο λεξικό Κριαρά19 αναφέρονται 
επιπλέον:” [5]. Aκούω προσεχτικά, εξετάζω[...] [6]. παρέχω ακρόαση σε κάποιον[...] [7]. Yπακούω[...] [8]. 
Eισακούω[...] [9]. Ονομάζομαι[...] [10]. Γίνομαι γνωστός[...] [11]. Aισθάνομαι με αισθητήριο του σώματός μου· 
(εδώ της όσφρησης) οσφραίνομαι[...]”   

Το ΑΚΟΥΩ είναι η πλησιέστερη εκδοχή για την απόδοση στα ελληνικά του όρου OUIR, αν θεωρήσουμε ως 
σημαντικότερες τις πρώτες δύο (1 και 2) σημασίες της προηγούμενης παραγράφου. Την επιλογή αυτή 
ισχυροποιεί το σχετικό ουσιαστικό, δηλαδή ΑΚΟΗ, που σύμφωνα με το ΛΚΝ είναι “η μία από τις πέντε 
αισθήσεις με την οποία ο άνθρωπος και τα ζώα αντιλαμβάνονται τα ηχητικά ερεθίσματα...”. Το εναλλακτικό 
σχετικό ουσιαστικό θα ήταν το ΑΚΡΟΑΣΗ20. Σύμφωνα με το ίδιο λεξικό, ΑΚΡΟΑΣΗ ειναι ”: η ενέργεια του 
ακροάζομαι ή του ακούω. α. η υποδοχή ενός προσώπου με κάποια αιτήματα από κπ. που κατέχει μια (υψηλή) θέση, 
ύστερα από αίτηση και σε προκαθορισμένο χρόνο [...] β. (ιατρ.) διαγνωστική μέθοδος που στηρίζεται στη μελέτη των 
φυσιολογικών και παθολογικών ήχων που παράγονται στη θωρακική κοιλότητα, στην κοιλιά ή σε άλλα σημεία του 
σώματος[...]“21. Η λέξη αυτή φέρει μια σημασία δράσης ή δραστηριότητας περιγράφοντας μια ‘ενεργητική’ 
κατάσταση, πράγμα το οποίο έμμεσα μας οδηγεί να υποθέσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια ‘παθητική’. 
Αυτή η ‘παθητική’ κατάσταση όντως θεωρείται ότι υπάρχει22 και αποτελεί το μη συνειδητό μέρος της 
ακουστικής εμπειρίας, δηλαδή είναι εκείνη η κατάσταση όπου η (ηχητική) πληροφορία δεν λαμβάνεται 
συνειδητά υπόψη, παρά το ότι παρέχεται συνεχώς στο κεντρικό νευρικό σύστημα από το αισθητήριο της 
ακοής το οποίο βρίσκεται αδιάλειπτα εκτεθειμένο23 στο ακουστικό πεδίο -- από την εικοστή έκτη περίπου 
εβδομάδα της κύησης24 και καθόλη τη διάρκεια της ζωής. Επομένως το ΑΚΟΗ είναι σύμφωνα με τα παραπάνω 
το πιο κατάλληλο για να αποδώσει την ‘παθητική’ κατάσταση της αντίληψης-μέσω-του-ήχου και συνεπώς, το 
ρήμα ΑΚΟΥΩ να αποδώσει τον τύπο ακρόασης που ο PS ορίζει ως OUIR. 

Ο PS, όπως αναφέραμε προηγουμένως, θεωρεί ότι το “ακούω με προσοχή” αναλύεται περαιτέρω σε μία 
εξωστρεφή και μια εσωστρεφή ενέργεια. Αναζητώντας τύπους που να μπορούν να αποδώσουν αυτή τη 
διάκριση έχουμε στη διάθεσή μας αρκετές εναλλακτικές (βλ. π.χ. υποσημ. 17). Κατ’αρχήν υπάρχει το ρήμα 
ΑΚΡΟΑΖΟΜΑΙ (ή ΑΚΡΟΩΜΑΙ), που σχετίζεται άμεσα με τo ΑΚΡΟΑΣΗ. Η πιο βάσιμη ετυμολόγησή του προέρχεται από 

                                                        
15 βλ. ΠΜΑ, σ.103. 
16 βλ. υποσημ. 1. 
17 Παραθέτω με τη μορφή ενός πίνακα μια ταξινόμηση των σχετικών ρημάτων ως προς την συχνότητα εμφάνισής τους στο διαδίκτυο (που 
σήμερα αποτελεί μια σημαντική πηγή άντλησης πληροφορίας τόσο ως συλλογή παλαιών και νέων πηγών αναφοράς όσο και ως ένα 
διαρκώς ανανεωνόμενο πεδίο επικοινωνίας και επομένως το χρησιμοποιώ έστω και ενδεικτικά ως μια βάση για τον ισχυρισμό αυτής της 
πρότασης θεωρώντας ότι αποτυπώνει ένα αξιόπιστο στιγμιότυπο της χρήσης της τρέχουσας γλώσσας).  Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό, το 
ρήμα ΑΚΟYΩ εμφανίζεται 76,66 φορές πιο συχνά από το αμέσως επόμενο. 

ακούω  1,840,000  ακροάζομαι   11,500  γρικώ                  6,900  
αγρικώ 24,000   γροικώ            10,900    ενωτίζομαι         2,550  
αφουγκράζομαι   22,900      ακροώμαι      10,200     ακουρμάζομαι  1,180  
Πρόγραμμα αναζήτησης Google.  Τελευταία επίσκεψη στις 23/8/2014, ώρα 18:58 

18 Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη (ΛΚΝ). Σε ηλεκτρονική 
διαδικτυακή μορφή από την “Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα” του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.  
19 Η επιτοµή του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δηµώδους Γραµµατείας (1100-1669) του Εµµ. Κριαρά, σε ηλεκτρονική διαδικτυακή 
μορφή από την “Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα” του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-
language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras/index.html 
20 βλ. και υποσημείωση 16 · με τον ίδιο τρόπο οι δύο αυτές λέξεις εμφανίζονται με την παρακάτω συχνότητα: 

ΑΚΟΗ 1.120.000 ΑΚΡΟΑΣΗ 418.0000 
21 εδώ και εφεξής:  υπογγραμμίσεις/διαμορφώσεις δικές μου. 
22 βλ. προηγουμένως (σελ. 3 στον ορισμό του ouir από τον Μ. Chion). Eπίσης βλ. π.χ. “Ακοή και Ακρόαση” και “Επιλεκτική Ακοή”, μια πολύ 
σύντομη παρουσίαση σχετικά με το θέμα αυτό βασισμένη στη θεωρία του Alfred Tomatis, στην διαδικτυακή σελίδα του Ιατρείου 
Ακουστικο-Ψυχο-Φωνολογίας, εδώ: http://www.tomatisthessaloniki.gr/alfred-tomatis/συνειδητοποιημένη-ακοή/  
23 σε αντίθεση με το αισθητήριο της όρασης όπου η λειτουργία των βλεφάρων μπορεί να αποφορτίζει τον εγκέφαλο από τη ροή της 
οπτικής πληροφορίας αποκόπτοντας το οπτικό ερέθισμα. 
24 βλ. π.χ. Jan Schnupp, Eli Nelken, Andrew King, Auditory Neuroscience: Making Sense of Sound. MIT Press (2011), σ. 271. 
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τις λέξεις ΑΚΡΟ και ΟΥΣ 25 και σημαίνει “ α.ακούω κτ. με προσοχή [..] β. ειδικότερα για γιατρό που εξετάζει 
ασθενή με ακρόαση [...]”26. Υπάρχουν δύο ακόμα ρήματα με πολύ παραπλήσιες σημασίες και προέλευση27: το 
ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΙ και το, σπανιότερο, ΑΚΟΥΡΜΑΖΟΜΑΙ (ή ΑΚΟΥΡΜΑΙΝΟΜΑΙ). Το δεύτερο σημαίνει28:”[...] (λογοτ.) εντείνω 
την ακοή μου, ακούω με προσοχή· αφουγκράζομαι [...]”. Η λέξη αυτή είναι σπάνια, με ειδική χρήση 
(λογοτεχνική) και εν τέλει παραπέμπει στην πρώτη· έτσι δεν την εξετάζω παραπέρα. Το ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΙ, 
σημαίνει29 “:[...] 1. προσπαθώ να ακούσω κτ.: Έβαλε το αυτί του στο μεσότοιχο κι αφουγκράστηκε, αλλά δεν άκουσε 
τίποτα. 2. (λογοτ., λαϊκότρ.) ακούω με προσοχή: Aφουγκράσου αυτά που θα σου πω. || ακούω” και παραμένει 
στους τύπους που θα εξετάσω στη συνέχεια. Ένα άλλο ρήμα, με διαφορετική ετυμολογική προέλευση (ΕΝ + 
ΟΥΣ), είναι το ΕΝΩΤΙΖΟΜΑΙ· αυτό είναι μάλλον ασυνήθιστο στα νέα ελληνικά30 και έχει τις σημασίες: “[...] δέχομαι 
ἐν τοῖς ὠσίν, ἀκούω, ἀκροῶμαι μετά προσοχῆς, προσέχω [...]”31· και ακόμα: “...ακούω με πολύ μεγάλη 
προσοχή...” 32. Τέλος υπάρχουν ακόμα πολλά ρήματα με παρόμοιες σημασίες όπως τα ΑΚΡΟΥΜΑΙΝΩ/ΑΚΟΥΡΜΑΙΝΩ, 
ΑΚΟΥΑΖΟΜΑΙ, ΑΥΤΙΑΖΟΜΑΙ/ΑΦΤΙΑΖΟΥΜΑΙ, ΣΤΥΛΑΦΤΙΑΖΟΥΜΑΙ33  κλπ. που όμως, όπως και το ΑΚΟΥΡΜΑΖΟΜΑΙ, είναι δύσκολο 
να χρησιμοποιηθούν.  

Μία εύκολη λύση για την απόδοση αυτής της διπολικότητας της προσοχής (εξωστρεφής/εσωστρεφής) κατά 
την ενεργητική ακρόαση θα ήταν το ζευγάρι ΑΚΡΟΑΖΟΜΑΙ/ΕΝΩΤΙΖΟΜΑΙ. Το ΑΚΡΟΝ34, το πρώτο συνθετικό της λέξης 
ΑΚΡΟΩΜΑΙ, σύμφωνα με την αρχαία της προέλευση, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι το αντικειμενικό αίτιο 
που δημιουργεί τον ήχο35 αυτό που προκαλεί το “τέντωμα του αυτιού” προς τα “έξω” και επομένως η λέξη 
αυτή είναι η πλησιέστερη να αποδώσει την ‘εξωστρεφή’ προσοχή. Το ΕΝΩΤΙΖΟΜΑΙ αντίστοιχα αποδίδει 
κυριολεκτικά την ‘εσωστρεφή’ προσοχή -- επιτρέπω να περάσει μέσα, από τα ΑΥΤΙΑ36. Όμως η λύση αυτή 
παρουσιάζει το σοβαρό μειονέκτημα ότι το ΕΝΩΤΙΖΟΜΑΙ είναι μάλλον παρωχημένος και ανενεργός τύπος στη 
σύγχρονη γλώσσα και με δυσκολία θα την πρότεινα, ακόμα και στο αυστηρό πλαίσιο μιας ορολογίας. Επί 
πλέον, το ΑΚΡΟΑΖΟΜΑΙ, μολονότι η αρχική του σημασία ήταν «τείνω το ους» (βλ. υποσημ.25) έχει εν τω μεταξύ 
μετεξελιχθεί και μάλιστα σε σημείο να σημαίνει την ‘εσωστρεφή’ προσοχή. Αυτό προκύπτει κατ’αρχήν από την 
λεξικογραφική της καταχώρηση που παρουσιάσαμε προηγουμένως· η αλλαγή της σημασίας όμως αρχίζει να 
γίνεται φανερή εξετάζοντας την δεύτερη σημασία της, δηλαδή την ιατρική. Όταν ο γιατρός ακροάζεται, 
αναπτύσσει μια κριτική αξιολόγηση των καθ’αυτό ηχητικών ιδιοτήτων που “αποσπά” από το συγκεκριμένο 
δεδομένο (το ακουστικό σήμα που λαμβάνει με το στηθοσκόπιο) δημιουργώντας τη βάση για ό,τι συνιστά τη 
διάγνωση. Είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο όρος ENTENDRE37. Μια ακόμα σημασία του ΑΚΡΟΑΖΟΜΑΙ που 
εμφανίζεται σε παλιότερα λεξικά είναι “παρακολουθώ τα διδασκόμενα παρά τινός”38, δηλαδή δεν αναζητώ την 
πηγή ή το αίτιο του ήχου αλλά αναλύω και εξετάζω τα ομιλούμενα ώστε να αντιληφθώ το νόημά τους, που 
ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο την υπόθεση ότι το ρήμα αυτό σημαίνει πια την κατάσταση της 

                                                        
25 Κατά το “ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ” του J. B. Hofmann, μετάφρ. Α. Δ. Παπανικολάου, Αθήνα 1974: “...τὸ ἀκροάομαι 
“ἀκούω (μετὰ προσοχῆς)”, ἐσχηματίσθη ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ *ἀκρουσα “ὀξεῖα ἀκοὴ”. Στο Dictionary of Greek της διαδικτυακής πύλης 
Academic Dictionaries and Encyclopedias το λήμμα ΑΚΡΟΩΜΑΙ ετυμολογείται ως ”«Σύνθετο εκ συναρπαγής» που προήλθε από τη φράση 
ἄκρον οὖς - αρχικά σήμαινε «τείνω το ους», «τεντώνω τ' αφτιά μου ν' ακούσω», άρα «ακούω προσεκτικά» [...]”. 
26 ΛΚΝ. 
27 ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΙ  [αρχ. ἐπακροῶμαι `ακούω προσεκτικά΄ > [...] μσν. αφουκρούμαι ( [a > u] από επίδρ. του χειλ. [f] και του υπερ. [k] ) > 
μεταπλ. αφουκράζομαι [...] (τροπή [kr > gr] )] (βλ. ΛΚΝ: λήμμα ακουρμαίνομαι  και λήμμα ακροάζομαι). 
28 ΛΚΝ.  Στο λήμα αναφέρεται και μια ετυμολογική εκδοχή με βάση  τη λέξη ΑΚΡΟΑΜΑ. 
29 ό.π.  
30 Δεν υπάρχει στο ΛΚΝ. Φαίνεται να συναντάται σε βασικά θρησκευτικά κείμενα, π.χ. Παλαιά και Καινή Διαθήκη, Πράξεις Αποστόλων κλπ. 
(βλ. π.χ. λεξικά Δημητράκου, Liddell-Scott, Κριαρά). 
31 βλ. “Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης” του Δ. Δημητράκου εκδ. ΔΟΜΗ - Αθήναι. 
32 βλ. http://www.lexigram.gr/lex/enni/#Hist1 [τελευτ. επίσκεψη στις 23/8/2014)]. 
33 βλ. π.χ. Πέτρος Βλαστός, “Συνώνυμα και Συγγενικά”, Εστία, Αθηνα 1931, λεξικό Δημητράκου κ.λπ. 
34 Ακρον: (ΛΚΝ)  1) α) Tα όρια μιας χώρας, τα σύνορα β) περίχωρα γ) απομακρυσμένο σημείο   2) Tα ακραία μέλη του σώματος (πόδια, 
χέρια) 3) Aντικειμενικός σκοπός /// επίσης (Λεξικό Liddell-Scott):  1. κορυφή ὂρους [...] 2. ἄκρα γῆς, ἀκρωτήριον [...] 3. τέλος, ἒσχατον 
μέρος, ἐσχατιά [...]. 
35 δηλαδή η μηχανική διαταραχή που “αποτυπώνεται” σαν μεταβολή της πίεσης του περιβάλλοντος ελαστικού μέσου (συνήθως του αέρα) 
με τη μορφή (κατά PS) συγκεκριμένων ενδείξεων. 
36 υποτίθεται, η πληροφορία που φέρει ο ήχος.  Ο τύπος ΑΥΤΙ προέρχεται από το υποκοριστικό του ΟΥΣ (ΩΤΙΟΝ) με βάση τον πληθ. με άρθρο: 
ΤΑ+ΩΤIΑ (βλ. http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=αυτι&dq=) 
37 Για την ακρίβεια ο PS χρησιμοποιεί δύο ακόμα ζεύγη κατηγοριοποίησης της ακρόασης: κοινή [banale]-ειδική [practicienne] καθώς και 
φυσική [naturelle]-πολιτισμική [culturelle] που εξετάζουν το επίπεδο και τον τρόπο ερμηνείας της ηχητικής πληροφορίας.  Τα πρώτα μέλη 
των δύο αυτών ζευγών προσδιορίζουν έναν ανεπιτίδευτο τρόπο άντλησης πληροφορίας μέσω του ήχου σε ενα πεδίο περιορισμένης 
εμβέλειας. Τα δεύτερα, αντίθετα, περιγράφουν την σε βάθος αξιολόγηση των ηχητικών δεδομένων και την απόσπαση πληροφορίας 
χρήσιμης μέσα σε ένα εξειδικευμένο πλαίσιο ερμηνείας.  Η ιατρική ακρόαση εμπίπτει στη δευτερη αυτή κατηγορία. 
38  Λεξικό Δημητράκου.  Βλ. π.χ. επίσης και το λήμμα ΑΚΡΟΑΟΜΑΙ στο λεξικό Liddel-Scott· στο λεξικό αυτό επίσης αναφέρονται ως 
“ἀκροαματικαί διδασκαλίαι, αἱ ὑψηλότεραι και βαθύτεραι διδασκαλίαι τῶν φιλοσόφων προφορικῶς μεταδιδόμεναι”  (βλ. επίσης 
ΑΚΡΟΑΤΙΚΟΣ) καθώς και, στο λήμμα ΑΚΟΥΣΜΑΤΙΚΟΣ, “ [...] οἱ ἀκουσματικοί. οι δόκιμοι ἐν τῇ Σχολῇ τοῦ Πυθαγόρου...”. 



3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση», Αθήνα, 28, 29 & 30 Ιουνίου 2014 

 19 

(‘εσωστρεφούς’) προσοχής όταν αναζητούμε το μήνυμα που φέρει η ηχητική πηροφορία. Σύμφωνα λοιπόν με 
όλα αυτά προτείνω το ΑΚΡΟΑΖΟΜΑΙ για την απόδοση του ΕNTENDRE.  

Με δεδομένα τα παραπάνω, εκκρεμεί η ευσταθής απόδοση της ‘εξωστρεφούς’ προσοχής και για αυτήν 
υπάρχει διαθέσιμο μόνο το ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΙ39. Μπορεί όμως αυτό το ρήμα να αποδώσει αυτή τη σημασία; Η 
ερώτηση προκύπτει από την εξέταση της προέλευσης του ρήματος αυτού από το ΑΚΡΟΩΜΑΙ -- ως επ-ακροώμαι 
(βλ. υποσημ. 27 και 39) –- δεδομένου ότι μια από τις λειτουργίες του ΕΠΙ πριν από ρήμα είναι να “επιτείνει τη 
σημασία της πρωτότυπης λέξης”40 και επομένως θα μπορούσε επίσης να αναλάβει το ρόλo της απόδοσης του 
ΕNTENDRE. Όμως, αναζητώντας το πώς έχει εξελιχθεί η χρήση του, παρατηρούμε ότι η πρώτη σημασία του στην 
ομιλούμενη γλώσσα (όπως αναφέρεται στο ΛΚΝ) είναι “προσπαθώ να ακούσω κτ.”, που συνοδεύεται από το 
παράδειγμα: “ Έβαλε το αυτί του στο μεσότοιχο κι αφουγκράστηκε, αλλά δεν άκουσε τίποτα”. Επιπροσθέτως, 
άλλα λεξικά (π.χ. Τεγόπουλου-Φυτράκη) αναφέρουν και τη σημασία “βάζω αυτί – ωτακουστώ” (κρυφακούω). 
Δηλαδή οι σημασίες αυτές περιγράφουν την κατάσταση όπου η προσοχή στρέφεται προς το ηχούν 
αντικείμενο ώστε να διακρίνει ενδείξεις αποσπάσιμης πληροφορίας. Άρα η χρήση του ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΙ στην 
νεοελληνική περιέχει σαφώς την σημασία της ‘στροφής’ της προσοχής προς την αιτία του ήχου και έτσι 
προτείνω να γίνει αποδεκτή η χρήση του ρήματος αυτού για την απόδοση του ECOUTER. 

Τέλος για την απόδοση του COMPRENDRE στα ελληνικά υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις που αποδίδουν 
την έννοια αυτή, τις οποίες αναφέρω σύντομα. Η πρώτη είναι το ρήμα (Α)ΓΡ(Ο)ΙΚΩ με δύο σημασίες, της 
βασικής ακοής αλλά και της κατανόησης μέσω της ήχου41. Η δεύτερη σχετίζεται με το ρήμα ΑΪΩ που σημαίνει 
ΑΚΟΥΩ στα αρχαία ελληνικά και είναι το ρήμα ΕΠΑΪΩ που σημαίνει, μεταξύ άλλων, κατανοώ, αισθάνομαι, είμαι 
γνώστης. Παρατηρούμε εδώ ότι στη γλώσσα μας η έννοια της κατανόησης δια της ακοής έχει τη δική της λέξη 
(μια αρχαία και μια νεώτερη). Οι τύποι αυτοί ωστόσο είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο που 
εξετάζουμε, ο ένας επειδή είναι ασυνήθιστος στη σύγχρονη γλώσσα -- αν και έχει επιβιώσει η μετοχή του 
(ΕΠΑΪΩΝ) -- ενώ ο άλλος επειδή σχετίζεται περισσότερο με τοπικές γλωσσικές ιδιαιτερότητες ή ενέχει ιδιαίτερο 
λογοτεχνικό χαρακτήρα, αποδυναμώνοντας  έτσι την δυνατότητα χρήσης του για την απόδοση ενός ειδικού 
όρου. Κυρίως όμως δεν προτείνω κάποια από τις προηγούμενες λέξεις για λόγους συμμετρίας με τη γαλλική 
λέξη. Άρα για το COMPRENDRE προτείνω το ΚΑΤΑΝΟΩ . 

 
3.2 Αναγωγική Ακρόαση 

ΑΝΑΓΩΓΗ σημαίνει κυριολεκτικά “άρση, ανύψωση, το να οδηγείται κάτι από κάτω προς τα επάνω” 42. Σημαίνει 
επίσης “ 1. αναφορά σε κτ. ήδη γνωστό ή οικείο [...] 2α. (μαθημ.) μετατροπή σε κτ. ισοδύναμο αλλά 
απλούστερο [...] β. (χημ.) αφαίρεση οξυγόνου από μια χημική ένωση [...]”43. Επίσης “1) Kαταγωγή [...] 2) 
Aνέβασμα, εξύψωση, εξιδανίκευση [...] 3) Mεταφορά (θεωρητική) ενός γεγονότος από μια περίπτωση σε μια 
άλλη, αλληγορία· δίδαγμα από διήγηση [...]”44 και φέρει μια μεγάλη σειρά ειδικών σημασιών, στη βιολογία, 
στην ιατρική, στη μετεωρολογία, στη νομική, στη χημεία και στα μαθηματικά (οι δυο τελευταίες αναφέρθηκαν 
ήδη) κλπ45. To ίδιο και η λέξη REDUCTION, χρησιμοποιείται με πολλές εξειδικευμένες σημασίες μεταξύ των 
οποίων είναι αυτή της “σμίκρυνσης” ή της “μείωσης” (που, σύμφωνα με το λεξικό Littré, τις αποκτά από τη 
χρήση της στη γεωμετρία και τη ζωγραφική46). Μεταφέροντας αυτή τη σημασία, ως έχει, στα ελληνικά μπορεί 
να οδηγήσει στην λαθεμένη απόδοση του (ECOUTE) REDUΙΤΕ ως ΜΕΙΩΜΕΝΗ ή και ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ (ΑΚΡΟΑΣΗ ή και ΑΚΟΗ). Η 
βάση όμως για την ορθή απόδοση του όρου πρέπει να αναζητηθεί στην χρήση του REDUCTION στη φιλοσοφία 
και ειδικότερα στην φαινομενολογία. Réduction phénoménologique (εδώ στη γαλλική του μετάφραση) είναι 
ένας απο τους βασικούς όρους στο έργο του Edmund Husserl. Στα ελληνικά μεταφράζεται ως φαινομενολογική 
αναγωγή47. Ο όρος ECOUTE REDUITE που εισάγει ο PS σχετίζεται άμεσα με την έννοια αυτή48 σημαίνοντας μια 

                                                        
39 αφουκράζομαι· αφηγκράζομαι· αφηκράζομαι· αφκράζομαι· αφοκράζομαι· αφουγκράζομαι· αφράζομαι· ’φηκράζομαι· ’φουγκράζομαι· 
’φουκράζομαι. 1) α) Aκούω προσεκτικά [...] β) (προκ. για θεατρική παράσταση) ακούω, παρακολουθώ [...] γ) ακούω με συγκατάβαση, 
καλοπροαίρετα [...] δ) (προκ. για το Θεό) εισακούω [...]  2) Yπακούω [...] 3) Aκούω [...] [<αρχ. επακροάομαι. [...] ] 
βλ.εδώ:http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras/search.html?lq=5596 
40 βλ. ΛΚΝ λήμμα επι- 1 ΙΙΙ.1.  
41 ό.π. “γρικώ [γrikó] & -άω, -ιέμαι & αγρικώ [aγrikó] & -άω, -ιέμαι Ρ10.1 : (λαϊκότρ.) 1. ακούω: Γρικάς τ΄ αηδόνια μες στο δάσος; 2. 
καταλαβαίνω: Aυτή δε γρικάει από τέτοια πράματα.   
42 Διαδικτυακή Πύλη Academic Dictionaries and Encyclopedias λήμμα αναγωγή. 
43 βλ. ΛΚΝ λήμμα: αναγωγή.  
44 βλ. Λεξικό Κριαρά  λήμμα: αναγωγή.  
45 ό.π. (υποσημείωση 42). 
46 βλ. Le Littré (XMLittré v2) Dictionnaire de la langue française, par É. Littré λήμμα réduire. 
47 Η σχετική βιβλιογραφία είναι εκτενέστατη αλλά δεν μπορούμε να επεκταθούμε περισσότερο εδώ.  Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω το 
έργο “Εισαγωγή στη Φαινομενολογία” του Robert Sokolowski σε μετάφραση και σχολιασμό του Παύλου Κόντου, εκδόσεις Πανεπιστημίου 
Πατρών, Ρίο-Πατρών 2003.  Βλ. ειδικότερα §4.4 “Ορισμένοι Ειδικοί Όροι Σχετικοί με τη Φαινομενολογική Αναγωγή”.  
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διαδικασία ‘απόσταξης’ του ήχου από όλες τις ενδείξεις και τις σημασίες που φέρει ώστε να σχηματιστεί το 
ηχητικό αντικείμενο, αυτή η θεμελιώδης, σταθερή, ηθελημένα αντιληπτή, δομή ως ένα αυτόνομο σύνολο 
καθαρά ηχητικών ιδιοτήτων. Επομένως το REDUITE θα έπρεπε να αποδοθεί με βάση τη λέξη ΑΝΑΓΩΓΗ και 
μάλιστα, άν θέλαμε να διατηρήσουμε τη συμμετρία με το γαλλικό γραμματικό τύπο θα έπρεπε να 
μεταφράσουμε ως ανῃγμένη που όμως θα έθετε πολλά προβλήματα πρώτον επειδή ως τύπος είναι μάλλον 
δύσχρηστος στα νέα ελληνικά αλλά κυρίως επειδή είναι ομόηχο με το ανοιγμένη κάνοντας έτσι ιδιαίτερα 
εύκολη τη δημιουργία παρερμηνειών. Προτείνω λοιπόν το επίθετο ΑΝΑΓΩΓΙΚΗ που είναι εύχρηστο και πιστεύω 
ότι αποδίδει αποτελεσματικά τον γαλλικό όρο. Συμπερασματικά προτείνω την απόδοσή του όρου ECOUTE 
REDUITE στα ελληνικά ως ΑΝΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ. 

 
4. Συμπέρασμα 

Στην εργασία αυτή μας απασχόλησε η απόδοση στα ελληνικά μερικών όρων της θεωρίας του Pierre Schaeffer 
που αφορούν ορισμένους τύπους και τρόπους ακρόασης.  Μετά από την εξέταση των διαθέσιμων ελληνικών 
λέξεων καταλήξαμε στην παρακάτω πρόταση: ÉCOUTER – ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΙ, OUIR - ΑΚΟΥΩ, ENTENDRE - ΑΚΡΟΩΜΑΙ, 

COMPRENDRE – ΚΑΤΑΝΟΩ και ECOUTE REDUITE - ΑΝΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ. 
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Περίληψη 

Ο ακουστικός περίπατος είναι μια εξόρμηση στο αστικό και το αγροτικό τοπίο, με στόχο την αλληλεπίδραση 
του περιπατητή με το ηχητικό περιβάλλον. Σκοπός του, είναι η αποτύπωση και η αξιολόγηση του ηχοτοπίου με 
πρωταρχική χρήση της αίσθησης της ακοής, όσο το δυνατό πιο αποδεσμευμένης από τις υπόλοιπες συν-
αισθήσεις (κυρίως τα οπτικά ερεθίσματα). Η εύκαμπτη μεθοδολογία του εργαλείου, επιτρέπει την εφαρμογή 
σε διάφορους διεπιστημονικούς τομείς όπως της οικολογίας και του αστικού σχεδιασμού. Εφαρμογές 
αξιολόγησης, όπως αυτή της εύρεσης των ήσυχων περιοχών ενός πολεοδομικού συγκροτήματος 
χρησιμοποιήθηκαν στην πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε από το εργαστήριο ακουστικής οικολογίας του Π. 
Αιγαίου. Η χρήση του ως εκπαιδευτικό μέσο, μπορεί να αποδειχθεί ιδανικό εργαλείο σχετικά με τη δημιουργία 
οικολογικής συνείδησης καθώς προωθεί την επαγρύπνηση όσον αφορά την ατομική συμβολή στην ποιότητα 
του ακουστικού περιβάλλοντος. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ακουστικός Περίπατος, Ήσυχες Περιοχές 

 
 
1. Εισαγωγή  

Ο συχνά αδιάλειπτος αστικός θόρυβος έχει μια σειρά από δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία και στη ποιότητα του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) 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. Παρ 'όλα αυτά, η απόλυτη σιωπή μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις, λόγω της 
αισθητηριακής στέρησης. Αυτό σημαίνει, ότι και οι δυο περιπτώσεις, αυτή της υπέρ έκθεσης σε θόρυβο και 
αυτή της απόλυτης στέρησης από οποιαδήποτε ηχητική πληροφορία, μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες 
(“Guidelines for Community Noise - Table of contents,” n.d.). Είναι αναμφισβήτητο ότι οι κάτοικοι μιας πόλης 
πρέπει να μπορούν να αξιολογούν και να προωθούν την ακουστική ποιότητα του περιβάλλοντος τους. Παρόλα 
αυτά, η δυνατότητα επιλογής για ένα υγιές ακουστικό περιβάλλον, συχνά υποσκελίζεται από τις κοινωνικό 
οικονομικές απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του 
ακουστικού περιβάλλοντος, γεγονός με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της ζωής σε βάθος χρόνου.  

Πολυάριθμες έρευνες έχουν καταλήξει πως ο θόρυβος οδικής κυκλοφορίας είναι η βασική  πηγή ενόχλησης σε 
ένα αστικό ηχοτοπίο (Zannin, Calixto, Diniz, & Ferreira, 2003). Τα οχήματα όμως αποτελούν ταυτόχρονη πηγή 
τόσο περιβαλλοντικού θορύβου, όσο και ατμοσφαιρικής ρύπανσης. (Kim et al., 2012) Μια αντιμετώπιση του 
προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι η χρήση μασκών προσώπου. Έρευνες έχουν αποδείξει πως η 
κίνηση αυτή μπορεί να προφυλάξει τους χρήστες του βεβαρημένου οδικού δικτύου, ιδιαίτερα όταν αυτοί 
πάσχουν από καρδιακά νοσήματα, όπως η στεφανιαία νόσος. (Langrish et al., 2012) Το ισοδύναμο της ύστατης 
αυτής λύσης (end of pipe) όσον αφορά στην προφύλαξη από τον περιβαλλοντικό θόρυβο, θα μπορούσε να 
είναι ο οποιασδήποτε μορφής ατομικός ακουστικός αποκλεισμός. Οι λύσεις αυτές, μπορεί να είναι οικονομικά 
βιώσιμες, στερούν όμως το δικαίωμα επιλογής για ένα βέλτιστο ποιοτικά περιβάλλον. Η αντιμετώπιση του 
προβλήματος της υποβαθμισμένης ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, που είναι συνώνυμη με την  
ακουστική του διάσταση, μπορεί να επιτευχθεί μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που στόχος της, είναι 
η μετάδοση της γνώσης καθώς και η αλλαγή στάσεων και συμπεριφοράς, απέναντι σε περιβαλλοντικά 
ζητήματα. (Frantz & Mayer, 2014) 
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2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  

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 την βελτίωση του περιβάλλοντος 
(US EPA, n.d.). Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι: 

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

• η δημιουργία γνώσης για το περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις 
• η δημιουργία στάσεων και κινήτρων για την διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος 
• η δημιουργία δεξιοτήτων για τον εντοπισμό και την επίλυση των περιβαλλοντικών προκλήσεων 
• η συμμετοχή σε δραστηριότητες που οδηγούν στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 

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, Szerényi, Széchy, & 
Kocsis, 2013)  
 
3. Ακουστικός Περίπατος  

Η Hildegard Westerkamp περιγράφει τον ακουστικό περίπατο, ως μια εξόρμηση με σκοπό να ακούσουμε το 
περιβάλλον. Τονίζει, πως εκτός και αν ακούσουμε με προσοχή, υπάρχει περίπτωση κάποιοι από τους πιο 
ευαίσθητους και χαμηλούς σε ένταση θορύβους να περάσουν απαρατήρητοι από τα ‘’μουδιασμένα μας 
αυτιά’’ και τελικά να εξαφανιστούν εντελώς. Μπορεί ως αστικά όντα να έχουμε απομακρύνει τον τρόπο ζωής 
μας από τους κύκλους της φύσης, παρόλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας να διατηρήσουμε συνειδητή επαφή με 
το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Στο κείμενο της σχετικά με τις μεθοδολογίες των ακουστικών περιπάτων 
αναφέρει: “Πρέπει να ακούμε τις πόλεις μας, όπως οι ιθαγενείς ακούν τα δάση τους”. Τέλος επισημαίνει, πως 
όταν η προσεκτική ακρόαση γίνεται καθημερινή πρακτική, η απαίτηση ενός υγιούς ακουστικού περιβάλλοντος 
είναι επακόλουθη. (Westerkamp, 1974)  

Ακουστικοί περίπατοι, όπως αυτός που επινοήθηκε από τον R. Murray Schafer τις αρχές του 1970, 
χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα ως μέθοδοι που επιτρέπουν τη διεξαγωγή έρευνας σε ένα αστικό 
περιβάλλον. Οι ακουστικοί περίπατοι έχουν χρησιμοποιηθεί ως μέσο έρευνας σε ένα αστικό ηχοτοπίο, ή ως 
τρόπος εμπλοκής ενδιαφερόντων με σκοπό την ακρόαση και περιγραφή μιας πόλης. (Adams et al., 2008) 

Σε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς τομείς όπως η επιλογή του μέσου μεταφοράς, ο βαθμός της 
περιβαλλοντικής ανησυχίας έχει άμεση και ισχυρή επίδραση στη συμπεριφορά. (Bamberg, 2003) Η 
περιβαλλοντική αυτή ανησυχία και το ενδιαφέρον για ένα υγιές ακουστικό περιβάλλον, απαιτούν δράσεις 
όπως αυτή του ακουστικού περιπάτου. Με την χρήση του ως εκπαιδευτικό εργαλείο, ο ακουστικός περίπατος 
εμπλέκει άμεσα ενδιαφερόμενους καθώς προωθεί την επαγρύπνηση όσον αφορά την ατομική συμβολή στην 
ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος.  
 
4. Μεθοδολογία ακουστικού περιπάτου 

Στην οδηγία 2002/49/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, παρουσιάζεται 
η έννοια και ο ορισμός των ήσυχων περιοχών πολεοδομικού συγκροτήματος. Περιοχές, που οριοθετούνται 
από την αρμόδια αρχή και που δε ξεπερνούν τα όρια ενός δείκτη θορύβου που έχουν ορισθεί από το κράτος-
μέλος, μπορούν να χαρακτηριστούν ως ήσυχες (“Noise - Environment - European Commission,” n.d.). 
Παράλληλα, παρουσιάζεται και ο ορισμός για τις ήσυχες περιοχές της υπαίθρου, που είναι περιοχές οι οποίες 
δεν επηρεάζονται από κανένα ανθρωπογενή θόρυβο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που παράγεται από 
τον όσο το δυνατόν πιο προσεκτικό παρατηρητή. (Economou & Matsinos, 2012) 

Η εύρεση των ήσυχων περιοχών πολεοδομικού συγκροτήματος, είναι ζήτημα που εγείρει ερωτήματα 
αντίληψης θορύβου. Το συμπέρασμα πως μια ήσυχη περιοχή σε ένα αστικό περιβάλλον, δεν είναι μόνο 
αποτέλεσμα χαμηλών επιπέδων θορύβου, αλλά και ποιότητας ακουστικού περιβάλλοντος, οδήγησε στη 
διεξαγωγή ακουστικών περιπάτων, με σκοπό την εύρεση των θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών ενός 
ηχοτοπίου. (Tsaligopoulos, Matsinos, & Economou, 2013) 
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Ο προς συζήτηση ακουστικός περίπατος, διεξάχθηκε την καλοκαιρινή περίοδο του 2013, στην πόλη της 
Μυτιλήνης. Οι συμμετέχοντες, φορείς του πανεπιστημίου κατά πλειοψηφία, επιλέχθηκαν κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να αποτελούν μια ευρεία μάζα όσον αφορά στο εργασιακό αντικείμενο, φύλο και ηλικία. Η τοποθεσία 
που επιλέχθηκε για την διεξαγωγή του περιπάτου, αποτελείται από περιοχές με ποικιλία οπτικών και 
ακουστικών χαρακτηριστικών. Για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν το ακουστικό περιβάλλον, 
έγιναν τέσσερις μονόλεπτες στάσεις κατά μήκος της διαδρομής, κατά τη διάρκεια των οποίων ζητήθηκε από 
τους περιπατητές να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα ηχητικά και οπτικά ερεθίσματα που συνάντησαν. Όλη η 
διαδικασία διενεργήθηκε σε σιωπηλές συνθήκες και σε κάθε στάση του περιπάτου διεξήχθησαν μετρήσεις με 
χρήση ηχομέτρου, για τη σύγκριση των ποσοτικών και των ποιοτικών δεδομένων. 

Η πρώτη στάση έγινε σε ένα μεγάλο αστικό χώρο πρασίνου που αποτελεί τόπο αναψυχής για τα παιδιά και 
τους ενήλικες καθώς συμπεριλαμβάνει μια παιδική χαρά και μια υπαίθρια καφετέρια. Η δεύτερη στάση 
διεξάχθηκε σε μια νησίδα κυκλοφορίας, στο μέσο ενός πολυσύχναστου κυκλοφοριακού τριγώνου και η τρίτη 
σε ένα πεζόδρομο στην καρδιά της αγοράς. Η τελευταία στάση του περιπάτου έγινε σε μια από τις κεντρικές 
πλατείες της πόλης μπροστά στο λιμάνι, που οριοθετείται από την κεντρική οδική αρτηρία και περιβάλλεται 
ως είθισται από καφετέριες.  

Πριν την έναρξη του περιπάτου, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις (Pre soundwalk 
questions) σχετικές με τις προσδοκίες που μπορεί να έχουν για τον ήχο σε ένα αστικό τοπίο. Κατόπιν, τους 
ζητήθηκε να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν στο συγκεκριμένο τοπίο (Location specific questions) 
και η διαδικασία αυτή, επαναλήφθηκε σε όλα τα σημεία του περιπάτου. Με τη λήξη του περιπάτου, ζητήθηκε 
από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν ένα ατομικό ερωτηματολόγιο (post soundwalk questions) που 
αφορούσε στη συνολική τους εμπειρία (Πίνακας 1).  

 
Ερωτηματολόγια ακουστικού περιπάτου 

Pre soundwalk 
questions 

• Σας αρέσει η ζωή της πόλης; 
• Η Μυτιλήνη είναι ήσυχη ή θορυβώδης πόλη;  
• Ψυχολογικές επιπτώσεις λόγω ζωής στην πόλη: Εκνευρισμός – Ζωντάνια - 

Χαλάρωση 

Location specific 
questions 

• Τι είδους θόρυβος κυριαρχεί σε αυτή τη στάση; 
• Αγαπημένος θόρυβος σε αυτή τη στάση; 
• Ο λιγότερο αγαπημένος θόρυβος σε αυτή τη στάση; 
• Πώς χρησιμοποιείται αυτή η περιοχή;  
• Η ποιότητα του θορύβου που κυριαρχεί; 

Post soundwalk 
questions 

• Από τις τέσσερις στάσεις πια ήταν η καλύτερη και γιατί; 
• Από τις τέσσερις στάσεις πια ήταν η χειρότερη και γιατί; 
• Ο ακουστικός περίπατος διεξάχθηκε σε τέσσερα διαφορετικά ηχοτοπία, ή σε ένα 

ενιαίο αστικό ηχοτοπίο;  

Πίνακας 1 

 
5. Αποτελέσματα ακουστικού περιπάτου 

Σύμφωνα με το προ-περιπάτου ερωτηματολόγιο (pre soundwalk questionnaire) που συμπλήρωσαν μετά από 
μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία οι συμμετέχοντες, το 70 % των συμμετεχόντων 
απολαμβάνουν τη ζωή στην πόλη, παρά του γεγονότος ότι αντιλαμβάνονται πως η Μυτιλήνη είναι 
θορυβώδης. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις που έχουν προκληθεί από τη διαβίωση στην πόλη, μοιράστηκαν σε 
τρείς κατηγορίες. Η κατάσταση του εκνευρισμού, της ζωντάνιας και της χαλάρωσης ήταν οι τρείς διαθέσιμες 
επιλογές. Μόνο το 20 % των συμμετεχόντων ισχυρίζεται πως μπορεί να χαλαρώσει, ενώ το υπόλοιπο 80 % 
μοιράστηκε ισόποσα μεταξύ του εκνευρισμού και της ζωντάνιας. Οι τέσσερις στάσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στο συγκεκριμένο περίπατο, αξιολογήθηκαν μεμονωμένα από τους συμμετέχοντες. Η χρήση όλων των 
αισθήσεων ήταν σημαντική για την αποδόμηση των χαρακτηριστικών της κάθε στάσης, με έμφαση σε αυτό 
που μπορούσε να ακουστεί.  
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Στο τέλος της διαδρομής του περιπάτου, στο ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι 
συμμετέχοντες σχετικά με τη συνολική τους εμπειρία τους ζητήθηκε αρχικά να ξεχωρίσουν την αγαπημένη 
τους στάση. Με καθολική αποδοχή αναδείχθηκε η τρίτη στάση (ο πεζόδρομος), ενώ στην αντίστοιχη ερώτηση 
για την λιγότερο αγαπημένη, υπερίσχυσε η νησίδα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια, τα 
χαρακτηριστικά που έκαναν τον πεζόδρομο να ξεχωρίσει ήταν τόσο ακουστικά όσο και οπτικά. Ενδιαφέρουσα 
σημείωση σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν είναι ότι ακόμη και η μυρωδιά της συγκεκριμένης στάσης 
την έκανε να ξεχωρίσει με θετικό τρόπο (Πίνακας 2). Ο λόγος που η νησίδα ξεχώρισε ως η λιγότερο αγαπημένη 
στάση, ήταν η απόλυτη κυριαρχία του θορύβου οδικής κυκλοφορίας. Τέλος, οι συμμετέχοντες απάντησαν 
στην ερώτηση, για το αν αντιλαμβάνονται τέσσερα διαφορετικά ηχοτοπία, ή ένα αστικό ηχοτοπίο. Το 60 % των 
συμμετεχόντων αντιλήφθηκε ένα ενιαίο αστικό ηχοτοπίο, αδυνατώντας να ξεχωρίσει τα ηχητικά 
χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις στάσεις μεταξύ τους.  

 
Απαντήσεις ερωτηματολογίων 

 Στάσεις Κυρίαρχη πηγή 
θορύβου 

Αγαπημένος θόρυβος Λιγότερο αγαπημένος 
θόρυβος 

Χρήση 
χώρου 

Κυρίαρχη 
ψυχολογική 

επίπτωση 
dBA 

1 Πάρκο 
Θόρυβος 

οδικής 
κυκλοφορίας 

Κελάιδισμα 
πουλιών/Μουσική/Θρόισμα 

φύλλων 

Θόρυβος 
μηχανής/Κόρνες/Δυνατές 

φωνές 

Αστικός 
χώρος 

πρασίνου 

Εκνευριστικός 
θόρυβος 

60.5 

2 Νησίδα 
Θόρυβος 

οδικής 
κυκλοφορίας 

Κανένας 
Θόρυβος 

εξάτμισης/Θόρυβος 
μηχανής 

Μεταφορές Εκνευριστικός 
θόρυβος 

69.4 

3 Πεζόδρομος 
Ανθρώπινες 

δραστηριότητες 

Μουσική 
δρόμου/Σούσουρο 

αγοράς/Ψίθυροι 

Θόρυβος από δίκυκλα 
οχήματα 

Αγορά-
πεζόδρομος 

Χαλαρωτικός 
ήχος 62.6 

4 
Κεντρική 
πλατεία 

Θόρυβος 
οδικής 

κυκλοφορίας 

Ήχοι εντόμων /Ομιλίες 
ανθρώπων 

Θόρυβος 
εξάτμισης/Θόρυβος 

μηχανής 
Διασκέδαση 

Εκνευριστικός 
θόρυβος 71.2 

Πίνακας 2 

Ο ακουστικός περίπατος που διεξήχθη, ενέπλεξε πρακτικά τους συμμετέχοντες προκειμένου να αντιληφθούν 
και εν τέλει να διαχειριστούν τον περιβαλλοντικό θόρυβο. Η παρουσία του θορύβου οδικής κυκλοφορίας ήταν 
σε όλες τις περιπτώσεις αισθητή. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες σχετικά 
με την ποιότητα του θορύβου σε κάθε στάση, προέκυψε πως μπορεί οι αρνητικοί θόρυβοι να κυριαρχούσαν, 
παρόλα αυτά όμως ήταν λιγότεροι σε αριθμό. Μπορεί λοιπόν, οι συμμετέχοντες να αναγνώρισαν λιγότερους 
σε αριθμό θετικούς ήχους, αυτοί όμως ήταν μεγαλύτερης ποικιλομορφίας. Επιπλέον, από τις μετρήσεις 
έντασης θορύβου που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε στάση (ηχόμετρο), είναι προφανές πως η αγαπημένη 
στάση (πεζόδρομος) δεν ήταν η πιο ήσυχη, ενώ η λιγότερο αγαπημένη (νησίδα οδικής κυκλοφορίας) δεν ήταν 
η πιο θορυβώδης. Και στις δυο περιπτώσεις ήταν η ποιότητα του θορύβου που έκανε την περιοχή να 
ξεχωρίσει με θετικό ή αρνητικό τρόπο.       
 
6. Συμπεράσματα  

Η εύκαμπτη μεθοδολογία του ακουστικού περιπάτου, μπορεί να προσαρμοστεί στα πλαίσια ενός 
προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Με τη συμμετοχή τους, όσον αφορά στην περίπτωση της 
Μυτιλήνης, οι  συμμετέχοντες στον ακουστικό περίπατο γνώρισαν την έννοια των ηχοτοπίων σε ένα αστικό 
συγκρότημα και αντιλήφθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτά. Η απόλυτη κυριαρχία του θορύβου 
οδικής κυκλοφορίας που εξαιτίας του χάνεται η ακουστική ποικιλομορφία σε ένα τοπίο και συνεπώς το 
υποβαθμίζει, αποτελεί κίνητρο για αλλαγή συμπεριφοράς. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, μέσω του 
ακουστικού περιπάτου, ενισχύει το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, προωθεί τη γνώση για τα ζητήματα του 
θορύβου και επομένως επέρχεται η επίγνωση όσον αφορά στην ατομική συμβολή. Παρόλα αυτά, δεν 
υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν μια αλλαγή στη συμπεριφορά σε βάθος χρόνου. Περισσότερη 
έρευνα τόσο σε χρονικό όσο και σε χωρικό επίπεδο, είναι απαραίτητη, ενώ με χρήση διάφορων μεθοδολογιών 
ακουστικού περιπάτου, η γνώση σε ζητήματα ποιότητας ακουστικού περιβάλλοντος, είναι αναπόφευκτη.      
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Περίληψη 

Το παρόν εξετάζει την εφαρμογή τεχνικών επιτόπιας ηχογράφησης αλλά και πρακτικών «ηχοπεριπάτου» ως 
συμπληρωματικό εργαλείο διαπαιδαγώγησης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αναδεικνύοντας ότι 
αμφότερες καλλιεργούν μια βαθύτερη γνώση και κατανόηση όσον αφορά στην οικολογία, την άγρια πανίδα 
και το περιβάλλον γενικότερα. Με επίκεντρο ένα εργαστήριο για μαθητές λυκείου που πραγματοποιήθηκε 
στον υγρότοπο της Λίμνης Βιστωνίδας στην Βόρεια Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2013 (με αφορμή την 
παγκόσμια ημέρα υγρότοπων) παρουσιάζεται πώς μια αμιγώς ηχητική συνδιαλλαγή με το περιβάλλον ανέδειξε 
πτυχές του τελευταίου που είναι δύσκολο ή και αδύνατο να προσεγγιστούν διαφορετικά, και πώς αποκτήθηκε 
γνώση γύρω από τα ηχητικά χαρακτηριστικά των διαφόρων πτηνών που κατοικούν στην περιοχή. Επιπλέον, 
αναλύεται το πώς μέσω τεχνολογικής διαμεσολάβησης επεκτείνονται τα όρια της ανθρώπινης ακοής αλλά και 
της ίδιας της αντίληψης, κάνοντας έτσι εφικτή τόσο την πρόσβαση σε μικρό-ήχους και ακουστικές 
λεπτομέρειες όσο και την θεώρηση του ηχοτοπίου στις εκτός χρόνου ριζωματικές του διαστάσεις που δεν είναι 
προσβάσιμες στην άμεση εμπειρία. Τέλος, εξετάζεται το πώς τέτοιου είδους δράσεις δύνανται να 
ευαισθητοποιήσουν, κυρίως τους νεότερους, σχετικά με τις οικολογικές συνέπειες της ανθρώπινης παρουσίας 
και παρέμβασης σε ένα οικοσύστημα, αλλά και πώς μπορούν να αποτελέσουν μια άτυπη εισαγωγή στην 
ακουστική οικολογία και τις σχετικές με τον περιβαλλοντικό ήχο τέχνες.  

 
Λέξεις Κλειδιά 

Ηχοπερίπατος, Ηχοτοπία, Επιτόπια Ηχογράφηση, Εκπαίδευση, Περιβάλλον, Τέχνη 

 
 
1. Εισαγωγή 

Οι δεσμοί μεταξύ ακουστικής οικολογίας και εκπαίδευσης ήταν ανέκαθεν στενοί. Έχει δειχθεί ότι πρακτικές και 
θεωρίες σχετιζόμενες με το ηχοτοπίο και τις σχετικές με αυτό επιστήμες μπορούν να αποτελέσουν 
εκπαιδευτικά εργαλεία σε διάφορα πλαίσια και όσον αφορά σε μαθητές διαφόρων ηλικιών. Αντίστοιχες 
προσεγγίσεις, όμως, δύναται να διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά τόσο στους μεθοδολογικούς τους άξονες 
όσο και τους σκοπούς τους, πάντοτε σε σχέση με την εκάστοτε περίπτωση και τις επιμέρους ανάγκες αυτής. 
Στο (Schafer, 1992), για παράδειγμα, βρίσκουμε μια σειρά από ασκήσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη 
περισσότερο «αποτελεσματικής» («effective» είναι η λέξη που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας) ακοής. Οι 
περισσότερες από αυτές τις ασκήσεις τοποθετούν τον ασκούμενο στο ηχοτοπίο και εμμέσως ή αμέσως του 
κατευθύνουν την προσοχή σε διάφορα στοιχεία του. Ενώ μια τέτοια προσέγγιση είναι ιδεατή στις  
περιπτώσεις εκείνες που το ζητούμενο είναι η ευαισθητοποίηση της ακοής, είναι τελείως ακατάλληλη σε 
άλλες, όπως για παράδειγμα σε ένα πλαίσιο ζωολογίας, όπου το ζητούμενο είναι να παρουσιαστούν στους 
μαθητές διάφορες φωνήσεις ζώων και όχι απαραιτήτως η καλλιέργεια της όποιας ακουστικής ευαισθησίας. Σε 
μια τέτοια περίπτωση η παρουσίαση προ-ηχογραφημένου υλικού ενδείκνυται ή και είναι η μόνη πιθανή 
εναλλακτική (όταν, π.χ. πρόκειται για εκλιπόντα είδη ή για απόμακρα/δυσπρόσιτα ηχοτοπία). 

Όσο αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η βιβλιογραφία έχει να προσφέρει πολλά 
παραδείγματα εκπαιδευτικών δράσεων που βασιζονται σε κάπου είδους συνδιαλλαγή με τον περιβαλλοντικό 
ήχο. Ο McGinley, για παράδειγμα, παρότρυνε μια τάξη 15-χρονων μαθητών να περιηγηθούν στην πόλη που 
κατοικούσαν και να καταγράψουν τις εμπειρίες τους μέσω σχεδίων, πρόζας, περιβαλλοντικών ηχογραφήσεων 
και συνεντεύξεων (McGinley, 2001).  Οι σκοποί του εν λόγων πρότζεκτ περιγράφονται ως εξής: 

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. 

Καλλιέργεια άμεσης και βιωματικής εκμάθησης βασιζόμενης στην έρευνα και την τεκμηρίωση.  
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Καλλιέργεια και ανάπτυξη ακροαματικών ικανοτήτων.  

Ανάπτυξη δημιουργικότητας. 

Παρεμφερής είναι και η προσέγγιση των Dilkes και Deans (2003), αυτή την φορά, όμως, η ομάδα-στόχος 
αποτελείτο από 5-χρονους μαθητές. Και εδώ ζητήθηκε από τους μαθητές να εξερευνήσουν το ηχοτοπίο με 
αντίστοιχους (με αυτούς της προσέγγισης του McGinley) τρόπους, σε αυτήν την περίπτωση, όμως, η δράση 
αποσκοπούσε στην ανάδειξη μιας άτυπης και αποκλειστικά «παιδικής» κατανόησης του πειβάλλοντος. Με 
άλλα λόγια, σκοπός της ήταν να έρθει στην επιφάνεια το τί τα παιδιά μπορεί να γνώριζαν ήδη σχετικά με το 
περιβάλλον τους. Μια ακόμα ειδοποιός διαφορά συγκριτικά με την περίπτωση του McGinley, είναι ότι στην 
δράση των Dilkes και Deans τα παιδιά εξερεύνησαν το ηχοτοπίο όχι μόνα τους, αλλά σε συνδιαλλαγή με 
ενήλικες.  

Αντίστοιχες περιπτώσεις δράσεων περιγράφονται στα (Wagstaff, 2001) και (Savage και Challis, 2001). Στην 
πρώτη περίπτωση ο Wagstaff περιγράφει τους πειραματισμούς του με μια τάξη παιδιών ηλικίας μεταξύ 8 και 
12 ετών που, κάτω από τις οδηγίες του, πραγματοποίησε μια σειρά από ασκήσεις ακοής και ακουστικής 
χαρτογράφησης τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη. Μέσω σειράς ερωτήσεων και ακροαματικών ασκήσεων 
όσο και ζητώντας από τους μαθητές να τηρήσουν «ηχητικά ημερολόγια» αλλά και να συνθέσουν «ηχητική 
ποίηση», ο Wagstaff αποπειράθηκε να αναπτύξει τις ακροαματικές ικανότητες των μαθητών αλλά και να τους 
ευαισθητοποιήσει σε θέματα ακουστικής οικολογίας. Η προσέγγιση των Savage και Challis, πάλι, εστιάζει 
περισσότερο στην καλλιτεχνική (και δει στην μουσική) δημιουργία. Σε αυτήν την περίπτωση περιβάλλοντα 
«ήρθαν» μέσα στην τάξη είτε με την μορφή οπτικού είτε με την μορφή ηχητικού υλικού, ώστε οι μαθητές να 
εμπνευστούν και να τα χρησιμοποιήσουν σαν πηγή μουσικής έκφρασης.  

Τον Φεβρουάριο του 2013 και με αφορμή την παγκόσμια ημέρα υγρότοπων, κλήθηκα στην λίμνη Βιστωνίδα να 
οργανώσω και να ηγηθώ μίας δράσης που θα έφερνε σε επαφή μαθητές του 3ου γενικού Λυκείου Ξάνθης με 
τους ήχους του ευρύτερου υγρότοπου. Σε αυτά τα πλαίσια οργάνωσα τον «Ηχοπερίπατο στην Λίμνη 
Βιστωνίδα», όπου και ανέπτυξα μια μεθοδολογία διαφορετική από τις ανωτέρω, αν και σε κάποιο βαθμό 
επηρεασμένη από αυτές. Η δράση χρηματοδοτήθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-
Ισμαρίδας και υποστηρίχτηκε από την Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης (Φ.Ε.Ξ.) και το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό 
Κέντρο Θράκης (Π.Α.ΚΕ.ΘΡΑ.). Η μεθοδολογία που ακολούθησα, οι σκοποί της δράσης και τα αποτελέσματα 
αυτής αναλύονται παρακάτω.  

 
2. Μεθοδολογία και στόχοι 

Ο «Ηχοπερίπατος στην Λίμνη Βιστωνίδα» επικεντρώθηκε στο πώς οι συμμετέχοντες μαθητές θα εμπλακούν 
διαδραστικά και βιωματικά με το ευρύτερο περιβάλλον σε ακροαματικούς όρους. Οι στόχοι του πρότζεκτ 
δύναται να συνοψισθούν ως εξής: 

Να καλλιεργήσει τις ακροαματικές ικανότητες των συμμετεχόντων.  
Να αποτελέσει πηγή εμπειρικής (αλλά συγκεκριμένης και όχι αφηρημένης) γνώσης σχετικά με το περιβάλλον 

και τα διάφορα άγρια πτηνά που ενυπάρχουν σε αυτό.  
Να αποτελέσει μια άτυπη εισαγωγή στην ακουστική οικολογία καθώς και τις σχετιζόμενες με το ηχοτοπίο και 

τον περιβαλλοντικό ήχο γενικότερα τέχνες και επιστήμες.  
Να δείξει πρακτικά πώς ο περιβαλλοντικός ήχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλλιτεχνικά. 
Να φέρει σε επαφή την κοινωνία με τέτοιου είδους (βλέπε την προηγούμενη πρόταση) τέχνη. 

Ερεθίσματα της ευρύτερης προσέγγισής μου ως προς τον τρόπο και το σκοπό της δράσης «Ηχοπερίπατος στην 
Λίμνη Βιστωνίδα» αποτέλεσαν σε κάποιο βαθμό οι πρακτικές του Ιταλού εκπαιδευτικού Loris Malaguzzi που 
έμειναν γνωστές ως η «προσέγγιση του Reggio Emilia»―βλέπε σχετικά (Rinaldi, 2006) και (Thornton και 
Brunton, 2009)―αν και αυτή περισσότερο αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με την εν λόγω 
εκπαιδευτική φιλοσοφία, οι μαθητές πρέπει να διατηρούν κάποιο έλεγχο στην όλη μαθησιακή διαδικασία η 
οποία πρέπει να βασίζεται στην άμεση εμπειρία και την βιωματική διάδραση με το περιβάλλον, το οποίο 
μπορεί και να θεωρηθεί σαν ένας ακόμα δάσκαλος. Αντίστοιχα, ο «Ηχοπερίπατος στην Λίμνη Βιστωνίδα» 
βασίστηκε στην παρότρυνση των μαθητών να προσεγγίσουν μόνοι τους το περιβάλλον κυρίως μέσω της ακοής 
τους· είτε με γυμνά αυτιά είτε χρησιμοποιώντας τεχνολογία ως διαμεσολαβητή. Γενικότερα, ο «Ηχοπερίπατος 
στην Λίμνη Βιστωνίδα» δομήθηκε σαν μια εξερεύνηση όπου ο ρόλος μου ήταν περισσότερο αυτός του συν-
ερευνητή και συμμαθητή παρά αυτός του δασκάλου. Ως εκ τούτου, κατά την διάρκεια της δράσης απέφευγα 
να συντάσσομαι απόλυτα με οποιουδήποτε είδους απόψεις ή να εκθέτω απόλυτα θεωρητικά 
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συμπεράσματα―τουλάχιστον σε ό,τι αφορούσε μη τεχνικά ζητήματα―παροτρύνοντας έτσι έμμεσα τα παιδιά 
να αναπτύξουν τις δικές τους απόψεις και αντιδράσεις. Με άλλα λόγια, αντί να «διδάξω» ακουστική οικολογία 
προσπάθησα να καθοδηγήσω τους συμμετέχοντες μαθητές στο να την ανακαλύψουν και να την βιώσουν 
μόνοι τους.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο «Ηχοπερίπατος στην Λίμνη Βιστωνίδα» πραγματοποιήθηκε σε τέσσερεις φάσεις:  

Πραγματοποιήθηκε εργαστήριο για μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης σε διάφορες περιοχές εντός της 
ευρύτερης περιοχή της Λίμνης Βιστωνίδας την 2α Φεβρουαρίου. 

Την 2α και 3η Φεβρουαρίου πραγματοποίησα επιπλέον περιβαλλοντικές ηχογραφήσεις στην περιοχή. Σε 
συνδυασμό με τις ηχογραφήσεις των συμμετεχόντων μαθητών συγκροτήθηκε έτσι μια σχετική βάση 
ηχητικού υλικού.  

Το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου έδωσα μουσική συναυλία στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης χρησιμοποιώντας 
αποκλειστικά ηχογραφημένο υλικό που συλλέχτηκε στην λίμνη Βιστωνίδα εκείνες τις ημέρες. Την 
συναυλία ακολούθησε αυτοσχέδια ομιλία και ανοικτή συζήτηση σχετικά με το πρότζεκτ. 

Τους επόμενους μήνες συνέθεσα έργο για σταθερά μέσα βασισμένος στο ηχογραφηθέν υλικό, το οποίο και 
κυκλοφόρησε σε μια ειδική έκδοση και μοιράστηκε μεταξύ άλλων και σε όλους τους συμμετέχοντες 
μαθητές.  

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των επί μέρους φάσεων και των αποτελεσμάτων τους.  

 
3. Ηχοπερίπατος στην λίμνη Βιστωνίδα 

Την πρώτη μέρα της δράσης οι συμμετέχοντες κατέφτασαν στις εγκαταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης στο 
Πόρτο Λάγος συνοδευόμενοι από γονείς και δασκάλους. Έπειτα μεταφερθήκαμε με οχήματα σε τοποθεσία 
εντός του υγρότοπου όπου μπορούσαμε να παρατηρούμε κάποιους πληθυσμούς πτηνών και από απόσταση 
τέτοια από όπου δεν θα τους ενοχλούσαμε. Μας ενδιέφεραν περισσότερο τα εξωτικά φοινικόπτερα 
(Phoenicopterus ruber) τα οποία κατοικούν στην περιοχή, αλλά κατά την διάρκεια της παραμονής μας εκεί 
συναντήσαμε και αρκετά άλλα είδη πτηνών όπως ο κορμοράνος (Phalacrocorax carbo) αλλά και διάφορα είδη 
πάπιας. Το εργαστήριο ξεκίνησε με μια σύντομη εισαγωγική ομιλία από μέρους μου, περιστρεφόμενη κυρίως 
γύρω από τεχνικά θέματα―ώστε να παιδιά να γνωρίζουν πώς να χειριστούν τον εξοπλισμό που είχα φέρει 
μαζί μου―αλλά και γενικότερα γύρω από το τί έχει να προσφέρει μια «ηχοκεντρική» εξερεύνηση του 
περιβάλλοντος. Εξαιρώντας το τεχνικό σκέλος της συζήτησης, κατά την ομιλία μου φρόντισα να δημιουργήσω 
περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις, ώστε να υπάρχει χώρος για τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις 
δικές τους σκέψεις και απόψεις. Ο βασικός σκοπός της εισαγωγική αυτής ομιλίας ήταν να παροτρύνει 
εμμέσως τους συμμετέχοντες να απορρίψουν τους συνήθεις οπτικούς ή διανοητικούς τρόπους διάδρασης με 
το περιβάλλον τους και να επικεντρωθούν σε μια αμιγώς «ηχοκεντρική» εξερεύνηση του υγρότοπου κατά την 
εκεί παραμονή μας. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ειπώθηκε ποτέ άμεσα αλλά υπονοούνταν κατά την διάρκεια της 
εισήγησής μου.  

Έπειτα, χώρισα τα παιδιά σε μια ομάδα παρατήρησης και μια ομάδα ακρόασης πτηνών που τοποθετήθηκαν σε 
απόσταση μερικών λεπτών περπατήματος, ούτως ώστε να υπάρχει σχετική ακουστική απομόνωση μεταξύ 
τους. Η ομάδα παρατήρησης ήταν στελεχωμένη με επιστήμονες από τον Φορέα Διαχείρισης της λίμνης, οι 
οποίοι χρησιμοποιώντας διόπτρες έδειχναν στα παιδιά τα διάφορα είδη πουλιών και τους εξηγούσαν τα 
χαρακτηριστικά τους. Εγώ υπήρξα επικεφαλής της ομάδας ακρόασης, που αποτελείτο από 3-4 παιδιά σε κάθε 
δεδομένη στιγμή. Στα παιδιά αυτής της ομάδας έδινα ένα υπερκατευθυντικό μικρόφωνο, σχετικό εξοπλισμό 
στήριξης και ανεμοπροστασίας, ένα ζευγάρι ακουστικά και έναν ψηφιακό εγγραφέα και τα άφηνα ελεύθερα 
για μερικά λεπτά να εξερευνήσουν τα πτηνά της περιοχής και τους ήχους τους. Μέσω της τεχνολογικής αυτής 
διαμεσολάβησης ήταν εφικτό τόσο να γίνουν ακουστά τα πουλιά από μεγάλη απόσταση (δίχως έτσι να 
ενοχλούνται από την παρουσία μας) αλλά και να επικεντρωθεί κανείς σε λεπτομέρειες των φωνών τους που 
υπό άλλες συνθήκες να μην ήταν αντιληπτές. Τα παιδιά εναλλάσσονταν ανάμεσα στις δύο ομάδες μέχρις ότου 
όλα είχαν την εμπειρία τόσο της παρατήρησης όσο και της ακρόασης των πτηνών της περιοχής. Στα παιδιά 
που κινούνταν ανάμεσα στις δύο ομάδες έδινα και έναν φορητό ψηφιακό εγγραφέα καθώς και ένα ζευγάρι 
διωτών (binaural) μικροφώνων, ενθαρρύνωντάς τα έτσι να πραγματοποιήσουν έναν ατομικό «ηχοπερίπατο» 
για μερικά λεπτά. Όπως θα συζητηθεί και αργότερα, η ύπαρξη και μόνο ηχοληπτικού εξοπλισμού 
σηματοδοτούσε την εγκαθίδρυση της ακοής σαν το πρωταρχικό μέσο εξερεύνησης του περιβάλλοντος.  

Στην συνέχεια, πραγματοποιήσαμε έναν ομαδικό ηχοπερίπατο όπου και ενθάρρυνα τα παιδιά να 
επικεντρωθούν στους διάφορους ήχους που παράγονταν γύρω τους αλλά και να προσπαθήσουν να βιώσουν 
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το ευρύτερο περιβάλλον γύρω τους σαν μια πρωταρχικώς ακροαματική εμπειρία. Περιστασιακά σταματούσα 
σε διάφορα σημεία και χρησιμοποιώντας το υπερκατευθυντικό μικρόφωνο, εστιάζαμε σε διάφορες ηχητικές 
λεπτομέρειες και μικρο-ήχους (π.χ. θροϊσματα καλαμιών, κυματισμοί στις όχθες της λίμνης, κλπ). Επιπλέον, 
έδωσα σχετικό εξοπλισμό σε κάποιους μαθητές ώστε να τον εναλλάσουν μεταξύ τους και να μπορούν να 
ηχογραφούν και οι ίδιοι. Ο ηχοπερίπατος κατέληξε σε μία αποβάθρα από την οποία και έριξα ένα ζευγάρι 
υδρόφωνα μέσα στην ίδια την λίμνη· κατόπιν όλα τα παιδιά κλήθηκαν να ακούσουν προσεκτικά το τί 
συνέβαινε στο εσωτερικό της. Περί της 17:00' τα παιδιά αποχώρησαν και παρέμεινα μόνος μου στην περιοχή 
να ηχογραφώ για το υπόλοιπο της ημέρας καθώς και για ένα μικρό κομμάτι της επόμενης.  

Την επόμενη νύχτα πραγματοποίησα αυτοσχεδιαστικού τύπου συναυλία στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης, 
βασισμένη αποκλειστικά στο ηχογραφηθέν υλικό το οποίο και χειρίστηκα αντιστικτικά, ώστε να δημιουργήσω 
και παρουσιάσω μια υπερρεαλιστική αναπαράσταση της ευρύτερης περιοχής του υγρότοπου που θα ήταν 
ταυτόχρονα περιγραφική―όχι όμως παραστατική―τόσο της ακουστικής φαινομενολογίας της περιοχής όσο 
και του πώς το ευρύτερο ηχοτοπίο εκδηλώνεται «ενδεχομενικά» στον χώρο και τον χρόνο, όπως θα εξηγηθεί 
στην συνέχεια. Την συναυλία διαδέχτηκε μια σύντομη ομιλία μου σχετικά με τον «Ηχοπερίπατο Στην Λίμνη 
Βιστωνίδα» την οποία οι παρευρισκόμενοι σύντομα μετέτρεψαν σε ανοιχτή συζήτηση γύρω από θέματα 
ακουστικής οικολογίας αλλά και αισθητικής, αποδεικνύοντας ότι το πρότζεκτ κατάφερε να ευαισθητοποιήσει 
τμήμα της τοπικής κοινωνίας σε θέματα ακουστικής οικολογίας αλλά και σχετιζόμενης με περιβαλλοντικό ήχο 
τέχνης.   

Το πρότζεκτ ολοκληρώθηκε τους επόμενους μήνες όπου και συνέθεσα ηχητικό έργο για σταθερά μέσα από το 
υλικό που συλλέχθηκε στην λίμνη Βιστωνίδα, το οποίο και κυκλοφόρησε σε οπτικό δίσκο (cd) σε περιορισμένο 
αριθμό αντιτύπων και σε μια ειδική συσκευασία που συμπεριλάμβανε υλικά που κάποιοι συμμετέχοντες 
μαθητές είχαν συλλέξει από την περιοχή (κοχύλια, ξερά φύλλα, κλπ). Η έκδοση πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με την ΦΕΞ, το ΠΑΚΕΘΡΑ και την εκδοτική ετικέτα Χρυσαλλίδα. Σε κάθε παιδί που συμμετείχε στον 
ηχοπερίπατο δόθηκε και ένα αντίτυπο τόσο για συμβολικούς όσο και για εκπαιδευτικούς λόγους―σαν 
τεκμήριο μιας έρευνας της οποίας ο κάθε μαθητής υπήρξε αναπόσπαστο στοιχείο.  

 
4. Αποτελέσματα και Προεκτάσεις 

Θεωρώ τον «Ηχοπερίπατο στην Λίμνη Βιστωνίδα» πετυχημένο εγχείρημα σύμφωνα με την ανταπόκριση που 
είχε από την τοπική κοινωνία και τους επιτευχθέντες σκοπούς. Το εργαστήριο της πρώτης μέρας εμφύσησε 
στους μαθητές μια πολύ συγκεκριμένη (αν και αυστηρά εμπειρική) γνώση γύρω από τα πτηνά που 
κατοικούσαν στην περιοχή, τις φωνές τους και τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούν ήχο (φωνές, 
φτερουγίσματα, κλπ) για να κοινωνικοποιούνται. Μετά το πέρας του εργαστηριακού σκέλους του πρότζεκτ, τα 
περισσότερα παιδιά ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τα πουλιά από τις φωνές τους και μόνο. Επιπλέον, τα 
παιδιά απέκτησαν μια σχετική γνώση του πώς ακούγονται στοιχεία του περιβάλλοντος που το γυμνό αυτί δεν 
μπορεί να προσεγγίσει―π.χ. το υποβρύχιο περιβάλλον της λίμνης καθώς και διάφοροι μικρο-ήχοι του 
περιβάλλοντος. 

Κατά την διάρκεια των ηχογραφήσεων, τα παιδιά παρατήρησαν, και στην συνέχεια, ανέφεραν στη συζήτηση, 
στοιχεία του περιβάλλοντος που είχαν αρχικά αγνοήσει. Τα μικρόφωνα δεν είναι επιλεκτικά―σε αντίθεση με 
τα ανθρώπινα αυτιά (Westerkamp, 2002)―και συλλαμβάνουν όλους τους ήχους και όχι μόνο το εκάστοτε 
ακουστικό προσκήνιο ενός ηχοτοπίου, δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε κάποιον να εστιάσει σε άλλες πλευρές 
του ηχοτοπίου―βλ. επίσης (Koutsomichalis, 2013). Έτσι, πραγματοποιώντας επιτόπιες ηχογραφήσεις οι 
μαθητές ξεκάθαρα αντιλήφθηκαν την παρουσία θόρυβου από διερχόμενα οχήματα σε κάποιο γειτονικό οδικό 
άξονα αλλά και από μακρινές μηχανές διαφόρων πλωτών μέσων―υπήρχαν εκτενείς εγκαταστάσεις 
ιχθυοκαλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή του υγρότοπου―που αρχικά είχαν αγνοήσει. Ως εκ τούτου 
αντιλήφθηκαν άμεσα τις επιπτώσεις μιας ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον δίχως να χρειαστεί να 
μιλήσω σχετικά. Οι σχετικές παρατηρήσεις των παιδιών, φυσικά, οδήγησαν κατόπιν σε μια σχετική συζήτηση 
γύρω από θέματα ακουστικής και μη, οικολογίας.  

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι το τεχνικό σκέλος των πρακτικών επιτόπιας ηχογράφησης δεν ήταν ποτέ στις 
άμεσες προτεραιότητες της δράσης. Έφερα την σχετική τεχνολογία στο εργαστήριο και ενθάρρυνα τα παιδιά 
να την χρησιμοποιήσουν όχι για να μάθουν να ηχογραφούν αλλά σαν έναν έμμεσο τρόπο προώθησης μιας 
αμιγώς ακουστικής ερευνητικής προσέγγισης αλλά και ευαισθητοποίησης της ακοής γενικότερα. Θεωρώ ότι η  
τεχνολογική διαμεσολάβηση του ηχοτοπίου διεύρυνε τόσο τις ακροαματικές όσο και τις αντιληπτικές 
ικανότητες των παιδιών. Σε πρώτο επίπεδο, όπως προαναφέρθηκε, μέσω της ενίσχυσης και της ηχοληψίας τα 
παιδιά μπόρεσαν να εξερευνήσουν προηγούμενως απρόσιτες πτυχές τους ηχοτοπίου και του περιβάλλοντος, 
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όπως πχ το υποβρύχιο περιβάλλον της λίμνης, διάφορους μη αντιληπτούς με γυμνό αυτί μικροήχους, κλπ. Σε 
ένα δεύτερο και ουσιαστικότερο επίπεδο, η σχετική τεχνολογία επιβάλει από μόνη της μια άμεση στροφή 
προς την ακουστική αντίληψη. Ένας μαθητής εξοπλισμένος με ένα ογκώδες μικρόφωνο στα χέρια και έχοντας 
ένα ζευγάρι ακουστικά να στέλνουν ενισχυμένους ήχους κατ’ ευθείαν στα αυτιά του, είναι δύσκολο να μην 
επικεντρωθεί στην ακοή του και να μην εστιάσει στο ηχοτοπίο περισσότερο από ότι στο οπτικό τοπίο.  

Επιπρόσθετα, σε ένα τρίτο επίπεδο, μέσω ηχογραφήσεων αλλά και καλλιτεχνικών τεχνικών είναι εφικτό να  
αποκτήσει πρόσβαση ο ακροατής σε  πτυχές του ηχοτοπίου απρόσιτες φαινομενολογικά. Όπως αναλύεται 
ενδελεχώς στο (Koutsomichalis, 2013), κατά τη γνώμη μου το ηχοτοπίο δεν είναι ούτε στατικό ούτε 
συγκεκριμένο αλλά αντιθέτως μη αυστηρά προσδιορίσιμο, «ριζωματικό»―βλ. (Deleuze και Guattari, 
2004)―και «ενδεχομενικό», καθώς εκδηλώνεται φαινομενολογικά με δραματικά διαφορετικούς τρόπους σε 
διαφορετικά σημεία του χρόνου ή του χώρου. Η παραδοσιακή άμεση φωνογραφία αδυνατεί να 
αναπαραστήσει το ηχοτοπίο σε τέτοιο επίπεδο―ωστόσο δύναται να δώσει δραματικά διαφορετικές απόψεις 
του συγκρινόμενη με μία σε πρώτο πρόσωπο ακρόαση, βλ. π.χ. (Krause, 2002:110). Η συνθετική πρακτική που 
εφάρμοσα τόσο στην συναυλία που έδωσα στην Ξάνθη όσο και στην σύνθεση που κυκλοφόρησε από την 
Χρυσαλλίδα αποσκοπεί ακριβώς στο να παρουσιάσει το ηχοπίο της λίμνης Βιστωνίδας στις ριζωματικές και 
ενδεχομενικές του διαστάσεις, αν και πάντοτε μέσα από το πρίσμα της προσωπικής μου συνδιαλλαγής μαζί 
του. Όπως αναλύεται στο (Koutsomichalis, 2013), το αποτέλεσμα είναι υπερρεαλιστικό στο ότι παρουσιάζει 
μια μη-παραστατική αναπαράσταση του ευρύτερου ηχοτοπίου που παραμένει όμως περιγραφική των 
διαφόρων ήχων που θα συναντήσει κανείς εκεί―οι οποίοι εμφανίζονται πιο «πυκνά» στο έργο μου―αλλά και 
της γενικότερης ριζωματικής συμπεριφοράς του ηχοτοπίου. Δεδομένου ότι κάθε ζωντανή παρουσίαση του 
έργου είναι διαφορετική ως προς το ποιοί ήχοι χρησιμοποιούνται και πώς χρησιμοποιούνται μορφολογικά 
εντός της, μια αναπαράσταση που δεν θα είναι συγκεκριμένη και απόλυτη (κατά τα πρότυπα του αυθεντικού 
ηχοτοπίου) είναι εφικτή (αν και όχι αμιγώς ρεαλιστική).  

Με πιο απλά λόγια, θεωρώ το ηχητικό υλικό του έργου μου περισσότερο αντιπροσωπευτικό του ηχοτοπίου της 
λίμνης Βιστωνίδας από ότι μια επίσκεψη στον εκεί χώρο, μιας και από αυτό θα μπορέσει ο ακροατής να εξάγει 
και πληροφορίες για το ηχοτοπίο αλλά να διαμορφώσει και μια―έστω φιλτραρισμένη μέσω εμού και της 
προσωπικής μου διάδρασης με το περιβάλλον―άποψη για τις διαφορετικές μορφές που μπορεί να πάρει το 
ηχοτοπίο σε διάφορες φάσεις της ύπαρξής του. Υπό αυτήν την οπτική, θεωρώ ότι το εν λόγω καλλιτεχνικό έργο 
στην προκειμένη περίπτωση αποτέλεσε και αυτό πηγή γνώσης για τους ακροατές αλλά και μία δίοδο 
πρόσβασης στον κόσμο της «δύσκολης» τέχνης και της «πειραματικής» μουσικής γενικότερα. Θεωρώ ότι 
έχοντας συμμετάσχει τα ίδια στο πρότζεκτ, τα παιδιά ήταν σε θέση και να εκτιμήσουν καλύτερα αλλά και να 
κατανοήσουν την ιδιαίτερη αισθητική μου προσέγγιση αλλά και το ζητούμενο στο εν λόγω καλλιτεχνικό έργο, 
το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα τους ήταν λιγότερο βατό.  
 
5. Συμπεράσματα 

Είναι σαφές ότι μετά το πέρας του «Ηχοπερίπατου στην Λίμνη Βιστωνίδα», τα παιδιά γνωρίζαν περισσότερα 
για το περιβάλλον, και αυτή η γνώση προήλθε κατά κύριο λόγο (αν όχι αποκλειστικά) μέσω μιας ηχητικής 
εξερεύνησης του περιβάλλοντος ή μέσω της έκθεσης σε καλλιτεχνική δημιουργία βασιζόμενη στα 
αποτελέσματα μιας τέτοιας εξερεύνησης. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι ο «Ηχοπερίπατος στην Λίμνη Βιστωνίδα» 
είναι ενδεικτικός των τρόπων με τους οποίους πρακτικές σχετιζόμενες με την ακουστική οικολογία, και πιο 
συγκεκριμένα, διάφορες μορφές ηχοπεριπάτου, η τεχνολογική διαμεσολάβηση με μικρόφωνα και σχετικό 
εξοπλισμό αλλά και η αμιγής καλλιτεχνική δημιουργία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία μάθησης, 
ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και ευαισθητοποίησης γύρω από περιβαλλοντικά και οικολογικά θέματα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και επιπλέον προτείνω και ενθαρρύνω την περαιτέρω διάδοση και εφαρμογή 
τους ως εργαλεία περιβαλλοντικής, αισθητικής, καλλιτεχνικής και τεχνολογικής διαπαιδαγώγησης στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας αλλά και παγκοσμίως.  
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Περίληψη 

Το  noTours είναι ένα project που δημιουργήθηκε από την ομάδα escoitar.org και επιτρέπει την επεξεργασία – 
διάνθιση μίας περιοχής με ήχους και τη δημιουργία ηχητικών περιπάτων. Η συλλογικότητα από την Ισπανία 
αποτελείται από μουσικούς, μουσικολόγους, εθνομουσικολόγους, ανθρωπολόγους, sound artists, 
προγραμματιστές και περιπατητές. Μεταξύ άλλων, οι escoitar δημιούργησαν την πλατφόρμα noTours το 2010, 
κι έκτοτε την εφαρμόζουν κατά τόπους σε συνεργασία με τους εκάστοτε «τοπικούς» καλλιτέχνες και ερευνητές, 
όπως και σε εκπαιδευτικά πλαίσια (σχολεία και πανεπιστήμια). Η πλατφόρμα αποτελείται από μια εφαρμογή 
ελεύθερου λογισμικού που συνδυάζει τεχνολογίες μέσων επικοινωνίας δι’εντοπισμού (locative media) μέσω 
gps, και μουσική/ηχητική σύνθεση επάνω στο χάρτη μιας περιοχής.  Οι ηχητικοί περίπατοι διέπονται από τις 
θεωρητικές γραμμές της «περιπατολογίας» και της μπενγιαμινικής / μπωντλαιριανής περιήγησης (flânerie) 
στην πόλη, ενώ ο χρήστης/ακροατής προσκαλείται να περιδιαβεί σε ένα περιβάλλον «επαυξημένης 
ακουστικότητας».  

Μέσα από την καλλιτεχνική αυτή δράση στοχεύεται η αντιστροφή της διαδικασίας μέσω της οποίας ορισμένες 
μόνο πολιτισμικές εκφράσεις γίνονται μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέροντας στην κοινωνία ένα 
εργαλείο για να συμμετέχει σε αυτές τις διεργασίες. Τα αποτελέσματα συγκροτούν ένα συνεργατικό χάρτη και 
μια σειρά ηχητικών περιπάτων σχετικών με την πόλη, όπως τη ζουν και τη βιώνουν οι ίδιοι οι κάτοικοί της. 
Ξεφεύγοντας από το μοντέλο της “πανοραμικής πόλης”, που συνήθως γίνεται αντιληπτό ως εξόχως οπτικό, 
οριοθετημένο από πολεοδόμους και χαρτογράφους, προβάλλει ως απαραίτητη η επεξεργασία νέων 
διαδρομών, που αμφισβητούν το μονοσήμαντο αστικό σχεδιασμό, με τη χρήση επιτόπιας έρευνας και ηχητικής 
καταγραφής. Η περιήγηση μέσα σε αυτές τις διαδρομές αποκαλύπτει μια κρυμμένη πόλη, γεμάτη προσωπικές 
ιστορίες και παρεμβολές. Η συλλογική δουλειά γύρω από την ηχητική ταυτότητα της πόλης ευαισθητοποιεί 
τους συμμετέχοντες σε ζητήματα που αφορούν στον ήχο και το ηχοτοπίο, αλλά και επιπρόσθετα εμπλουτίζει 
την ίδια αυτή ταυτότητα με επιπλέον συναισθηματικά και δημιουργικά επίπεδα. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

noTours, Ηχητικοί Περίπατοι, Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, Μέσα Επικοινωνίας δι' Εντοπισμού 

 
 

1. Εισαγωγή 

Κάθε γεωγραφική περιοχή, κάθε τόπος, κατοικημένος ή ακατοίκητος, φυσικός, αστικός ή βιομηχανικός, είναι 
εμπλουτισμένος με ένα νόημα. Η ταυτότητα που του έχει προσδοθεί πηγάζει από μία διαδικασία προσωπικής 
ή συλλογικής εγγραφής της μνήμης. Είναι το αποτέλεσμα των ακουστικών μας πράξεων, συνειδητών ή 
ασυνείδητων. Κάθε περιβάλλον και κάθε χρονική στιγμή είναι άρρητα δεμένα με συμπαγείς ήχους που τα 
χαρακτηρίζουν, τα προσδιορίζουν και τα διακρίνουν από την ακουστική ταυτότητα άλλων περιοχών και 
περιεχομένων. Ο ήχος που μας περιβάλλει είναι ο ήχος που παράγουμε και ένα εν δυνάμει καλλιτεχνικό υλικό 
σχετικό με διάφορους τομείς όπως η ανθρωπολογία, η φιλοσοφία, η καλλιτεχνική δημιουργία, η 
αρχιτεκτονική, η μελέτη του αστικού χώρου, η οικολογία, η ιστορία, η ψυχολογία και ούτω καθεξής. Η έννοια 
του ηχοτοπίου είναι σαφώς το θεωρητικό εργαλείο-κλειδί που μπορεί να εμπερικλείσει όλες τις σχετικές 
προσεγγίσεις, επιτρέποντάς μας να μιλάμε όχι μόνο για το φυσικό αλλά και για το ιστορικό ηχοτοπίο, το 
ηχοτοπίο ως κληρονομιά κι ως πολιτισμικό σύστημα, αλλά και για το συναισθηματικό ηχοτοπίο και το 
ηχοτοπίο ως διακριτή κατηγορία στη μουσική σύνθεση.  

 
1.1 Παρουσίαση της πλατφόρμας noTours 

Tο εγχείρημα noTours προτείνει τρόπους πρόσληψης της ακουστικής πολυπλοκότητας μίας περιοχής και 
τρόπους διαχείρισης αυτής της πολυπλοκότητας σε διαπραγμάτευση με τους εαυτούς μας και με τους 
γεωγραφικούς τόπους που μας περικλείουν. Μας προσφέρει νέους ακουστικούς τρόπους γνώσης και 
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έκφρασης, αποφεύγοντας την ηγεμονική σαφήνεια της αναπαραστατικής όρασης, με την πρόθεση να 
δημιουργηθεί μία νέα αισθητηριακή χαρτογραφία. Ο ήχος, ως αναπαραστατικό εργαλείο του συναισθήματος, 
μπορεί στην περίπτωση των ηχητικών περιπάτων να λειτουργήσει ως παραγωγός αυτής της αισθητηριακής 
εμπειρίας.  

Η πλατφόρμα noTours είναι ένα εγχείρημα της κολλεκτίβας escoitar.org, που αποτελείται από καλλιτέχνες, 
προγραμματιστές, μουσικούς, μουσικολόγους, εθνομουσικολόγους, ανθρωπολόγους, sound artists και 
περιπατητές, και έχει την φυσική της έδρα στη Γαλικία της Ισπανίας. Η βασική λειτουργία της πλατφόρμας 
είναι η δημιουργία ηχητικών περιπάτων μέσω της “επαύξησης” ενός χώρου με ποικίλο ηχητικό υλικό. Οι 
χρήστες-δημιουργοί μπορούν να επισυνάψουν ήχους πάνω στο χάρτη μιας περιοχής, και αργότερα, όταν ο 
ακροατής βρεθεί στο σημείο της επισύναψης, μπορεί να ακούσει τους προηχογραφημένους ήχους. Ο τρόπος 
με τον οποίο αυτό καθίσταται δυνατό είναι μέσω του android περιβάλλοντος ενός κινητού τηλεφώνου. 
Εγκαθιστώντας την αντίστοιχη opensource εφαρμογή και επιλέγοντας τη χρήση του συγκεκριμένου 
επιλεγμένου έργου, η εφαρμογή ανιχνεύει την τοποθεσία του χρήστη-ακροατή μέσω GPS και αναπαράγει τα 
γεωτοποθετημένα ηχητικά αρχεία στο μέρος όπου αυτά έχουν προ-τοποθετηθεί από τον δημιουργό.  

Για τη σύνθεση ενός ηχητικού περιπάτου αρκεί η εγγραφή στον editor του προγράμματος, από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.notours.org με ένα προσωπικό όνομα χρήστη και κωδικό, η επεξεργασία της 
επιλεγμένης περιοχής από τον παγκόσμιο χάρτη και η επαύξησή της με τα επιλεγμένα ηχητικά αρχεία. Οι ήχοι 
μπορεί να είναι οτιδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ο δημιουργός, από προηχογραφημένα ηχοτοπία, field 
recordings από την ίδια ή κάποια άλλη περιοχή ή οτιδήποτε μπορεί να αναπαράξει το συναίσθημα κατά τον 
εκάστοτε δημιουργό ή χώρο. Ως τεχνολογικά προαπαιτούμενα χρειαζόμαστε μόνο ένα κινητό τηλέφωνο με 
περιβάλλον Android και την εγκατάσταση της εφαρμογής. Κατόπιν, ο χάρτης μεταφορτώνεται στο τηλέφωνο 
που χρησιμοποιούμε ανοίγοντας την εφαρμογή. Η συσκευή ανιχνεύει την τοποθεσία αυτόματα και φορτώνει 
τα απαραίτητα αρχεία και τις σχετικές ρυθμίσεις. Στην παρούσα φάση τα ηχητικά αρχεία όλων των 
υπαρχόντων ηχητικών περιπάτων δεν είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, οπότε κάθε νέος ηχητικός περίπατος 
είναι προσβάσιμος στον δημιουργό και σε όσους ο ίδιος επιλέγει να τα διαθέσει.  

Η ομάδα του noTours είναι ανοιχτή σε νέες ιδέες και συνεργασίες με καλλιτέχνες από διάφορες περιοχές, 
κυριολεκτικά και μεταφορικά και προτείνει μία εμπειρία επαυξημένης ηχητικότητας μέσω της πλατφόρμας 
της. Κάθε καλλιτέχνης ή χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ένα νέο επίπεδο πραγματικότητας στον 
επιλεγμένο χώρο: μπορεί να ηχογραφήσει μηνύματα, να αφηγηθεί ιστορίες, να δημιουργήσει 
γεωτοποθετημένες συναυλίες, να περιγράψει ηχητικά μία συναισθηματικά ηχητική εμπειρία ενός τόπου ή 
απλά να μοιραστεί σκέψεις. 

 

 
Εικόνα 1: Εκτύπωση εικόνας από τον editor του προγράμματος 

 
2. Θεωρητικά: Περιπατολογία 

Η ακουστική χαρτογράφηση και σύνθεση των ηχητικών περιπάτων του noTours αντλεί θεωρητικά από την 
«περιπατολογία» [spaziergangwissenschaft], μια προσέγγιση για τη μελέτη του αστικού χώρου που εισηγείται 
ο κοινωνιολόγος, μελετητής της πόλης και θεωρητικός της τέχνης Lucius Burckhardt (1925-2003) τη δεκαετία 
του '80. Το όραμα του Burckhardt ήταν η αξιοποίηση της πρακτικής του περιπάτου ως μια πολυαισθητηριακή 
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και κιναισθητική διαδικασία, για τη συγκρότηση ενός τρόπου διεπιστημονικής και αισθητικής ανάλυσης της 
πόλης. Φυσικά, οι βάσεις της σύνδεσης του περιπάτου με τη διανόηση διέπουν πολλές ιστορικές περιπέτειες 
του πνεύματος στο δυτικό κόσμο. Για να αναφερθούμε μοναχά σε μερικές, η Περιπατητική Σχολή του 
Αριστοτέλη χρησιμοποιούσε τον περίπατο ως πλαίσιο διαλεκτικής ανταλλαγής. Οι καθημερινές βόλτες του 
Jean Jacques Rousseau οδήγησαν στις Ονειροπολήσεις του Μοναχικού Οδοιπόρου. Ο Δαρβίνος έφτιαξε έναν 
κυκλικό αμμώδη περίπατο γύρω από το σπίτι του ώστε να σκέφτεται αδιατάρακτος. Λέγεται επίσης πως 
ακόμα και ο απόλυτα προγραμματισμένος περίπατος του Immanuel Kant αποσυντονίστηκε μονάχα όταν 
κατέφθασαν τα νέα για τη Γαλλική Επανάσταση, σηματοδοτώντας το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Όπως γράφει 
η Rebecca Solnit εισάγοντάς μας στο έργο της για την ιστορία του περιπάτου, “του πιο προφανούς αλλά και 
αδιευκρίνιστου πράγματος στον κόσμο”, η διερεύνηση του οποίου μας παρέχει τα μονοπάτια και τα σημεία 
συνάντησης “μεταξύ της θρησκείας, της φιλοσοφίας, του τοπίου, της αστικής πολιτικής, της ανατομίας, της 
αλληγορίας, της συγκίνησης....”. (Solnit, 2000:3) 

Εξέχουσα θέση στη θεωρία και πρακτική της περιπλάνησης κατέχει φυσικά ο Walter Benjamin, τόσο στην 
αναφορά του στον Charles Baudelaire ως πλάνητα στην πόλη του μοντερνισμού, όσο και στην ανάληψη του 
ρόλου του πλάνητα από τον ίδιο (τον Benjamin) στο έργο του για τις στοές (Passagenwerk) -το οποίο δεν 
κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει. Ο εμβληματικός συγγραφέας αναδεικνύει στο έργο του την άμεση ποιητική 
και μεταφυσική διάσταση στην περιπλάνηση με το άμεσο περιβάλλον που αυτή λαμβάνει χώρα. Επιπλέον, 
χαρακτηριστικά παραδείγματα ποιητών και λογοτεχνών που, παθιασμένοι με την πρακτική του περιπάτου, 
εμπνεύστηκαν και ενσωμάτωσαν περιπατητικά στοιχεία και αναφορές στο έργο τους είναι ασφαλώς ο ίδιος ο 
Baudelaire, αλλά και ο Wordsworth, ο Machado, ο Poe, ο Whitman και ο Kerouac. Η έννοια του παθητικού 
περιπατητή στην πόλη μετασχηματίζεται από τον André Breton το 1920, ο οποίος χρησιμοποιεί το περπάτημα 
για να προκαλέσει τις παραδεδομένες αντιλήψεις της πόλης. Μαζί με τον Louis Aragon χρησιμοποιεί το 
περπάτημα σε συνάρθρωση με τα πειράματα των σουρεαλιστών στην αυτόματη γραφή. Για αυτούς, το 
περπάτημα, όσο και το γράψιμο, πρέπει να συνθέτουν σειρά τυχαίων και παράλογων συναντήσεων.  

Αν οι σουρεαλιστές διακήρυτταν μια κάποια επαναστατικότητα ενάντια στην καθεστηκυία πολιτισμική τάξη 
της εποχής τους, το πολιτικό διακύβευμα αποκρυσταλλώνεται ακόμα καθαρότερα τη δεκαετία του '50, με τον 
όρο “ψυχογεωγραφία”, ένα σύνολο ιδεών και πρακτικών που αναπτύσσονται στους κόλπους του 
καλλιτεχνικού ρεύματος των Λεττριστών. Ασκώντας κριτική στην Αστική Γεωγραφία, η Διεθνής των  
Λεττριστών (κι αργότερα η Καταστασιακή Διεθνής που τη διαδέχεται) αναγνωρίζει στην πόλη τη λειτουργία 
της επιβολής, της καταστολής και του ελέγχου, διερευνώντας τον ψυχικό / ψυχολογικό αντίκτυπο της 
πολεοδομίας και της αρχιτεκτονικής στους κατοίκους. Ο Guy Debord κυκλοφορεί στο τέλος της δεκαετίας ένα 
εγχειρίδιο για την ψυχογεωγραφική περιπλάνηση, στην οποία αναγνωρίζονται και προτείνονται οι 
απελευθερωτικές διαστάσεις της παρέκκλισης (dérive).  

Για την ανθρωπολογία, η εισαγωγή του περιπάτου ως εργαλείου για τη μελέτη της αντιληπτικής 
δραστηριότητας συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο “αιρετικός” Tim Ingold στη σχολή της ανθρωπολογίας 
των αισθήσεων ως προσέγγιση κατεξοχήν οπτικοκεντρική και νοησιαρχική. Σε αυτό το πλαίσιο της πολεμικής 
του, φέρεται επίσης κατά της ανθρωπολογίας του ήχου, στις μελέτες του ηχοτοπίου και την “τοπιοποίηση” του 
ακουστικού, ορμώμενος από μια λογική “εμβύθισης” στην αισθητηριακή εμπειρία (Ingold, 2007). Η θέση του, 
που σηματοδοτεί την πρόταση προς μια ολιστικότερη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, είναι πως η 
λειτουργία της αντίληψης είναι ζήτημα πολυαισθητηριακό, ζήτημα αλληλοεπικαλύψεων των αισθήσεων, και 
δεν μπορούμε να ορίσουμε τις πέντε αισθήσεις σε κλειστές κατηγορίες και να τις μελετήσουμε ξέχωρα. Αντ' 
αυτού προτείνει μια “πεζή εθνογραφία”, λέγοντας πως “η κίνηση, και όχι η νόηση, θα έπρεπε να είναι 
αφετηρία για τη διερεύνηση της αντιληπτικής δραστηριότητας”. (Ingold, 2000:331)  

 
3. Ακούγοντας και περπατώντας 

Αν και οι ηχητικοί περίπατοι -η ηχητική δηλαδή σύνθεση που προορίζεται για ακρόαση κατά το περπάτημα 
μιας συγκεκριμένης διαδρομής- εγκαθιδρύονται ως καλλιτεχνική πρακτική τη δεκαετία του '90, ο όρος 
χρησιμοποιείται ήδη από τη δεκαετία του '70 από τα μέλη του World Soundscape Project. Ο Murray Schafer  
αναφέρεται στον ηχητικό περίπατο, επισημαίνοντας μια διαφορετική απόχρωση από το απλό ακουστικό 
περπάτημα49. Η πολύ λεπτή, όπως ο ίδιος γράφει, διάκριση, αφενός φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της 

                                                        
49 “Ένα ακουστικό περπάτημα [[listening walk] και ένας ακουστικός περίπατος [soundwalk] δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, ή 
τουλάχιστον είναι χρήσιμο να διατηρήσουμε ένα ίχνος διάκρισης μεταξύ τους.  Ένα ακουστικό περπάτημα είναι απλά ένα περπάτημα με 
συγκέντρωση στην ακοή.  [...] Ο ηχητικός περίπατος είναι η εξερεύνηση του ηχοτοπίου μιας δεδομένης περιοχής με τη χρήση 
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ενεργητικής ακρόασης και  συνακόλουθα τον “καθαρισμό των αυτιών”, που αποτελεί κεντρικό αίτημα του 
συγγραφέα και σε πιο πρώιμα έργα του (1967).  Αφετέρου καθιστά σαφές πως η μελέτη του ηχοτοπίου είναι 
μια  δυναμική διαδικασία που συνδέει το επίπεδο της ακρόασης με αυτό της ανάλυσης. Ο ανθρωπολόγος 
Steven Feld στη μονογραφία του για τον ηχητικό πολιτισμό των Καλούλι (1982) αναδεικνύει τις πολιτισμικές 
διαστάσεις του ηχοτοπίου και κατ' επέκταση τις πολιτισμικές παραμέτρους που  διέπουν (και διέπονται από) 
την ακουστική αντίληψη. Αναφερόμενος στις δικές του ηχητικές συνθέσεις, οι οποίες αναπαριστούν το 
ηχοτοπίο του τροπικού δάσους όπως το αντιλαμβάνονται οι κάτοικοί του, αναφέρεται στην παρακαταθήκη 
του Murray Schafer για την έννοια της μελέτης του ηχοτοπίου ως μουσικής σύνθεσης, κι όχι ως μιας 
υποτίθεται αυθεντικής “απεικόνισης” της πραγματικότητας -όπως θα υπέβαλλαν οι ως τότε εθνογραφικές 
συμβάσεις. (Feld, 1982:267) 

Ο λόγος περί ηχοτοπίου, παρτιτούρας και ηχητικής σύνθεσης μας επιτρέπει να ανατρέξουμε σε μια πιο 
πρώιμη περίοδο στην ιστορία της μουσικής, φέρνοντάς την σε παραλληλισμό με την πλατφόρμα σύνθεσης 
περιπάτων που παρουσιάζουμε εδώ. Αναφερόμαστε στην περίοδο της δεκαετίας του '50, όταν σειρά 
συνθετών, περιλαμβανομένου του John Cage, αλλά και των Morton Feldman, Earle Brown, Sylvano Bussoti, κι 
αργότερα του Ανέστη Λογοθέτη και του Γιάννη Χρήστου, προχωρούν στον εμπλουτισμό της δυτικής έντεχνης 
σημειογραφίας, και εν τέλει στην αποδόμηση της παρτιτούρας, εισάγοντας νέα οπτικά, περιγραφικά σύμβολα 
στη μουσική σύνθεση. Η νέα σημειογραφία ονομάστηκε “γραφική” ή “πολυμορφική”, και άφηνε πολύ 
μεγαλύτερα περιθώρια ερμηνείας, αλλά και περιεχομένου, στον ερμηνευτή του έργου. Αν και ο 
παραλληλισμός με το noTours μπορεί και να φαντάζει αδόκιμος για πολλούς λόγους, μας επιτρέπει να δούμε 
την ηχητική σύνθεση πάνω στο χάρτη μιας περιοχής ως μια ανοιχτή σε διαφορετικές ερμηνείες οργάνωση του 
ήχου ή της μουσικής, που υποβάλλεται μόνο εν μέρει από το φυσικό δομημένο περιβάλλον της πόλης, αλλά 
αφήνει την τελική ερμηνεία στο μονοπάτι που θα ακολουθήσει ο ακροατής.  

 
4. Τεχνολογίες ακρόασης 

Εδώ είναι σημαντικό να γίνει μια αναφορά στο ρόλο της τεχνολογίας, όπως μεσολαβεί στον τρόπο  σύνθεσης 
του noTours.  Οφείλουμε να επισημάνουμε την έμφαση που δίνεται από τους εμπνευστές στη συλλογική 
δημιουργία, κάτι που αποκρυσταλλώνεται στη λογική του “ανοιχτού κώδικα” και του “ελεύθερου λογισμικού” 
που διέπουν τη λειτουργία του εγχειρήματος. 

Φυσικά εδώ μπορούν να τεθούν ζητήματα που αφορούν στην ψηφιακή επικοινωνία, με έμφαση στη διαρκώς 
διευρυνόμενη εισχώρηση στην αγορά, αλλά και στους τρόπους κοινωνικοποίησης, των εφαρμογών κοινωνικής 
δικτύωσης.  Η προβληματική γύρω από τη διευρυνόμενη εξατομίκευση που παράγεται από την εισβολή 
ψηφιακών ιδιωτικών χώρων στη δημόσια σφαίρα θα μπορούσε να ιδωθεί εν μέρει σαν μία τεχνολογική 
συνέχεια του φαινομένου του walkman50. Συνοπτικά, η έλευση των φορητών αναπαραγωγέων ήχου είχε ως 
επίπτωση την αποκοπή των χρηστών από το κοινό ηχητικό περιβάλλον της πόλης και τη δημιουργία ιδιωτικών 
σφαιρών ακρόασης. Το φαινόμενο εντείνεται με την έλευση του κινητού τηλεφώνου, και αργότερα με την 
ευρύτερη διείσδυση των ψηφιακών δικτύων επικοινωνίας στη δημόσια σφαίρα. Είναι σαφές πως οι 
συνολικότερες εξελίξεις λειτουργούν ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση του οράματος του Murray 
Schafer, δηλαδή προς την απόλυτη απομόνωση από το ηχητικό μας περιβάλλον αντί της μεγαλύτερης 
εμπλοκής και ευαισθητοποίησης.  Είναι επόμενο πως οι τεχνολογικές εξελίξεις εγείρουν σκεπτικισμό σε σχέση 
με ζητήματα ιδεολογίας και εκμετάλλευσης της πληροφορίας στον καιρό μίας ακόμα κρίσης του καπιταλισμού  
(Fuchs, 2013) αλλά και, αφετέρου, ενθουσιασμό  για τα νέα εργαλεία και τις νέες φόρμες που δημιουργούνται 
μέσα από έναν εκδημοκρατισμό του μέσου και του μηνύματος (Levy, 2001). 

Σε μία βιβλιογραφική επισκόπηση που προσπερνά το μανιχαϊστικό δίπολο της δαιμονοποίησης ή της άκριτης 
ενσωμάτωσης, ο Δημήτρης Χαρίτος αναφέρεται στις επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων στο δημόσιο χώρο της 
πόλης, και πιο συγκεκριμένα στα μέσα επικοινωνίας δι' εντοπισμού που μας αφορούν εδώ. Στην προκειμένη 
περίπτωση μας ενδιαφέρει η δυνατότητα του χρήστη, ή της κοινότητας των χρηστών, να δημιουργήσουν  
παράλληλα επίπεδα ψηφιακών χώρων ή και περιβαλλόντων στην πόλη, κάτι που αποτελεί, με αναλυτικούς 
όρους, μια έκφανση της χωρικοποίησης του διαδικτύου (Χαρίτος, 2007). Στην περίπτωση βέβαια των ηχητικών 
περιπάτων, η κοινότητα των χρηστών που συνθέτει μέσω του noTours δεν προβαίνει στην αποκοπή από τη 
δημόσια ακουστική σφαίρα, αλλά στην παραγωγή επαυξημένων ακουστικών ζωνών, σε διαπραγμάτευση και 
σε άρρηκτη σχέση με το φυσικό τους χώρο. Για να θέσουμε τη διάκριση διαφορετικά, αν η μουσική γενικά 

                                                                                                                                                                             
παρτιτούρας ως οδηγού.  Η παρτιτούρα αποτελείται από έναν χάρτη που εφιστά την προσοχή του ακροατή σε ασυνήθιστους ήχους και 
περιβάλλοντα κατά το μήκος της διαδρομής.” (1977 : 212-3). 
50 Σχετική συζήτηση από τη σκοπιά της ανθρωπολογίας του ήχου παρουσιάζεται εκτενώς στο συλλογικό τόμο που επιμελούνται ο Michael 
Bull και o Les Back (2003). 
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ορίζεται με ντελεζιανούς όρους ως “η απεδαφικοποίηση του ρεφραίν”, η σύνθεση ενός ηχητικού περιπάτου 
προβαίνει σε μια επαν-εδαφικοποίηση του ηχητικού συμβάντος και προϊόντος.  

 
4.1  Einander zuhören – Stadt-(Ge)Schichten  

Το Einander zuhören – Stadt-(Ge)Schichten (“Ακούγοντας ο ένας τον άλλο – Απ-όψεις της  πόλης”) είναι ένα 
εγχείρημα που δημιουργείται από σπουδαστές της τέχνης, sound artists, ερευνητές και συλλογικότητες της 
πόλης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συνεργαστούν καλλιτεχνικά με σκοπό να εξετάσουν τη σχέση των 
κατοίκων της πόλης με το αστικό τους περιβάλλον. Το εν εξελίξει project πραγματοποιείται με τη συνεργασία 
του Ινστιτούτου Γκαίτε της Αθήνας και την ομάδα “Φωνές”, στο πλαίσιο του προγράμματος noTours, με τη 
χρήση μέσων επικοινωνίας δι' εντοπισμού (locative media), όπως και μιας ηχητικής χαρτογράφησης της 
Αθήνας, δημιουργώντας διαδραστικές και site-specific ηχητικές αφηγήσεις για μια σειρά ηχητικών περιπάτων 
στην πόλη. 

Η πρώτη φάση του project (Δεκέμβριος 2012 – Ιούνιος 2013) περιλάμβανε σειρά σεμιναρίων σχετικά με τον 
ήχο, τις επιτόπιες ηχογραφήσεις πεδίου, την ηχητική χαρτογραφία, τα μέσα επικοινωνίας δι' εντοπισμού και τη 
sound art, με τη συμμετοχή νέων και φοιτητών από την Ελλάδα και τη Γερμανία, και τα οποία λάμβαναν χώρα 
ταυτόχρονα στην Αθήνα, το Essen και τη Δρέσδη. Η δεύτερη φάση ξεκίνησε το 2014 με τη χρήση τεχνολογικών 
μέσων επικοινωνίας δι' εντοπισμού με το noTours, όπου δημιουργήθηκαν διαδραστικές και site-specific 
ηχητικές αφηγήσεις για μια σειρά ηχητικών περιπάτων στην Αθήνα, με την ομάδα “Φωνές”, τη sound artist 
Σοφία Γρηγοριάδου (Σχολή Καλών Τεχνών), τη συνθέτη και μουσικολόγο Ντάνα Παπαχρήστου (Paris 8 – Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο) και τον Nicolas Rémy (Παν/μιο Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής στο Βόλο). 

Το project πραγματοποιεί μια επαυξημένη ακουστική πραγματικότητα, με το περπάτημα και την ταυτόχρονη 
ακρόαση σε χώρους της πόλης. Η μεταβολή της αντίληψης του χώρου επιτυγχάνεται με την υπέρθεση νέων 
ηχητικών επιπέδων σε μια περιοχή, επιτρέποντας τη δημιουργία παράλληλων πραγματικοτήτων, συνδέοντας 
τον πραγματικό χώρο με τη συλλογική μνήμη των κατοίκων της πόλης.  Το εγχείρημα στοχεύει στην 
αντιστροφή της διαδικασίας μέσω της οποίας ορισμένες μόνο πολιτισμικές/πολιτιστικές εκφράσεις γίνονται 
μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέροντας στην κοινωνία ένα εργαλείο για να συμμετέχει σε αυτές 
τις διεργασίες.  Τα αποτελέσματα συγκροτούν ένα συνεργατικό χάρτη και μια σειρά ηχητικών περιπάτων 
σχετικών με την πόλη, όπως τη ζουν και τη βιώνουν οι ίδιοι οι κάτοικοί της. 

Ξεφεύγοντας από το μοντέλο της “πανοραμικής πόλης”,  που συνήθως γίνεται αντιληπτό ως εξόχως οπτικό, 
οριοθετημένο από πολεοδόμους και χαρτογράφους, προβάλλει ως απαραίτητη η επεξεργασία νέων, πιο 
ευαίσθητων διαδρομών, που αμφισβητούν το μονοσήμαντο αστικό σχεδιασμό. Χρησιμοποιώντας το 
εκτεταμένο format των τουριστικών ηχητικών οδηγών, αναγνωρίζοντάς τους ως μηχανισμούς παροχής 
πληροφοριών καταλογοποιημένων ως “σχετικών” ή “δημοσίου ενδιαφέροντος”, το project θέλει να θέσει υπό 
αμφισβήτηση την πραγματική τους αξία όπως και τους επίσημους λόγους που εμπεριέχουν.  Στόχος μας είναι 
η αποδόμηση αυτού του “παλαιάς κοπής” τρόπου, και ο σχεδιασμός ενός νέου μοντέλου, ανοιχτού προς τη 
συλλογική αφήγηση της μνήμης των κατοίκων, και σύγχρονου με τον πραγματικό χώρο και χρόνο της 
εμπλεκόμενη πόλης. 

Μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, εστιάζουμε στην παρέμβαση σε άγνωστες ή και γνωστές περιοχές, 
και τη μετατροπή τους σε αλλοιωμένους, “μεταλλαγμένους” χώρους. Η περιήγηση μέσα σε αυτούς, με τη 
συνοδεία της επαυξημένης ακουστικότητας, αποκαλύπτει μια κρυμμένη πόλη, γεμάτη προσωπικές ιστορίες 
και παρεμβολές. Σημείο εκκίνησης είναι η συνεργατική ηχητική χαρτογραφία της πόλης της Αθήνας. Τα 
εργαστήρια και η αλληλεπίδραση με τους κατοίκους έχουν σκοπό τη διερεύνηση της ηχητικής ταυτότητας της 
πόλης. 

Ο εν εξελίξει ηχητικός χάρτης που παρουσιάστηκε κατά την ομαδική έκθεση της ομάδας “Φωνές” στο CAMP! 
περιείχε ένα πρώτο επίπεδο, περίπου 50 ηχοτοπίων, που αντιπροσωπεύουν ποικίλες απόψεις των σχέσεων 
της πόλης με τους κατοίκους της. Ο χάρτης θα επεκταθεί περαιτέρω τους προσεχείς μήνες με ένα δεύτερο 
επίπεδο που θα κατοπτρίζει το θέμα της αλλαγής και της κρίσης στην Αθήνα. Σαν ολότητα, το project θα είναι 
προσβάσιμο μέσω διαδικτύου, μαζί με τα διαδραστικά διαδικτυακά εργαλεία, βίντεο, soundtracks και κείμενα, 
που θα επιτρέπουν στο κοινό να εξερευνήσει, να μοιραστεί και να διαμορφώσει τους τρόπους που οι 
καθημερινοί ήχοι επηρεάζουν την αντίληψή μας στην πόλη. 
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4.2  Το noTours στην εκπαιδευτική διαδικασία  

Ήδη, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το παρόν εγχείρημα ξεκινά τη πορεία του από το ομώνυμο workshop το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών (2012-2013). Δεν είναι όμως μόνο η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση που μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιου είδους πειραματισμούς και καλλιτεχνικές δράσεις.  

Πρόσφατα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ένα παρεμφερές εγχείρημα, το The City Ring, πραγματοποιήθηκε 
ανάμεσα σε τρεις χώρες. H Σοφία Γρηγοριάδου (49ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Eλλάδα) σε συνεργασία με τον 
Μark Shillitoe (Gems World Academy-Etoy, Ελβετία) και την Inge  Vanden Kroonenberg (Sint-Laurens School, 
Sint-Kruis-Winkel, Ghent, Bέλγιο) πραγματοποίησαν από κοινού ηχητικές δράσεις και ανταλλαγή ηχοτοπίων και 
αφηγήσεων μεταξύ Ελλάδας, Βελγίου και Ελβετίας. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ως η πιο ξέγνοιαστη από 
όλες τις βαθμίδες, μπορεί να συμπεριλάβει τους ηχητικούς περιπάτους, τη συλλογή και επεξεργασία ήχων, και 
την ανταλλαγή ηχητικού υλικού και αφηγήσεων είτε στο ημερήσιο πρόγραμμα, επαυξάνοντας το μάθημα 
μουσικής που συχνά αρκείται στην προετοιμασία σχολικών εορτών, είτε στο ολοήμερο σχολείο, όπου 
διδάσκονται  μαθήματα μουσικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα εκάστοτε επιλεγμένα καλλιτεχνικά ή 
θεατρικά μαθήματα. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, υπάρχει η ανάγκη έκφρασης της 
πολυμορφίας και της διαφορετικότητας στα σχολεία, καθώς και η σύνδεση της προσωπικής αφήγησης με τα 
τεχνολογικά μέσα που διατίθενται, σε μία απόπειρα γνωριμίας και σύνδεσης με το διαφορετικό, τόσο σε 
επίπεδο μέσου όσο και σε επίπεδο περιεχομένου. 

 

 
Εικόνα 3: Φωτογραφία από τo  Sint-Laurens School, Sint-Kruis-Winkel, Ghent, Βέλγιο 

 

Εικόνα 4: Ζωγραφική στο 49ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στα πλαίσια του The City Ring 

 
Αντίστοιχες δράσεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, ακόμα και 
στην προπαρασκευαστική δευτεροβάθμια, όπου δυστυχώς το ωρολόγιο πρόγραμμα παρακάμπτει τα 
καλλιτεχνικά μαθήματα και τους εξωφροντιστηριακούς πειραματισμούς. Θα ήταν ευκταίο η πρακτική να 
υπερέβαινε τα όρια των σπουδών του ήχου ή του μαθήματος της μουσικής. Η ανθρώπινη ύπαρξη όπως το 
φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον ηχούν αέναα, και η ακρόασή τους παρέχει ένα εναλλακτικό μέσο για 
τη διερεύνηση τόσο της οντολογίας των συστημάτων αυτών, όσο και των σχέσεων και των αλληλοδιαπλοκών 
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μεταξύ τους. Αυτό βεβαίως θα προϋπέθετε μια αλλαγή πλεύσης των πρακτικών γύρω από την εκπαίδευση, οι 
οποίες όμως με τη σειρά τους αντανακλούν βαθύτερες παραδοχές της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης και της 
γνωσιακής θεωρίας. Θα μπορούσαμε να δανειστούμε τον όρο “ακουστιμολογία” του Steven Feld (2003) για να 
φανταστούμε αυτήν τη διεύρυνση του ακουστικού και σε άλλους τομείς μελέτης με έναν τρόπο που, όπως ο 
ήχος, θα αλληλοεπικαλύπτονται, συμπληρώνονται και αλληλεπιδρούν. Κι όπως ίσως το περπάτημα, θα 
συνδέουν με έναν εμπειρικό τρόπο γειτνιάζοντα χωρικά (και θεωρητικά) πλαίσια, συγκροτώντας βιούμενες 
αφηγήσεις εκμάθησης, έρευνας και δημιουργίας.  
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Η πρακτική του ηχοπερίπατου στην εκπαίδευση του ηχητικού σχεδιασμού 
 

Κατερίνα Τζεδάκη 
Συνθέτις, Εργαστηριακός Συνεργάτης  

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής, ΤΕΙ Κρήτης 
tzed@otenet.gr, www.tzedk.wordpress.com 

 
Περίληψη 

Ο ηχοπερίπατος (soundwalk) είναι μια πρακτική που στην σημερινή της μορφή αναπτύχθηκε από τους 
πρωτεργάτες της Ακουστικής Οικολογίας, στον Καναδά, την δεκαετία του ’70. Στόχος της πρακτικής αυτής, 
μεταξύ άλλων, είναι η ανάπτυξη της ικανότητας προσεχτικής ακρόασης του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση η 
βιωματική έρευνα, η ενσυναίσθηση, κατανόηση και ερμηνεία του κόσμου από αυτά που ακούγονται.  

Υπάρχουν πολλές μορφές και παραλλαγές αυτής της πρακτικής. Στο κείμενο αυτό, αναφερόμαστε σε μία απλή 
μορφή της, κατά την οποία μία ομάδα ανθρώπων μετακινείται στο περιβάλλον, ακούγοντας προσεχτικά, ενώ 
ακολουθούν, κατά πόδας, αυτόν ή αυτή που εκτελεί χρέη οδηγού. Τα μέλη της ομάδας δεν επικοινωνούν 
μεταξύ τους λεκτικά, έχουν όμως, τη δυνατότητα να παράγουν άλλους ήχους, ηθελημένους ή αναπόφευκτους 
(ήχους βημάτων, αναπνοή, κ.τλ.). Στο τέλος του περιπάτου, οι συμμετέχοντες, σε κάποιο ήσυχο χώρο, 
σημειώνουν σε χαρτί τα σημαντικά θέματα από την εμπειρία τους, και μετά ακολουθεί συζήτηση σχετικά με 
τον συγκεκριμένο ηχοπερίπατο στον οποίο συμμετείχαν. 

Ο ηχοπερίπατος έχει, επίσης, χρησιμοποιηθεί και σαν στάδιο σε άλλες πιο σύνθετες πρακτικές με 
ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς στόχους, αλλά και σαν ένα είδος αυτοσχεδιαστικής σύνθεσης μιας δυνητικά 
ολιστικής εμπειρίας της μουσικής επιτέλεσης, στην οποία τα όρια μεταξύ των ‘ρόλων’ μουσικού, συνθέτη και 
ακροατή μετακινούνται στα απώτερα άκρα τους.   

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται και σχολιάζεται η χρήση του ηχοπερίπατου στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
μεθοδολογίας στον Ηχητικό Σχεδιασμό (sound design), μεταξύ 2006 και 2014 στο Τμήμα Μηχανικών Μουσικής 
Τεχνολογίας & Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

Ηχοπερίπατος, Ηχοκαθίσματα, Ηχητικός Σχεδιασμός, Βιωματικές Εκπαιδευτικές Πρακτικές, Ακουστική Οικολογία, 
Ηχοπεριπατείν 

 
 

1. Εισαγωγή – Ορισμοί 

Ο ηχοπερίπατος είναι μία δραστηριότητα που μπορεί να έχει γενικότερες εφαρμογές (Drever, 2009 · Packette 
& McCartney, 2012 · Westerkamp, 1974, 2006), και να πραγματοποιηθεί από άτομα και ομάδες ατόμων με 
πολύ διαφορετικές, μεταξύ τους, ιδιότητες, και με διαφορετικούς στόχους.  

Στην παρουσίαση αυτή αναφερόμαστε ειδικότερα στη χρήση της πρακτικής αυτής από ανθρώπους που έχουν 
ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προσωπικό και επαγγελματικό, στους ήχους και τη μουσική. Έτσι, θα περιορίσουμε 
την συζήτησή μας στην εφαρμογή του στην εκπαίδευση ανθρώπων που ασχολούνται με τον ηχητικό 
σχεδιασμό και τις ηχητικές τέχνες. Η ενασχόληση με τις ηχητικές τέχνες, γενικότερα, απαιτεί την ανάπτυξη μιας 
ιδιαίτερης ευαισθησίας προς τα ηχητικά φαινόμενα, αλλά και κατάλληλων δεξιοτήτων για την αναγνώρισή 
τους. Αναπόφευκτα, αυτή η επαγγελματική εξειδίκευση συνεπάγεται, όπως και η Westerkamp (2002) 
αναφέρει, μιαν αυξημένη ευθύνη των ειδικών του ήχου προς το κοινωνικό σύνολο, σε σχέση με τον σχεδιασμό 
των ήχων που προσθέτουν στον κόσμο μας και στις επιπτώσεις που αυτοί μπορεί να έχουν. Γράφει 
συγκεκριμένα η Westerkamp: 

«Εμείς, είμαστε αυτοί που έχουμε κάνει τη συνειδητή ακρόαση και την ενασχόληση με τους 
ήχους επάγγελμά μας. Είναι, λοιπόν, μια λογική προέκταση το ότι θα μας ενδιαφέρει η 
οικολογική υγεία του ηχητικού περιβάλλοντος και όλων των ζώντων οργανισμών μέσα σε 
αυτό. Αν εμείς, που είμαστε οι ειδικοί στο να ακούμε και να κατασκευάζουμε ήχους, δεν 
ενδιαφερόμαστε για το ηχητικό περιβάλλον, τότε ποιος θα ενδιαφερθεί;» (Westerkamp, 
2002:52) 
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Αυτό το ερώτημα που θέτει, είναι ταυτόχρονα και πρόσκληση και πρόκληση. Φαίνεται, ότι μαγικές, εύκολες 
και άμεσες λύσεις στα θέματα ηχορύπανσης και δραματικής μείωσης της ηχοποικιλότητας στην εποχή μας, 
δεν θα βρεθούν, εάν δεν τις αναζητήσουμε. Ένα μέρος της λύσης του προβλήματος, βρίσκεται νομίζω στη 
συμβολή μας στην ανάπτυξη της ακουστικο-οικολογικής συνείδησης, της αισθητικής, και των δεξιοτήτων των 
νέων ανθρώπων που θα ασχοληθούν με τους ήχους. Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται και αυτή η εισαγωγή 
της χρήσης ηχοπεριπάτων στην εκπαίδευση του ηχητικού σχεδιασμού. 

 
1.1. Ηχοπερίπατος 

Ο ηχοπερίπατος είναι μια δραστηριότητα που έχει πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους, για 
παράδειγμα, από ένα άτομο ή από ομάδα ανθρώπων, καθώς επίσης και με τη χρήση εξοπλισμού ενισχυμένης 
ακρόασης και ηχογράφησης/-εων ή με γυμνά αυτιά. Κατά την Westerkamp (2006): 

«Ηχοπερίπατος είναι κάθε εξόρμηση που έχει σαν βασικό σκοπό την προσεχτική ακρόαση 
του περιβάλλοντος. Είναι μια εξερεύνηση της σχέσης του αυτιού μας με το περιβάλλον, 
αδιαμεσολάβητη από μικρόφωνα, ακουστικά και ηχογραφικό εξοπλισμό. Είναι μια 
εξερεύνηση του τι τα γυμνά αυτιά μας ακούν και πώς εμείς συσχετιζόμαστε και αντιδρούμε 
σε αυτό. Ένας τέτοιος ηχοπερίπατος μπορεί να εφαρμοστεί σαν μια τακτική δραστηριότητα 
σε μια ομάδα ή ένα άτομο.» (σ.1 ) 

Ένας ηχοπερίπατος σαν αυτόν που αναφέρεται η Westerkamp παραπάνω, και στον οποίο δεν χρησιμοποιείται 
κάποιος ιδιαίτερος εξοπλισμός, είναι αυτός στον οποίο θα εστιάσουμε σε αυτό κείμενο.  

Ο ηχοπερίπατος, λοιπόν, είναι μια πρακτική δραστηριότητα κατά την οποία μία ομάδα ανθρώπων 
περιδιαβαίνει έναν τόπο με σκοπό την εξερεύνηση των ήχων που ακούγονται, των δυναμικών σχέσεων που 
μας φανερώνονται από αυτούς, των τρόπων ακρόασης, και των τρόπων ηχητικής διάδρασης των 
ηχοπεριπατητών με το ηχοτοπίο, μέσα από τις εκάστοτε ‘οδηγίες’ του οδηγού ή και αυθόρμητα. 

 Ένας ηχοπερίπατος μπορεί, μεν, να είναι σχεδιασμένος από πριν, όσον αφορά στη βασική δομή του, 
εμπεριέχει, όμως, πάντοτε το στοιχείο της έκπληξης και του αυτοσχεδιασμού, σε διαφορετικούς βαθμούς. 
Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η συνειδητή προσπάθεια βαθύτερης κατανόησης και συμμετοχής στο 
συγκεκριμένο χωροχρόνο, μέσα από τους ήχους. Αναπόφευκτα όμως, η ισορροπία μεταξύ του ‘ακούω’ και του 
‘δημιουργώ ήχους’ μπορεί να είναι πολύ εύθραυστη. Επιπρόσθετα, για να μπορέσει κανείς να ‘ταιριάξει’ 
ήχους σε ένα ήδη από πριν ‘τρεχούμενο χαλί’ ήχων, ‘θορύβων’, ακουστικών συντονισμών, χρειάζεται χρόνο για 
να αντιληφθεί τις δυναμικές και τα ηχητικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου, συνεχώς μεταλλασσόμενου 
ηχοτοπίου. Γι’ αυτό, ένα μεγάλο μέρος του ηχοπερίπατου, αποτελείται από δραστηριότητες ωτοκαθαρισμού, 
και περιπάτου προσεκτικής ακρόασης (βλ. listening walk (Schafer, 1977:212), μέχρι τουλάχιστον – κατά την 
κρίση του οδηγού του περιπάτου, συνήθως - να δημιουργηθούν στο περιβάλλον και στην ομάδα, οι 
κατάλληλες συνθήκες για την αναγνώριση των δυνατοτήτων δημιουργίας ήχων μέσα στο ηχοτοπίο, από την 
ομάδα που περιπατεί, ακούγοντας προσεκτικά.  

Συχνά, λοιπόν, ένας ηχοπερίπατος μπορεί να είναι απλά – και κατά το μεγαλύτερο μέρος του- ένας περίπατος 
προσεκτικής ακρόασης στη διαδρομή και τις στάσεις του κάθε τόπου, που έχει επιλεγεί ή προκύψει. Οι 
οδηγίες, επίσης, συνήθως είναι προφορικές πριν από την έναρξη του περιπάτου. 

Από τα πρώτα χρόνια της διερεύνησης αυτής της πρακτικής, είναι σχεδόν ξεκάθαρο, ότι οι συμμετέχοντες σε 
αυτή την πρακτική, καλούνται να θεωρήσουν το κάθε ηχοτοπίο του περιπάτου, σαν να είναι μια μουσική 
σύνθεση, στην οποία συμμετέχουν και οι ίδιοι, σαν ακροατές, συνθέτες ή εκτελεστές. Η κατάσταση της 
συνείδησης των συμμετεχόντων, δηλαδή, αυτή της προσεχτικής ακρόασης, πιθανά, εκκινείται αλλά και 
ανατροφοδοτείται από αυτή τη συνθήκη: ότι δηλαδή, όλα αυτά που ακούγονται κατά την διάρκεια ενός 
ηχοπερίπατου, είναι μια μουσική σύνθεση της οποίας η ‘παρτιτούρα’ γράφεται αυτοστιγμεί, κάτω από 
συνθήκες όχι εύκολα αναγνωρίσιμες, μετρήσιμες, ή προβλέψιμες.  

Η προσεκτική ακρόαση έχει σαν προαπαιτούμενο τη συγκέντρωση της προσοχής στους ήχους, και θα 
μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι επιτυγχάνεται ευκολότερα όταν δεν χρησιμοποιείται ο προφορικός λόγος 
στο συντονισμό και στην επικοινωνία της ομάδας που περιπατεί ακούγοντας.  
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1.2. Ηχητικός σχεδιασμός 

Με τον όρο ‘ηχητικός σχεδιασμός’ αναφερόμαστε σε αυτό τον τομέα των εφαρμοσμένων τεχνών, στον οποίο, 
η χρήση του ήχου και της μουσικής έχει ένα σημαντικό ρόλο, είτε συνοδευτικό, είτε πρωτεύοντα, για την 
επίτευξη ενός επιθυμητού στόχου. (Τζεδάκη, 2014) Για παράδειγμα, ο ηχητικός σχεδιασμός βρίσκει εφαρμογές 
στην τέχνη του κινηματογράφου, στη χρήση ήχου και μουσικής σε θεατρικές παραστάσεις, σε εικονικά 
περιβάλλοντα παιχνιδιών, διαδικτυακών και διαδραστικών εφαρμογών, σε πολυμεσικά εκπαιδευτικά 
εργαλεία, στον ηχητικό σχεδιασμό δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, στην τέχνη της σύνθεσης μουσικής με 
ήχους και γενικά οπουδήποτε υπάρχει ή δημιουργείται η αναγκαιότητα για βελτιστοποίηση ή για εξ αρχής 
σχεδιασμό αυτών που θα ακούγονται (κατά κύριο λόγο) σε κάποιο χώρο και χρόνο (εικονικό ή ‘πραγματικό’). 

Η χρήση των ήχων, είτε ως μέσο για τη δημιουργία ‘αληθοφάνειας’ ενός εικονικού περιβάλλοντος είτε ως 
συμβολική ‘γλώσσα’ για τη μεταφορά καταστάσεων και συναισθημάτων, είτε ως μέσο μη-λεκτικής 
επικοινωνίας, είναι μια τέχνη η οποία χρειάζεται ιδιαίτερες δεξιότητες (συγκέντρωση της προσοχής στους 
ήχους) που αναπτύσσονται με την πρακτική καθώς επίσης και  τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις για τα ίδια τα 
ηχητικά φαινόμενα και για το πώς αυτά είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτά, άλλοτε μόνα τους και άλλοτε σε 
συνδυασμό με τις άλλες αισθήσεις. Το θεωρητικό και το τεχνικό υπόβαθρο καθώς και η πρακτική άσκηση 
(ανάπτυξη δεξιοτήτων) σε αυτόν τον τομέα είναι εξίσου απαραίτητα, για την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που 
μπορεί δυνητικά να οδηγήσει στην επιτυχή διευθέτηση των ζητημάτων που προκύπτουν στις εκάστοτε 
εφαρμογές του ηχητικού σχεδιασμού. 

Ο ηχοπερίπατος  είναι μια από τις πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν από την γράφουσα, στα πλαίσια της 
διδασκαλίας του θεωρητικού μέρους του μαθήματος «Μορφολογία Ήχου & Ηχητικός Σχεδιασμός» στο Τμήμα 
Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής, του ΤΕΙ Κρήτης μεταξύ 2006 και 2014.  

 
2. Η πρακτική του ηχοπερίπατου στην διδασκαλία του ηχητικού σχεδιασμού 

Ο αρχικός λόγος που επέλεξα την μορφή του ηχοπερίπατου, με την αδιαμεσολάβητη από ηλεκτρονικές 
συσκευές ακρόαση των ήχων, ήταν ότι ήθελα οι φοιτητές να έχουν την ευκαιρία, να χρησιμοποιήσουν ως 
μέσον άσκησης της ακοής τους, μια πρακτική που να τους απομακρύνει - για λίγο- από τα κύρια εργαλεία 
ακρόασης, καταγραφής και επεξεργασίας των ήχων που χρησιμοποιούνται στον ηχητικό σχεδιασμό, και με τα 
οποία κάποιος αναπόφευκτα, θα βρεθεί τελικά, να ακούει μέσα σε κάποιο, συνήθως, κλειστό χώρο, ήχους από 
ηλεκτρονικές πηγές (ηχεία).  Να έχουν, δηλαδή, και την εμπειρία του πώς ακούγεται ένα ηχοτοπίο, στο φυσικό 
του περιβάλλον, και, επίσης, να προβληματιστούν με έναν πρακτικό τρόπο, σχετικά με το πώς οι ίδιοι ακούν 
μέσα σε αυτό.  

Κατά την διάρκεια αυτών των ετών, πραγματοποιώντας έναν ηχοπερίπατο κάθε εξάμηνο, με διαφορετικές 
ομάδες φοιτητών, και σε διαφορετικά ηχοτοπία, διαπίστωσα κάποιες κοινές παρατηρήσεις των 
συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, μια κοινή (στην πλειοψηφία αυτών των φοιτητών) διαπίστωση, είναι ότι 
μετά από, περίπου, είκοσι λεπτά σιωπηλού περιπάτου ακούγοντας, είχαν την αίσθηση ότι τώρα άρχιζαν να 
ακούν πραγματικά. Χρειαζόντουσαν, φαίνεται, κάποιον χρόνο προσαρμογής- εισαγωγής, για να αρχίσουν να 
συγκεντρώνουν την προσοχή τους στο ηχητικό περιβάλλον, και να μπορούν να ακούν και τις λεπτομέρειες και 
όχι μόνο τα γενικά χαρακτηριστικά. Σε κάποιους, από αυτούς τους ηχοπερίπατους, με την άδειά τους, 
ηχογράφησα την συνομιλία που κάναμε μετά από τον ηχοπερίπατο, και είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος το 
γεγονός ότι παρότι κάθε ένας και κάθε μια από τους/τις συμμετέχοντες είχε την δική του/της προσωπική 
ερμηνεία του ηχοτοπίου, στο οποίο είχαμε περιδιαβεί, υπήρχαν στιγμές και καταστάσεις που αναφέρθηκαν 
από όλους.  

 
2.1 Δομή του ηχοπερίπατου 

Έχοντας η ίδια συμμετάσχει σε ηχοπερίπατους που οδήγησε η Westerkamp το 2006, στην Κέρκυρα, στα 
πλαίσια σεμιναρίου στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, χρησιμοποίησα μια παρόμοια δομή, και οδηγίες για τους ηχοπερίπατους που οδήγησα 
μετέπειτα ως οδηγός. Η Westerkamp αναφέρεται στον ρόλο του οδηγού στον ηχοπερίπατο λέγοντας ότι 
κρίσιμης σημασίας «...για έναν καλά ‘οδηγημένο’ ηχοπερίπατο που θα επιτρέπει την δημιουργία μιας 
ατμόσφαιρας βαθιάς συγκέντρωσης στην ακρόαση, και του  αισθήματος ασφάλειας στους συμμετέχοντες, 
είναι η ικανότητα του οδηγού να διατηρεί τη συγκέντρωση της προσεκτικής ακρόασης του/της στο τώρα, παρά 
τις όποιες εκπλήξεις ή αλλαγές που μπορεί να συμβούν.» (Westerkamp, 2006)     
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Η γενική δομή που χρησιμοποίησα και με δεδομένο ότι για την πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν ο 
πρώτος τους ηχοπερίπατος, είναι: 

• Εισαγωγή στο τι είναι ο ηχοπερίπατος, και τι θα κάνουμε. 

• Επεξήγηση του γιατί δεν θα μιλάμε μεταξύ μας κατά την διάρκεια του περιπάτου, και γιατί χρειάζεται 
ο οδηγός. 

• Επίδειξη μιας απλής τεχνικής κλεισίματος των αυτιών, με τις παλάμες των χεριών (χωρίς ωτασπίδες), 
για την μείωση της έντασης των εξωτερικών ήχων, μερικώς. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε και στην 
έναρξη και κατά την διάρκεια του ηχοπερίπατου. 

• Οδηγίες για τον περίπατο. 

• Συγκέντρωση σε κύκλο και αρχή του ηχοπερίπατου. 

• Ηχοπερίπατος (διαδρομή, όρθιες στάσεις, ηχοκαθίσματα, αλλαγές ρυθμού περιπάτου, εναλλαγές 
μεταξύ ακρόασης με ανοικτά αυτιά και της τεχνικής μείωσης του ακούσματος (βλέπε 3.)) 

• Κλείσιμο του ηχοπερίπατου. - Λύση της περιόδου απουσίας λόγου. 

• Χρόνος ξεκούρασης σε κλειστό χώρο, και καταγραφής από μνήμης των εντυπώσεων. (ξεχωριστά από 
κάθε ηχοπεριπατητή) 

• Συζήτηση σχετικά με τον ηχοπερίπατο αυτό. (ηχογράφηση της συζήτησης ή όχι) 

• Ασκήσεις για το σπίτι – Σχεδιασμός νέου προτεινόμενου ηχοπερίπατου, περαιτέρω σχολιασμός της 
εμπειρίας του  ηχοπερίπατου που μόλις συμμετείχαν.  

Σε μερικούς από τους ηχοπερίπατους κάποιος άλλος από τον οδηγό, και με εμπειρία τουλάχιστον ενός 
ηχοπερίπατου, ανέλαβε να ηχοπεριπατήσει μαζί με την ομάδα ηχογραφώντας την διαδρομή, προσεχτικά, έτσι 
ώστε να μην εμποδιστεί η συγκέντρωση της προσοχής των ηχοπεριπατητών σημαντικά.   

 
2.2 Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Βασικός στόχος αυτής της μεθοδολογίας είναι οι εκπαιδευόμενοι να εξασκηθούν στην προσεχτική ακρόαση, 
όχι μόνο της μουσικής ή των μεμονωμένων ήχων, αλλά και των πιο σύνθετων ηχητικών φαινομένων που 
ακούγονται στο περιβάλλον μας.  

Στην καθημερινότητά μας, τους ήχους που δεν μας αφορούν, τους θεωρούμε ως θόρυβο σε σχέση με τις άλλες 
πληροφορίες, που εκείνη την στιγμή συλλέγουμε από τα ηχητικά φαινόμενα. Αυτό προφανώς, ισχύει αφού 
έχουμε βεβαιωθεί ότι δεν είναι ενδείξεις κάποιας δράσης στο περιβάλλον, επικίνδυνης για την σωματική 
ακεραιότητα, την δική μας ή και των άλλων. Το αντιληπτικό μας σύστημα, είναι συνέχεια σε αναμονή, για την 
κάθε νέα αλλαγή στο περιβάλλον μας· έτσι όταν κάτι παραμένει ιδίου τύπου, με προβλεπόμενη εξέλιξη στον 
χρόνο, το τοποθετούμε στο υπόβαθρο της προσοχής μας.  

Αυτή η διαδικασία, της μεταφοράς του επικέντρου της προσοχής μας σε διαφορετικά, κάθε φορά, ηχητικά 
φαινόμενα (που συνδέονται με συμβάντα στον περίγυρό μας), μπορεί να είναι, σε κάποιο βαθμό, ελεγχόμενη 
από την δική μας θέληση να στρέψουμε το επίκεντρο της προσοχής μας σε κάποιους άλλους ήχους, από 
αυτούς που ήταν πριν. Έτσι, με διαδοχικές αλλαγές του επικέντρου της προσοχής μας, μπορούμε να 
ακούσουμε προσεχτικά όλους τους ήχους, που αποτελούν το ηχοτοπίο στο οποίο συμμετέχουμε. (βλ. ‘listening 
paths’, Tzedaki, 2012:43-44). Είναι, δηλαδή, δύο παράγοντες που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του, στην δια 
της προσεχτικής ακοής κατανόηση του ηχητικού περιβάλλοντος: 

1. Ότι είναι πιο σύνθετο από την αντιληπτική μας ικανότητα, να το ακούσουμε προσεχτικά και ταυτόχρονα στο 
σύνολο του, και,  

2. Ότι μπορούμε να αλλάξουμε το περιεχόμενο του υποβάθρου και του πρώτου πλάνου της ακρόασής μας, 
κατά βούληση.  

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της χρήσης του ηχοπερίπατου σε αυτό το πλαίσιο είναι οι συμμετέχοντες:  

• Να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των ήχων γύρω τους. 
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• Να ξεπεράσουν τις συνήθειές τους ακρόασης προς τους καθημερινούς και άλλους ήχους.  

• Να εξασκήσουν την ακοή τους, συνειδητά.  

• Να έχουν τη βιωματική εμπειρία της δυναμικής ισορροπίας των ήχων στο περιβάλλον και ιδιαίτερα 
της θαυμαστής ισορροπίας των ήχων στην φύση. 

• Να κατανοήσουν πρακτικά τους διαφορετικούς τρόπους ακρόασης. 

• Να εξασκήσουν την αλλαγή του επίκεντρου της προσοχής τους από μια ομάδα ήχων σε μια άλλη 
ομάδα ήχων. 

• Να αναπτύξουν την ικανότητα πρόβλεψης για τους ήχους που θα επακολουθήσουν μετά από το κάθε 
τώρα, σε όποια μακρύτερη απόσταση στον χρόνο, κάθε φορά. 

• Να εξοικειωθούν με πρακτικές δημιουργίας ήχων μέσα στο ηχοτοπίο, χρησιμοποιώντας κυρίως το 
σώμα τους, την φωνή τους και άλλες ηχογόνες πηγές που δυνητικά μπορεί να προσφέρει το 
περιβάλλον του ηχοπερίπατου.  

• Να αναγνωρίσουν τις δικές τους εσωτερικές φωνές και πώς αυτές συνδιαλέγονται με το ηχητικό 
περιβάλλον. 

 
Επιπλέον, γνωρίζοντας ότι ένα μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης στον ηχητικό σχεδιασμό  εστιάζει στη χρήση 
εργαλείων και τεχνολογιών που επιτρέπουν την καταγραφή, την ανάλυση, και την δημιουργία νέων ήχων, και 
ότι αυτά τα ‘εργαλεία’ λειτουργούν ως προεκτάσεις της ακοής, της μνήμης και της φώνησης του ανθρώπου, 
νομίζω ότι όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό και με άλλες πρακτικές, θα βοηθήσουν στο να  
συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές ότι μπορούν να φανταστούν και να δημιουργήσουν με και χωρίς τις 
τεχνολογίες αυτές. 

 
3. Συμπεράσματα 

Οδηγώντας ηχοπερίπατους για περίπου οκτώ χρόνια, στο προαναφερόμενο εκπαιδευτικό πλαίσιο, και 
μελετώντας τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων αλλά και την μετέπειτα πρόοδό τους (στα θέματα που 
σχετίζονται με τον ηχητικό σχεδιασμό), θα μπορούσα να υποστηρίξω ότι η πρακτική αυτή, είναι εξαιρετικά 
βοηθητική, στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για να ασχοληθούν οι εκπαιδευόμενοι με τις 
ηχητικές τέχνες γενικότερα. 

Επιπρόσθετα, είναι από αυτές τις πρακτικές που με πολύ απλά μέσα, διευρύνουν το εκπαιδευτικό πλαίσιο και 
για τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο - κυριολεκτικά. Μας βγάζει έξω από την σχολική τάξη, το 
αμφιθέατρο, το στούντιο και μας πάει στον ‘πραγματικό’ κόσμο, όπου μας τοποθετεί, σαν ομάδα συνειδητών 
ακροατών, μέσα στον κάθε τόπο που διαβαίνουμε, σαν να είμαστε ένα αναπόσπαστο μέρος του. Αυτή η 
αύξηση της ευαισθητοποίησής μας στους ήχους, μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε την παρουσία των άλλων με 
τους οποίους μοιραζόμαστε το κάθε εδώ και τώρα, ώστε να μπορούμε – με επίγνωση- να επιλέξουμε τον δικό 
μας τρόπο συνδιαμόρφωσης του ηχοτοπίου. 
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Περίληψη 

Η εκπαίδευση έχει έναν προφανή κοινωνικό ρόλο. Συνδέεται άμεσα με τις ιδιομορφίες της κοινωνίας μέσα 
στην οποία λειτουργεί και οι οποίες καθορίζουν ανάλογα τους στόχους της και διαμορφώνουν το περιεχόμενό 
της. Με αυτό το σκεπτικό, η παρέμβαση μου θα κινηθεί γύρω από τη θέση της ακουστικής οικολογίας μέσα στο 
γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η οικολογία, μέρος της οποίας είναι και η 
ακουστική οικολογία, βρισκόμενη σε αντίθεση με τις κυρίαρχες ιδέες του καταναλωτισμού, της σπατάλης, της 
χωρίς μέτρο ανάπτυξης, παίζει ένα ρόλο "φρένου" στην ξέφρενη επιτάχυνση που επικρατεί, πλέον σε 
παγκόσμια κλίμακα, και που παρουσιάζεται σαν συνώνυμο της προόδου. Ταυτόχρονα, διαπιστώνουμε ότι οι 
κυρίαρχες αυτές ιδέες έχουν σαν μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα τη δημιουργία κρίσεων. Η κρίση που βιώνουμε 
σήμερα τόσο έντονα, δεν είναι απλά και μόνο μια κρίση κάποιων οικονομικών δεικτών. Είναι μια βαθιά 
ανθρωπιστική κρίση που συνδέεται άμεσα με μια βαθμιαία αναπτυσσόμενη ηθική, αισθητική και πολιτιστική 
στρέβλωση των σύγχρονων κοινωνιών. Όλες αυτές οι σκέψεις γεννούν ερωτήματα όπως: - Ποια μπορεί να 
είναι η θέση της ακουστικής οικολογίας μέσα στο καινούργιο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί; - Ποιες νέες ιδέες 
και στάσεις ζωής μπορούν να επανατροφοδοτήσουν μια πιο "ισορροπημένη" βίωση της καθημερινότητας; - 
Ποια μπορεί να είναι η σχέση της ακουστικής οικολογίας με ιδέες όπως αυτές της "αποανάπτυξης" ή της 
"οικοσοφίας" του Felix Guattari; - Τι άλλο μπορούμε να προτείνουμε;  

 
Λέξεις Κλειδιά 

Οικοσοφία, Αποανάπτυξη, Felix Guattari, Serge Latouche, Murray Bookchin 

 
 
1. Εισαγωγή 

Το συνέδριο αυτό της ΕΕΑΟ είναι το πρώτο που γίνεται εντός "οικονομικής κρίσης", γεγονός που γεννά 
ιδιαίτερες σκέψεις και συναισθήματα. Σήμερα γνωρίζουμε, πλέον και εμπειρικά, ότι μια οικονομική κρίση δεν 
αρκείται να είναι μόνο "οικονομική", αλλά εξαπλώνεται και επιδρά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την 
υποκειμενικότητα μας. Αυτές οι σκέψεις, μαζί με μια διάθεση φυγής από  μια περιρρέουσα μοιρολατρική 
παθητικότητα, έδωσαν νομίζω αφορμή να γεννηθεί το θέμα της σημερινής μου εισήγησης. Αυτή αναφέρεται 
σε κάποιες πλευρές της σχέσης της ακουστικής οικολογίας με την κοινωνία και την εκπαίδευση, θα έλεγα ότι 
έχει τη διάθεση να είναι κάπως αφαιρετική, και θα μπορούσε ακόμα να χαρακτηριστεί, αν και δεν είμαι 
φιλόσοφος, και σαν "φιλοσοφική".  

Για να την συνδέσω με το θέμα του συνεδρίου (Ακουστική Οικολογία & Εκπαίδευση), ξεκινάω με την 
παραδοχή ότι η εκπαίδευση έχει έναν προφανή κοινωνικό ρόλο. Συνδέεται δηλαδή άμεσα με τις ιδιομορφίες 
της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί και οι οποίες καθορίζουν ανάλογα τους στόχους της και 
διαμορφώνουν το περιεχόμενο της. Έτσι, θα κινηθώ γύρω από τη θέση της ακουστικής οικολογίας μέσα στο 
γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψιν και σαν γεγονός ότι σήμερα η οικολογία, μέρος της 
οποίας είναι και η ακουστική οικολογία, βρίσκεται σε αντίθεση με τις κυρίαρχες ιδέες του καταναλωτισμού, 
της σπατάλης, της χωρίς μέτρο ανάπτυξης, και παίζει έτσι ένα ρόλο "φρένου" στην ξέφρενη επιτάχυνση που 
επικρατεί πλέον σε παγκόσμια κλίμακα, και που παρουσιάζεται σαν συνώνυμο της προόδου.  

Ταυτόχρονα, διαπιστώνουμε σήμερα ότι οι κυρίαρχες αυτές ιδέες μπορούν να έχουν σαν μακροπρόθεσμο 
αποτέλεσμα τη δημιουργία κρίσεων. Δεν είναι μυστικό ότι η κρίση που βιώνει σήμερα ο δυτικός κόσμος, και 
εμείς ακόμα πιο έντονα, είναι κάτι περισσότερο από μια κρίση κάποιων οικονομικών δεικτών. Πολλοί νομίζω 
αισθάνονται και αντιλαμβάνονται, ότι είναι κυρίως μια βαθιά κρίση που συνδέεται άμεσα με μια βαθμιαία 
αναπτυσσόμενη ηθική, αισθητική και πολιτιστική "στρέβλωση" των σύγχρονων κοινωνιών· δηλαδή τη φανερή 
πλέον αποθέωση του χρήματος και της ιδεολογίας που απορρέει από αυτό, όχι μόνο εις βάρος του 
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ανθρωπισμού, αλλά ακόμα και του ίδιου του φαινομένου της ζωής που αναπτύσσεται εδώ και 
δισεκατομμύρια χρόνια πάνω σε αυτόν τον πλανήτη.  

Θα σας πρότεινα λοιπόν να δούμε κάποιες ιδέες, οι οποίες συζητούνται, θα έλεγα έντονα, αυτόν τον καιρό 
(καινούργιες ιδέες, αλλά και παλαιότερες που επανεμφανίζονται με καινούργιο πρόσωπο), και οι οποίες 
ασκούν κριτική στο σύγχρονο τρόπο ζωής και προτείνουν ουσιαστικές αλλαγές. Νομίζω ότι μια συσχέτιση τους 
με την ακουστική οικολογία θα δώσει στη δεύτερη τη δυνατότητα μιας διεύρυνσης του περιεχομένου της, 
ακόμα και έναν εμπλουτισμό του ίδιου του νοήματος της. Θα σταθώ πιο πολύ σε δύο από αυτές, στην 
Οικοσοφία του Felix Guattari, και την Αποανάπτυξη, επεξεργασμένη κυρίως από τον Serge Latouche.  

 
2. Οικοσοφία και κοινωνική οικολογία 

Θα αρχίσω με την πρώτη. Ο Felix Guattari ήταν φιλόσοφος, ψυχίατρος και ψυχαναλυτής, και είναι γνωστός και 
από την στενή συνεργασία του με τον φιλόσοφο Gilles Deleuze μαζί με τον οποίον έγραψαν, μεταξύ άλλων, 
δύο πολύ σημαντικά βιβλία, τον Αντί-Οιδίποδα, το 1972, και τα Χίλια Πλατό, το 1980, μέσα από τα οποία 
προτείνουν μια διαφορετική προσέγγιση του ανθρώπινου ψυχισμού από αυτή του Freud ή του Lacan, 
προάγοντας, μεταξύ άλλων, και το κοινωνικό στοιχείο. (Deleuze, Guattari, 1981) Αργότερα, το 1989, ο Guattari 
θα γράψει ένα βιβλίο που μας ενδιαφέρει άμεσα, τις Τρεις Οικολογίες. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια 
θέαση της οικολογίας μέσα από τρεις αλληλοσυμπληρούμενες οπτικές, που ορίζουν μια περιβαλλοντική, μια 
κοινωνική και μια νοητική οικολογία. (Guattari, 1991) Η περιβαλλοντική οικολογία (écologie 
environnementale) αναφέρεται στις σχέσεις με το περιβάλλον, τη φύση, τον πλανήτη. Η κοινωνική οικολογία 
(écologie sociale) στις σχέσεις με την κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία, και η τρίτη, η νοητική οικολογία 
(écologie mentale) αναφέρεται στις σχέσεις με τον ατομικό ψυχισμό και τη δημιουργία της υποκειμενικότητας. 
Ο Guattari  θεωρεί τις τρεις αυτές οικολογίες σαν ένα αδιαχώριστο σύνολο. Μας λέει δηλαδή, ότι δεν 
μπορούμε να λύσουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα χωρίς να λύσουμε ταυτόχρονα και τα κοινωνικά (τη 
σχέση μας με τους άλλους) και τα ατομικά (την κατανόηση της ατομικής μας υποκειμενικότητας). 
"Συμπερασματικά", λέει ο Guattari, "οι τρεις οικολογίες θα έπρεπε να θεωρηθούν μεμιάς ως απορρέουσες 
από ένα κοινό ηθικό-αισθητικό κλάδο και ως διακριτές μεταξύ τους από την άποψη των πρακτικών που τις 
χαρακτηρίζουν". (Guattari, 1991:71)  

Η τριπλή αυτή θεώρηση συνοψίζεται στην έννοια της Οικοσοφίας, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται, με την 
οικοσοφία ή οικοφιλοσοφία του Arne Næss και της "βαθιάς οικολογίας" η οποία είναι, κατά τον Næss, "μια 
φιλοσοφία της οικολογικής αρμονίας ή ισορροπίας"51. (Drengson, Inoue, 1995:8) Στον Guattari η οικοσοφία 
αναλύεται σαν μια σοφία στη διαχείριση του οίκου μας, αλλά εδώ ο οίκος δεν είναι μόνο περιβαλλοντικός, 
αλλά ταυτόχρονα και κοινωνικός και ατομικός. Η οικοσοφία, λέει ο Guattari, πρέπει να είναι "νέου τύπου, 
ταυτόχρονα πρακτική και θεωρητική, ηθικό-πολιτική και αισθητική, [... και] να αντικαταστήσει τις παλιές 
μορφές θρησκευτικής, πολιτικής, εταιρικής ή άλλης στράτευσης." (Guattari, 1991:69) Να μοιάζει, λέει, με τον 
τρόπο ύπαρξης και δράσης του καλλιτέχνη· μια υποκειμενική, δημιουργική προσέγγιση της καθημερινότητας, 
ειδωμένης σαν μια διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία, ένα "work in progress" και όχι μια ντετερμινιστική, 
στατική, αναλυτική ή επιστημολογική θεώρηση. (Guattari, 1991:47,28-30) Για τη συνειδητοποίηση των 
κινδύνων της παρούσας κατάστασης (1989) και της αναγκαιότητας μιας αλλαγής, ο Guattari γράφει: "[...] αν 
λείψει μια τέτοια οικοσοφική ανάκαμψη (όποιο όνομα κι αν θελήσουμε να της δώσουμε), αν λείψει μια 
επανασυνάρθρωση των τριών θεμελιακών φασμάτων της οικολογίας, μπορούμε δυστυχώς να 
προμαντέψουμε την κλιμάκωση όλων των κινδύνων: εκείνων του ρατσισμού, του θρησκευτικού φανατισμού, 
των εθνοτικών σχισμάτων που θα ξαναγλιστρήσουν σε αντιδραστικές περιχαρακώσεις, εκείνων της 
εκμετάλλευσης της παιδικής εργασίας, της καταπίεσης των γυναικών..." (Guattari, 1991:21) 

Μέσα από την προβληματική των τριών οικολογιών, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Guattari θεωρεί 
τις τρεις αυτές οικολογίες σαν ένα αδιαχώριστο σύνολο, οδηγούμαστε στη θέαση της ακουστικής οικολογίας 
σαν μιας δυναμικής αλληλοεξάρτησης, αλλά και σαν μιας ισορροπίας, μεταξύ περιβάλλοντος, κοινωνίας και 
ατόμου. Έτσι, μια "υποβάθμιση" του ακουστικού περιβάλλοντος προϋποθέτει, ή τουλάχιστον εικάζει, και μια 
παράλληλη "υποβάθμιση" του κοινωνικού και του ατομικού πεδίου. Ο Guattari διαπιστώνει τον κίνδυνο της 
τριπλής αυτής υποβάθμισης και προειδοποιεί: "Δεν είναι σωστό να διαχωρίζουμε τη δράση πάνω στην ψυχή, 
το κοινωνικό και το περιβάλλον. Συντηρούμενη από τα μαζικά μέσα, η άρνηση να αντιμετωπιστεί κατά 

                                                        
51 Η οικοσοφία της "βαθιάς οικολογίας" έχει γίνει αντικείμενο κριτικής και έχει χαρακτηριστεί σαν "βιοκεντρική", "αντιουμανιστική-
μισάνθρωπη", "μαλθουσιανή", κ.ά... Κατά τον Murray Bookchin η "βαθιά οικολογία" έχει δημιουργηθεί από αυταρχικούς λευκούς 
ακαδημαϊκούς, γένους αρσενικού, αντιφεμινιστές... που θεωρούν τον άνθρωπο σαν ένα "περίεργο προϊόν της φυσικής εξέλιξης που το 
μόνο πράγμα που κάνει είναι να καταβροχθίζει τις πρώτες ύλες καταστρέφοντας την πανίδα και την βιόσφαιρα". (Bookchin, 1987)  
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πρόσωπο η υποβάθμιση των τριών αυτών πεδίων, λίγο απέχει από μια επιχείρηση ξεμωράματος 
(infantilisation) της κοινής γνώμης και καταστροφικής εξουδετέρωσης της δημοκρατίας." (Guattari, 1991:31)  

Στο περιοδικό Soundscape Journal έχουν εκφραστεί κατά καιρούς (1/2, 5/11, 10/1...) κάποιες σκέψεις περί 
έλλειψης κοινωνικό-πολιτικής ανάλυσης στο χώρο της ακουστικής οικολογίας, ανάλυσης που θα άνοιγε μια 
ακόμα προοπτική στην κατανόηση του περιβάλλοντος. H κοινωνική ανάλυση του Schafer για την υποβάθμιση 
του ακουστικού περιβάλλοντος εστιάζει μεν στην εμφάνιση της βιομηχανικής επανάστασης και στο ρόλο των 
μηχανών, στη συνέχεια στη μεταβιομηχανική περίοδο, την ηλεκτρονική τεχνολογία, το ρόλο της σχιζοφωνίας 
κ.λπ., (Schafer, 1993) αλλά δεν θίγει τις ιδεολογίες και τις πολιτικές που υπάρχουν στο φόντο (ή στο 
προσκήνιο;), οι οποίες καθορίζουν και διευθύνουν την πορεία της λεγόμενης "προόδου", και διαμορφώνουν 
το καθημερινό (και ηχητικό) μας περιβάλλον. Μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση του καλλιτέχνη-
ερευνητή Gregg Wagstaff ο οποίος προτείνει μια ακουστική οικολογία πιο δραστήρια στα κοινωνικά θέματα. Ο 
Wagstaff θεωρεί ότι: "Πρέπει να σκύψουμε περισσότερο πάνω στις διαδικασίες και τις πολιτικές οι οποίες 
διέπουν το ηχητικό μας τοπίο, και όχι μόνο αποκλειστικά στους ήχους". (Wagstaff, 2004) Βρίσκει την 
προσέγγιση της ακουστικής οικολογίας του Schafer "ηχοκεντρική" και της βαθιάς οικολογίας του Arne Naess 
"βιοκεντρική", και τέλος παρατηρεί, σύμφωνα με την Andra McCartney, ότι σήμερα "η οικολογία του ήχου 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την βαθιά οικολογία". (McCartney, 2004:8) O Wagstaff προτείνει λοιπόν ότι η 
οικολογία του ήχου "καλά θα κάνει να προβληματιστεί σχετικά με τους στόχους της κοινωνικής οικολογίας, η 
οποία λαμβάνει επίσης υπόψη τις κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων [...]."(Wagstaff, 
2004) Αναφέρει επίσης, στο ίδιο κείμενο, και μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να γίνει και ένα επιτυχημένο 
σλόγκαν!: "Το ηχοτοπίο είναι στα αυτιά μας αλλά όχι στα χέρια μας."  

Ο Wagstaff προτείνει μια σύνδεση της ακουστικής οικολογίας με την κοινωνική οικολογία του Murray 
Bookchin. Ο Bookchin, αμερικάνος φιλόσοφος και ένας από τους κυριότερους εκπρόσωπους του χώρου της 
κοινωνικής οικολογίας (social ecology), επικεντρώνεται στη σχέση περιβάλλοντος και κοινωνίας, και κυρίως 
στην εξάρτηση του πρώτου από την δεύτερη. Γράφει ότι: "Σε τελευταία ανάλυση, είναι αδύνατον να 
πραγματοποιήσουμε την αρμονία του ανθρώπου με τη φύση, χωρίς να έχουμε δημιουργήσει μια ανθρώπινη 
κοινότητα που να ζει σε μια διαρκή αρμονία με το φυσικό περιβάλλον". (Bookchin, 1986:80) Γράφει επίσης 
ότι: "Αυτό που ορίζει κυριολεκτικά την κοινωνική οικολογία ως "κοινωνική" είναι η αναγνώριση του γεγονότος, 
που συχνά παραβλέπεται, ότι σχεδόν όλα τα σύγχρονα οικολογικά μας προβλήματα πηγάζουν από βαθιά 
ριζωμένα κοινωνικά προβλήματα. Έτσι, τα σύγχρονα οικολογικά προβλήματα δεν μπορούν να γίνουν 
κατανοητά με σαφήνεια, και πολύ περισσότερο να επιλυθούν, χωρίς να ασχοληθούμε σοβαρά με τα 
προβλήματα της κοινωνίας." (Bookchin, 1995:245) Ο Bookchin αντιτίθεται στον "περιβαλλοντισμό" 
(environmentalism), την αποσπασματική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, με "μπαλώματα" 
όπως λέει, κατηγορώντας τον ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις, συντηρώντας έτσι ένα προβληματικό στη βάση 
του καθεστώς. (Bookchin, 1987) Προτείνει λοιπόν μια βαθιά αλλαγή της κοινωνικής δομής με τη δημιουργία 
πολλών μικρών αυτόνομων δημοκρατικών οικολογικών κοινοτήτων, οι οποίες (πολλές μαζί) θα συνθέτουν μια 
μεγαλύτερη, πολλές μεγαλύτερες μια ακόμα πιο μεγάλη κ.ο.κ., σε τέλεια αρμονία με το οικοσύστημα τους. 
(Latouche, 2007:72) (όπως οι ρώσικες κούκλες Ματριούσκα, όπως κοροϊδευτικά του καταλογίζουν οι επικριτές 
του, λόγω της ρώσικης καταγωγής του).  

 
3. Αποανάπτυξη και αντικαταναλωτισμός  

Αναφορές στις ιδέες του Bookchin θα βρούμε και σε μια άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση που συζητείται σήμερα 
όλο και πιο πολύ, κυρίως στη Νότια Ευρώπη, στην Ισπανία (και πιο πολύ στην Καταλονία), στην Ιταλία, αρκετά 
στην Ελλάδα, και πιο έντονα στη Γαλλία (στην οποία και γεννήθηκε), την Αποανάπτυξη (Décroissance στα 
γαλλικά, Degrowth στα αγγλικά). Οι υποστηρικτές της λένε ότι δεν μπορούμε να τρέχουμε διαρκώς πίσω από 
την λεγόμενη "ανάπτυξη", για το πώς δηλαδή θα ανεβάζουμε συνεχώς τους δείκτες του Ακαθάριστου Εθνικού 
Προϊόντος (Α.Ε.Π.), απλά και μόνο γιατί αυτό είναι παράλογο. Που είναι το παράλογο; Δεν μπορούμε, 
υποστηρίζουν, να έχουμε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη οικονομία, όταν οι πρώτες ύλες που χρειάζεται αυτή η 
οικονομία για να αναπτύσσεται, διαρκώς μειώνονται. (Latouche, 2007:14) Το αποτέλεσμα θα είναι ότι 
σύντομα θα υπάρξουν ελλείψεις στις πρώτες ύλες, με συνέπεια τη δημιουργία οικονομικών κρίσεων, 
πολέμων, ακόμα και οικολογικής καταστροφής. Ο Serge Latouche, που είναι οικονομολόγος και ένας από τους 
κυριότερους θεωρητικούς της αποανάπτυξης, παρομοιάζει τη σημερινή οικονομική κατάσταση σαν "μια 
βολίδα χωρίς πιλότο, χωρίς όπισθεν και χωρίς φρένα" μέσα στην οποία βρισκόμαστε, και η οποία τρέχει 
"κατευθείαν πάνω σε έναν τοίχο". (Latouche, 2007:12) Ένα άλλο γνωστό σλόγκαν των οπαδών της 
αποανάπτυξης, που μας θυμίζει τον Καστοριάδη, είναι: "Αποανάπτυξη ή Βαρβαρότητα". (Ariès, 2005) 
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Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε; η απάντηση, μας λένε, βρίσκεται στην άρνηση της ανάπτυξης, την Απο-
ανάπτυξη. Πράγμα που βέβαια φοβίζει πολλούς, γιατί σημαίνει ότι μαζί με την οικονομική ανάπτυξη θα 
μειωθούν αντίστοιχα και κάποιες άλλες "αναπτύξεις", όπως για παράδειγμα τα χρήματα στην τσέπη μας, αλλά 
συγχρόνως, λέει ο Latouche, θα μειωθεί και ο χρόνος εργασίας, ο άκρατος καταναλωτισμός, και το άγχος από 
το κυνήγι του χρήματος. Έτσι, σαν αποτέλεσμα της "αποανάπτυξης" θα έχουμε άλλες "αναπτύξεις" όπως, του 
ελεύθερου χρόνου, της διάθεσης για μια πιο ισορροπημένη και φυσική ζωή, της δημιουργικότητας σε τομείς 
που δεν σχετίζονται με το χρήμα κ.λπ. (Latouche, 2007) Στον φόβο, που πολλοί διατυπώνουν όταν πρώτο-
ακούνε για την αποανάπτυξη, ότι τελικά η αποανάπτυξη δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια στέρηση, ο Latouche 
απαντά ότι: "Στη λογική της λιτής αφθονίας, που πρεσβεύουμε, δεν υπάρχει στέρηση. Απεναντίας, στη 
σημερινή κοινωνία που στηρίζεται στην αγορά, ο δείκτης στέρησης είναι πάντα μεγαλύτερος από τον δείκτη 
ικανοποίησης, γιατί μόνο έτσι δημιουργείται η ανάγκη της κατανάλωσης. Η διαφήμιση αναπαράγει τη 
στέρηση και δημιουργεί νέες ανάγκες, πλαστές." (Latouche, 2011) 

Ο Serge Latouche μιλάει επίσης και για έναν "από-αποικισμό του φαντασιακού" ("décolonisation de 
l'imaginaire"), την απελευθέρωση δηλαδή του φαντασιακού μας από ιδέες που μας έχουν εμφυτευθεί από τον 
κεφαλαιοκρατικό τρόπο ζωής των δυο τελευταίων αιώνων, και οι οποίες διαμορφώνουν τις σκέψεις, τις 
επιθυμίες, και τις αποφάσεις που παίρνουμε. (Latouche, 2004:115) Ο από-αποικισμός του φαντασιακού 
παραπέμπει στη νοητική οικολογία του Guattari και στη δημιουργία μιας ατομικής και μιας κοινωνικής 
υποκειμενικότητας, που επιτρέπει την ανάπτυξη μιας άλλης λογικής, στον αντίποδα της μονοδιάστατης 
αντικειμενικότητας (του ενός τρόπου σκέψης) του homo-œconomicus.  

Τελειώνοντας, ας δούμε εν τάχει και κάποιες άλλες τάσεις, που επίσης προτείνουν μια διαφορετική "στάση 
ζωής" από αυτή του ομοιόμορφου "τρόπου σκέψης", του καταναλωτισμού, της "διανοητικής ρύπανσης" των 
διαφημίσεων κ.λπ.). Μπορούμε να σταθούμε ενδεικτικά στο "Κίνημα Κατά των Διαφημίσεων" (Mouvement 
Antipub) στη Γαλλία, στην "Αντίσταση στην Επιθετικότητα της Διαφήμισης" (Résistance à l'agression 
publicitaire) στη Γαλλία και το Βέλγιο, ή ακόμα στο περιοδικό Adbusters magazine και την οργάνωση Adbusters 
Media Foundation στον Καναδά που διοργανώνουν δράσεις όπως η "Μέρα που δεν Αγοράζουμε Τίποτα" (Buy 
nothing day), ή η "Εβδομάδα με Κλειστή Τηλεόραση" (TV turn-off week).  

 
4. Επίλογος 

Τελειώνοντας, σκέφτομαι ότι θα μπορούσε κάποιος να συλλογιστεί πως αυτά που αναφέρθηκαν μας 
απομάκρυναν από το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η ακουστική οικολογία. Μπορεί όμως να συμβαίνει και 
το αντίθετο: να γίνεται δηλαδή η αναπόφευκτη σύνδεση της ακουστικής οικολογίας με χώρους οι οποίοι 
επηρεάζουν άμεσα, άλλες φορές φανερά και άλλες λιγότερο φανερά, τη διαμόρφωση του ηχητικού τοπίου. 
Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχει πάντα η πιθανότητα να χαρακτηριστεί κάποιος ρομαντικός, γραφικός, 
ακόμα και αφελής, όταν θεωρηθεί ότι αρκείται στο να ακούει και να παρατηρεί π.χ. το κελάηδισμα των 
πουλιών ή τον ήχο από ένα ρυάκι που τρέχει γαλήνια δίπλα του, μέσα σε ένα μαγευτικό τοπίο στη φύση, ... 
όταν συγχρόνως γνωρίζει ότι μπορεί σε λίγο να μην υπάρχουν πουλιά, το ρυάκι να γεμίσει με απόβλητα, και οι 
πολύχρωμες πλαστικές σακούλες να αντικαταστήσουν τις παπαρούνες και τα χαμομήλια. Και ξέρουμε, ότι όλα 
αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό αποτελέσματα επιλογών και αποφάσεων που παίρνονται από χώρους οι οποίοι 
θα μπορούσε κάποιος να σκεφθεί ότι επίσης δεν ανήκουν στο χώρο της ακουστικής οικολογίας.  

Νομίζω ότι τα παραπάνω οδηγούν στην ιδέα μιας διεύρυνσης του εκπαιδευτικού περιεχομένου της 
ακουστικής οικολογίας, μέσω μιας σύνδεσης της και με άλλες "οικολογίες", ιδέα στην οποία μας παραπέμπει 
και ο ίδιος ο ορισμός της οικολογίας σαν μιας έννοιας που χαρακτηρίζεται κατεξοχήν από την πολυπλοκότητα, 
την αλληλοεξάρτηση και την αλληλοδιείσδυση. Μια οικολογία του ήχου δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν 
ένα στατικό σύστημα, μια κλειστή στον εαυτό της και παγιωμένη θεώρηση, αλλά μάλλον σαν μια ανοικτή 
διαδικασία η οποία βρίσκεται σε συνεχή ροή και ζητά διαρκώς επαναπροσδιορισμό. Το γεγονός ακριβώς αυτό, 
δίνει την ελευθερία σε μια εκπαιδευτική δράση σχετική με την ακουστική οικολογία να βρίσκει ή/και να 
επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της και με άλλους χώρους, εκτός του ήχου, οι οποίοι επιδρούν στη 
διαμόρφωση του ακουστικού (και όχι μόνο) τοπίου.  
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Περίληψη 

Η συχνότατη χρήση του ηλεκτρισμού σε όλες τις εκφάνσεις των ηχητικών φαινομένων από τη δημιουργία τους 
έως την πρόσληψη από τον ακροατή, έχει αλλάξει σημαντικά τα ηχοτοπία των σύγχρονων δυτικών πόλεων και 
τις ακουστικές εμπειρίες των ακροατών (ανθρώπων και άλλων ζώων). Αναπόφευκτα έχει επηρεάσει και την 
αισθητική του ήχου και της μουσικής, αλλά και τη μουσική εκπαίδευση των παιδιών και νέων. Η προτεινόμενη 
Οικολογική Ακουστική Αγωγή εμπλουτίζει την ηχητική παλέτα με ήχους της φύσης και του πολιτισμού και 
μεταφέρει μέρος του μαθήματος της μουσικής στα 'εργαστήρια' της φύσης και της κοινότητας. Αντλεί 
πρωτίστως ιδέες και πρακτικές από την Aκουστική Oικολογία και ιδιαίτερα από το έργο του R. M. Schafer, και 
σε δεύτερο επίπεδο από το χώρο της ψυχολογίας. Παρέχει πλούσιες εμπειρίες για την ανάπτυξη της 
αντιληπτικής ευαισθησίας και ευελιξίας στην ακρόαση και παραγωγή ήχων και μουσικής με ή δίχως 
ηλεκτρονική διαμεσολάβηση. Μέσω πολλαπλών αντιληπτικών ασκήσεων, ακροάσεων, συνθέσεων και 
αυτοσχεδιασμών ηχοτοπίου αλλά και μέσω ηχοπεριπάτων και επίλυσης πραγματικών προβλημάτων 
ήχου/μουσικής στην καθημερινή ζωή, παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες για ανάπτυξη υψηλών αισθητικών 
κριτηρίων ώστε να 'απαιτούν' την ποιότητα στις ηχητικές/μουσικές τους εμπειρίες. Η κατανόηση των 
φυσιολογικών μηχανισμών του ανθρώπου και άλλων ζώων για την παραγωγή και πρόσληψη ήχων καθώς και 
της σημασίας του ήχου στη ζωή τους, μέσα από έρευνα και συστηματικά επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στο 
πεδίο, συμβάλλει στην ψυχολογική ταύτιση των νέων με τους άλλους οργανισμούς. Έτσι δυνητικά οδηγεί με 
φυσικό τρόπο στην επιθυμία προστασίας τους από πιθανά προβλήματα ηχορύπανσης. Η Οικολογική 
Ακουστική Αγωγή ξεκινάει ως 'ηχητική' εκπαίδευση και είναι συμβατή και συμπληρωματική μιας δημιουργικής 
μουσικής εκπαίδευσης από την προσχολική ηλικία έως και μετασχολικά, τόσο σε τυπικά όσο και σε άτυπα 
πλαίσια. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

Ακουστική Οικολογία, Ηχητική Εκπαίδευση, Ακουστική Αγωγή, Ηθική του Ήχου, Οικολογική Ψυχολογία της 
Αντίληψης, Ηχοτοπίο, Ηχοπερίπατος 

 
 
1. Εισαγωγή 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα, οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν καταστήσει δυνατούς νέους τρόπους και μέσα 
για τη διάχυση, παραγωγή, ηχογράφηση και αναπαραγωγή των ήχων, επιτρέποντας την χωρική και χρονική 
μετατόπιση των ηχητικών φαινομένων. Ο Schafer (1994/1977) απέδωσε με τον όρο σχιζοφωνία αυτή τη χωρο-
χρονική αποπλαισίωση του ήχου από την πηγή του, δίνοντας έμφαση στις αρνητικές επιδράσεις της στους 
ακροατές. Μια πρόσθετη δυνατότητα που έχει δώσει η σύγχρονη τεχνολογία του ήχου στον άνθρωπο, είναι το 
να ελέγχει με κουμπιά το ποσό της εκπεμπόμενης ηχητικής ενέργειας και να μπορεί έτσι να αναπαράγει ήχους 
με πολύ χαμηλή έως και εξαιρετικά υψηλή ένταση. Ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός έχει επιδείξει μιαν ολοένα 
και μεγαλύτερη προτίμηση σε ήχους υψηλής έντασης. (Schafer, 2003) Πέρα από το ρόλο της στον έλεγχο της 
έντασης, η ηλεκτρονική τεχνολογία συμμετέχει και στη δημιουργία, διαμόρφωση, μεταφορά, ακόμη και στον 
τρόπο πρόσληψης του ήχου. Τα παραπάνω έχουν επηρεάσει συνολικά σε μεγάλο βαθμό το ηχητικό 
περιβάλλον των σύγχρονων πόλεων, καθώς ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των ήχων φτάνουν πλέον στον 
ακροατή αφού έχουν διαμεσολαβηθεί από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μικρόφωνα, ραδιόφωνα, συσκευές 
αναπαραγωγής ήχου, τηλεοράσεις, ακουστικά, μεγάφωνα κ.λπ. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις αναπόφευκτα και στο χώρο της αισθητικής του ήχου και της μουσικής, καθώς και στο περιεχόμενο 
και τα μέσα της σύγχρονης τυπικής μουσικής εκπαίδευσης.  
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2. Ήχος, Μουσική, Κοινωνία και Περιβάλλον στην Οικολογική Ακουστική Αγωγή 

Στις κοινωνίες μας, ο μέσος άνθρωπος, από την πρώιμη ακόμη σχολική ηλικία αντιμετωπίζει καθημερινά 
διλήμματα που σχετίζονται με τον ήχο, τη μουσική και την αναπαραγωγή τους σε ιδιωτικούς ή δημόσιους 
χώρους. Μαθητές και αργότερα δάσκαλοι ή άλλοι πολίτες επιζητούν συχνά απαντήσεις σε ερωτήματα όπως τα 
παρακάτω: 

ñΠοιο σύστημα ενίσχυσης να αγοράσουμε για το σχολείο μας;  

ñΝα επιλέξουμε ένα ηλεκτρικό κουδούνι ή να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το χειροκίνητο; Εάν 
επιλέξουμε το ηλεκτρικό, τι ήχο να παράγει και σε ποια ένταση να είναι ρυθμισμένο; 

ñΕάν υπάρχουν τρεις ηχογραφήσεις της ίδιας μουσικής στο διαδίκτυο, ποια από τις τρεις να διαλέξουμε;  

ñΩς τι να αποθηκεύσουμε την εξωτερική ηχογράφηση που κάναμε με ήχους πουλιών; Ως wav ή ως mp3; 

ñΝα διοργανώσουμε μια ροκ συναυλία διαμαρτυρίας μέσα σε ένα δάσος; και αν όχι, γιατί;  

Η προτεινόμενη Οικολογική Ακουστική Αγωγή προετοιμάζει τους νέους ώστε να ανταποκρίνονται στα 
παραπάνω και άλλα αντίστοιχα ερωτήματα, βασιζόμενοι σε υψηλά αισθητικά και ηθικά κριτήρια. Συμβάλλει 
δυνητικά στην αντιληπτική ανάπτυξη και την ένταξη των μαθητών στο περιβάλλον τους, ενώ παράλληλα 
αποτελεί και προετοιμασία για τη μουσική εκπαίδευση η οποία εστιάζει στη μουσική κουλτούρα της 
συγκεκριμένης κοινωνίας (βλ. Delalande, 1984, στο Valentine, 2001). Σημαντικά εργαλεία της Οικολογικής 
Ακουστικής Αγωγής είναι τα ηχητικά παιχνίδια-ασκήσεις (βλ. Schafer, 2011/2005), τα παιχνίδια σιωπής, η 
κριτική ακρόαση ζωντανών ηχοτοπίων και συνθέσεων ηχοτοπίου, η ανάλυση, o αυτοσχεδιασμός και η 
σύνθεση ηχοτοπίων, καθώς και οι ηχοπερίπατοι, όπως έχουν προταθεί από την Westerkamp (2011). Οι βασικοί 
στόχοι της Οικολογικής Ακουστικής Αγωγής είναι: 

ñΗ εξειδίκευση της αντίληψης στις ποιότητες και τεχνοτροπίες ήχων και μουσικής με ή δίχως ηλεκτρονική 
διαμεσολάβηση (Η.Δ.) & 

ñΗ ανάπτυξη κριτικής, ευαίσθητης και ενεργητικής στάσης στην ακρόαση και τη δημιουργία ήχων & 
μουσικής (με ή δίχως Η.Δ.) στην κοινότητα και τη φύση. 

 
3. Εξειδίκευση της αντίληψης στις ποιότητες και τεχνοτροπίες  ήχων και μουσικής με ή δίχως Η.Δ. 

Για την εξειδίκευση της αντίληψης στα παραπάνω ακουστικά ερεθίσματα, προτείνεται η καλλιέργεια της 
αντιληπτικής ευαισθησίας και η ανάπτυξη της ευελιξίας της προσοχής (βλ. E. Gibson, στο Πουρκός, 2005). Η 
εκπαίδευση αντλεί ηχητικά παραδείγματα από ένα ευρύ φάσμα τεχνοτροπιών, συνθετών και μέσων 
παραγωγής και αναπαραγωγής της μουσικής. Το ηχητικό υλικό εκτείνεται πέρα από τις μουσικές συνθέσεις 
που ερμηνεύονται μέσα στις αίθουσες συναυλιών ή μέσω στερεοφωνικών συστημάτων. Εμπεριέχει τους 
ήχους της φύσης και του πολιτισμού, τα ηχοτοπία52, τα οποία στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής είναι 
δυνατόν, σύμφωνα με τον Schafer (1994/1977), να γίνουν αντιληπτά και ως μακροσκοπικές μουσικές 
συνθέσεις. Στην Οικολογική Ακουστική Αγωγή δίνεται επίσης έμφαση στην κατασκευή και τους 
πειραματισμούς με αυτοσχέδια μουσικά όργανα. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός για ποιοτική ηχογράφηση και 
αναπαραγωγή ήχων αποτελεί δυνητικά χρήσιμο εργαλείο για την εξερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με 
τον Η.Δ. ήχο. Το πλούσιο ηχητικό υλικό παρέχει ευκαιρίες για αντιληπτική μάθηση μέσω διερευνητικών 
δράσεων οι οποίες οδηγούν στον εντοπισμό των σταθερών και διακριτών χαρακτηριστικών των ακουστικών 
ερεθισμάτων (βλ. E. Gibson, ό.π.). Η προτεινόμενη προσέγγιση βασίζεται κυρίως σε πρωτογενείς ηχητικές 
εμπειρίες ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία, παρέχοντας στους μαθητές πολύ χρόνο για πειραματισμό και 
δημιουργία με απτά εργαλεία και υλικά και με έναν τρόπο που ενισχύει τη συμμετοχή του σώματος για τη 
δημιουργία ήχων μέσω αδρών κυρίως κινήσεων. Τέτοιες εμπειρίες θεωρούνται απαραίτητες πριν από όποιους 
πιθανούς πειραματισμούς με Η.Δ. ήχους για την παραγωγή των οποίων ανατρέπονται οι αναλογικοί δεσμοί 
φυσικής δύναμης – αποτελέσματος, εφόσον και η παραμικρή κίνηση του ανθρώπου (π.χ. όταν γυρίζει 
ελάχιστα ένα κουμπί) είναι δυνατόν να προκαλέσει δυσανάλογα μεγάλες μεταβολές στο ηχητικό αποτέλεσμα. 

Έχοντας πρόσβαση σε ποικίλα ηχητικά ερεθίσματα, η ακουστική αντίληψη είναι δυνατόν να εξασκηθεί και να 
αναπτυχθεί ιδιαιτέρως μέσω ασκήσεων που απαιτούν την εφαρμογή διαφόρων τύπων προσοχής ως προς το 
εύρος εστίασης (στενή-πλατιά) αλλά και ως προς το περιεχόμενό της, το πού δηλαδή επικεντρωνόμαστε (στα 
φυσικά χαρακτηριστικά του ήχου, στις σχέσεις ανάμεσα σε ήχους ή στις ηχητικές πηγές και τις σημασίες των 

                                                        
52 Ηχοτοπίο είναι ένα “περιβάλλον από ήχο ή ηχητικό περιβάλλον με έμφαση στον τρόπο που γίνεται αντιληπτό και κατανοητό από το 
άτομο ή από την κοινωνία. [...]” (Truax, 1999: http://www.sfu.ca/sonic-studio/handbook/Soundscape.html) 
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ήχων στην εκάστοτε κοινωνία κ.λπ.). Ας προσεγγίσουμε όμως τώρα τους δύο βασικούς τύπους προσοχής ως 
προς το εύρος της, την στενή και την πλατιά. 

 
3.1. Στενή και Πλατιά Εστίαση Προσοχής στην Ακρόαση και Παραγωγή Ήχων 

Όταν οι νεαροί μαθητές ακροάζονται το ηχητικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται ή ακούν μουσική με ή δίχως 
Η.Δ., είναι δυνατόν να προτρέπονται στο να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους προσοχής, είτε αυτήν που 
αναφέρει η Oliveros (2005) ως Στενή, Στοχευμένη και Επιλεκτική Προσοχή, η οποία θα τους βοηθάει να 
εστιάζουν σε συγκεκριμένους ήχους και λεπτομέρειες, είτε αυτήν που η ίδια αναφέρει ως Πλατιά, Ανοιχτή & 
Περιεκτική Ακουστική Εγρήγορση, με την οποία αντίθετα θα τείνουν να προσλαμβάνουν τη γενική ακουστική 
εμπειρία στην ολότητά της. Το να ζητείται από τους μαθητές να κινούνται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο 
τρόπους ακρόασης, συμβάλλει δυνητικά στην αντίληψη διαφορετικών σε κάθε περίπτωση στοιχείων στον 
ήχο/μουσική. Ασκήσεις γρήγορης εναλλαγής ανάμεσα στον Στενό και Πλατύ τύπο ακρόασης καλλιεργούν την 
ανάπτυξη της ευελιξίας, μιας χρήσιμης ικανότητας τόσο στο πλαίσιο της καθημερινής ακρόασης όσο και σε 
αυτό της μουσικής ακρόασης.  

 
3.2. 'Μουσική' Ακρόαση των Ήχων 

Η προσοχή, πέρα από την εναλλαγή της ανάμεσα στην στενή-πλατιά εστίαση, τείνει επίσης να υιοθετεί 
διαφορετικές προοπτικές. Ο ακροατής είναι δυνατόν να εστιάσει στην ακουστική εμπειρία αναζητώντας τις 
σημασίες των ήχων της ή να την προσεγγίσει αισθητικά ως 'μουσική', αδιαφορώντας για τη σχέση των ήχων με 
την πηγή τους και στρέφοντας την προσοχή του αποκλειστικά στα φυσικά χαρακτηριστικά τους ή στη σχέση 
των ήχων/μουσικής με άλλους ήχους που ακούγονται ταυτόχρονα, προηγούνται ή έπονται.  

 
3.2.1. Εστίαση στα Φυσικά Χαρακτηριστικά των Ήχων 

Ας δούμε πρώτα τι σημαίνει ο ακροατής να προσεγγίζει το ηχητικό περιβάλλον εστιάζοντας στα φυσικά του 
χαρακτηριστικά. Εδώ αναλύεται ο ήχος ως ενέργεια, χωρίς συσχετισμούς με την ηχητική πηγή που τον 
προκάλεσε: μπορεί να χαρακτηριστεί ως π.χ. χαμηλός ή υψηλός, δυνατός ή σιγανός, γρήγορος ή αργός, με 
μακριά ουρά στην περιβάλλουσά του, ρυθμικά επαναλαμβανόμενος ή άρρυθμος, κ.λπ.. Ο Schafer (1994/1977) 
έχει προτείνει ένα σχετικά απλό και εύκολα εφαρμόσιμο σύστημα ανάλυσης του ηχητικού περιβάλλοντος με 
βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά των ήχων του, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την ανάλυση 
Η.Δ. ήχων. Οι μαθητές, ανάμεσα σε άλλα είναι δυνατόν για παράδειγμα, να κατανοήσουν την έννοια της 
Περιβάλλουσας του Ήχου μέσα από την εύστοχη μεταφορά που χρησιμοποίησε ο ίδιος (ό.π. 1986) για τις 
φάσεις της ζωής ενός ηχητικού αντικειμένου:53 1) γέννηση του ήχου, 2) κύρια ζωή του ήχου και 3) αποσύνθεση 
και θάνατος του ήχου.  

Η διαπίστωση ότι όλοι οι ήχοι δεν εμφανίζονται στην ακουστική σκηνή με την ίδια ενέργεια και δεν φεύγουν 
με την ίδια ενέργεια, αλλά κάποιοι από αυτούς ίσως έχουν για παράδειγμα δυνατή και σύντομη ατάκα, ένα 
μέτριο σώμα και μια μακριά ουρά, ενώ άλλοι ίσως έχουν μακριά, σιγανή ατάκα, σύντομο σώμα και απότομο 
θάνατο κ.λπ., μεταφέρει την προσοχή του ακροατή ή του δημιουργού σε ένα επίπεδο λεπτομέρειας που θα 
μπορούσε να συντελέσει στην ανάπτυξη αυτού που θα ονόμαζε ο Gibson (2002/1979), αντίληψη με αυξημένη 
διάκριση. Η γραφική αναπαράσταση διαφόρων τύπων περιβάλλουσας ήχων, (βλ. Σχήμα 1), είναι δυνατόν να 
λειτουργήσει ως εργαλείο ακουστικής αγωγής (π.χ. ταύτιση εικόνας-ήχου, παιχνίδι Bingo Περιβάλλουσας, 
εικονική ηχητική ανάγνωση). 

 

Σχήμα 1: Γραφική Αναπαράσταση Τύπων Περιβάλλουσας 

                                                        
53 “Το ηχητικό αντικείμενο είναι δυνατόν να ορισθεί ως το μικρότερο ανεξάρτητο στοιχείο ενός ηχοτοπίου, και μπορεί να αναλυθεί με 
βάση τα χαρακτηριστικά του ηχητικού του φάσματος, της έντασης και της περιβάλλουσάς τoυ.” (Truax, 1999: http://www.sfu.ca/sonic-
studio/handbook/Sound_Object.html).  
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Πέραν της Περιβάλλουσας, η ανάλυση των φυσικών χαρακτηριστικών του ήχου που προτείνει ο Schafer 
(1994/1977) περιλαμβάνει επίσης τη Συχνότητα του ήχου (που γίνεται αντιληπτή ως τονικό ύψος), και αυτό 
που αποκαλεί Μάζα του (το κατά πόσον ο ήχος είναι 'παχύς' ή 'λεπτός', ως προς το εύρος της ηχητικής του 
ενέργειας σε διάφορες περιοχές του φάσματος). Άλλες παράμετροι ανάλυσης αποτελούν οι Διακυμάνσεις του 
ήχου μέσα στο χρόνο (π.χ. τρίλια) και η ύπαρξη ή μη Κόκκου (στιγμιαίες αυξομειώσεις που γίνονται αντιληπτές 
ως τραχεία ή λεία υφή) και τέλος η Γενική Ένταση του ήχου.  

Με τη στροφή της προσοχής τους στα φυσικά χαρακτηριστικά των ήχων, είτε στο πραγματικό ηχητικό 
περιβάλλον είτε σε κάποια σύνθεση ηλεκτροακουστικής μουσικής, οι νεαροί ακροατές είναι επίσης δυνατόν 
να εκπαιδευτούν ώστε να αντιλαμβάνονται Σταθερές (Ιnvariants, βλ. Ε. Gibson, στο Πουρκός, 2005 · Clarke, 
2005) - ποιότητες του ήχου όπως π.χ. το ηχόχρωμα των μουσικών οργάνων ή κάποια ηλεκτρονικά παραγόμενα 
ηχοχρώματα - ως στοιχεία του ήχου τα οποία παραμένουν αναλλοίωτα παρά τις πιθανές μεταβολές στο 
ρυθμό, τη μελωδία ή σε οποιαδήποτε άλλη παράμετρο του ήχου. Μπορούν ακόμα να αντιληφθούν πότε η 
ηλεκτρονική διαμεσολάβηση παραβιάζει τα όρια των Αντιληπτικών Σταθερών σε βαθμό που να καθιστά την 
ηχητική πηγή μη αναγνωρίσιμη. Πότε για παράδειγμα ο ήχος του όμποε, είτε από κακούς χειρισμούς της 
τεχνολογίας είτε λόγω δημιουργικής επιλογής του συνθέτη, χάνει την ταυτότητα του και ακούγεται π.χ. σαν 
τον ήχο του φλάουτου. Η εξάσκηση της αντίληψης στο να κάνει λεπτές διακρίσεις ανάμεσα σε διάφορους 
ήχους (με ή δίχως Η.Δ.) συνυπολογίζοντας τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά τους, σαν να τους 
'περνάει από μικροσκόπιο', συμβάλλει στην ανάπτυξη υψηλής ακουστικής ευαισθησίας και έχει πιθανές 
δημιουργικές εφαρμογές στο επίπεδο της αισθητικής αλλά δυνητικά και σε αυτό της ηθικής.  

Οι εφαρμογές στο πλαίσιο της ηθικής, ίσως είναι λιγότερο προφανείς, αλλά ας σκεφτούμε ότι ο άνθρωπος με 
ευαισθησία στις λεπτομέρειες του ήχου, δεν έχει μόνον την ικανότητα να διακρίνει τον ΄καλύτερο ήχο΄ 
ανάμεσα σε δύο μουσικές ερμηνείες ή ηχογραφήσεις, αλλά δυνητικά έχει επίσης την ικανότητα να διακρίνει 
διαφορές ανάμεσα στη φωνή ενός ανθρώπου ή ζώου που βιώνει χαρά και ενός άλλου που βιώνει ενόχληση, 
πόνο, φόβο ή άλλο συναίσθημα. Η μεταφορά της αντιληπτικής ευαισθησίας από το πεδίο της αισθητικής στην 
αναγνώριση των συναισθημάτων του άλλου (πεδίο ηθικής) δεν συμβαίνει πάντα αυτόματα, αλλά είναι 
δυνατόν να καλλιεργηθεί όταν στα ηχητικά ερεθίσματα που παρουσιάζονται στους μαθητές για εξάσκηση της 
αντίληψης, συμπεριλαμβάνονται εκτός από μουσική και διάφορες φωνές ή/και κραυγές ανθρώπων ή άλλων 
ζώων οι οποίες αναλύονται αρχικά ως προς τα ηχητικά τους χαρακτηριστικά αλλά στη συνέχεια 
ταυτοποιούνται με βάση τα πιθανά συναισθήματα που εκφράζουν. 

 
3.2.2. Εστίαση στις Σχέσεις των Ήχων μεταξύ τους 

Ας περάσουμε τώρα στην εκπαίδευση της ακουστικής αντίληψης για τον εντοπισμό των σχέσεων ανάμεσα σε 
διάφορους ήχους/μουσική. Εδώ η κλίμακα του χρόνου ανοίγει για να συμπεριλάβει και ηχητικά συμβάντα 
μεγαλύτερης διάρκειας από το ηχητικό αντικείμενο. Αναφερόμαστε για παράδειγμα στο κατά πόσον ένα 
ηχητικό γεγονός,54 (ήχος περιβάλλοντος, μουσική φράση ή μελωδία κ.λπ.) με ή δίχως Η.Δ., είναι χαμηλότερο 
από αυτό που προηγήθηκε, κινείται παράλληλα με κάποιον ήχο υψηλότερο από αυτό, έχει την ίδια μελωδία 
με την αρχή του κομματιού, κ.λπ. Η αντίληψη εκπαιδεύεται στον εντοπισμό σχέσεων ανάμεσα σε ηχητικά 
γεγονότα τα οποία εξελίσσονται γραμμικά στο χρόνο, αναπτύσσοντας έτσι παράλληλα και την ακουστική 
μνήμη. Εκπαιδεύεται ακόμα στη διάκριση σχέσεων ανάμεσα σε ηχητικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν 
ταυτόχρονα, με στόχο τη ανάπτυξη της ικανότητας για βέλτιστη ανάλυση της ακουστικής σκηνής.55 

Ενώ η τυπική μουσική εκπαίδευση επικεντρώνεται περισσότερο στην ανάπτυξη της αντίληψης για διάκριση 
σχέσεων στη ροή του χρόνου, φαίνεται ότι δεν παρέχει αντίστοιχα πλούσιες εμπειρίες για την εκπαίδευση της 
αντίληψης στην ακουστική διάκριση ταυτόχρονων ηχητικών γεγονότων. Η τελευταία αντιληπτική ικανότητα 
έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Η δυσκολία αυξάνεται όταν τα παράλληλα ερεθίσματα έχουν μεγάλο βαθμό 
ομοιότητας μεταξύ τους, γεγονός που συχνά παρατηρείται σε μουσικά έργα όπου οι διάφορες φωνές 
παίζονται από το ίδιο αρμονικό όργανο (π.χ. πιάνο) ή από ομοειδή οργανικά σύνολα όπως π.χ. το κουαρτέτο 
εγχόρδων. Η επιλογή διαφόρων οργάνων (με ή χωρίς Η.Δ.) και συνθέσεων που δημιουργούν στην ακρόαση 
μικρό αριθμό 'ακουστικών καναλιών'56 τα οποία είναι σαφώς διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατόν να 
                                                        
54 Ηχητικό γεγονός είναι “ένας ήχος ή αλληλουχία ήχων στο χωρο-χρονικό τους πλαίσιο ως μέρος ενός ηχοτοπίου. [...]” (Truax, 1999: 
http://www.sfu.ca/sonic-studio/handbook/Sound_Event.html) 
55 Η Ανάλυση της Ακουστικής Σκηνής (Bregman, 1999) αποτελεί μια προσέγγιση του ηχητικού περιβάλλοντος με στόχο την αντίληψη των 
διαφόρων, ξεχωριστών ηχητικών συμβάντων σε αυτό.  
56 Ο Bregman (1999: 10) αναφέρεται στο ακουστικό κανάλι (auditory stream) ως “την αντιληπτική οντότητα που αντιπροσωπεύει ένα 
μοναδικό γεγονός.”  
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αποτελέσει κατάλληλο υλικό για ανάλυση της ακουστικής σκηνής από τον ανειδίκευτο ακροατή. Το ηχοτοπίο, 
προσφέρεται επίσης ως εκπαιδευτικό υλικό για εξάσκηση της αντίληψης στην ανάλυση της ταυτόχρονης 
ακουστικής πληροφορίας. Ασκούμενοι στο να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις ανάμεσα σε διάφορους ήχους, οι 
νέοι ακροατές είναι αναμενόμενο ότι σταδιακά θα αποκτήσουν και την ικανότητα να αντιλαμβάνονται 
ευρύτερες δομικές ηχητικές/μουσικές ενότητες όπως μοτίβα και φράσεις (βλ. E. Gibson, στο Πουρκός, 2005).  
Αυτό θα οδηγήσει δυνητικά και στην αντίληψη της μουσικής φόρμας (π.χ. ΑΒ, ρόντο, ΑΒΑ). 

 
3.2.2.1.  Σχέσεις Ήχων και Σχέσεις Ανθρώπων 

Οι σχέσεις ανάμεσα στους ήχους μιας μουσικής σύνθεσης τείνουν να παραπέμπουν σε πραγματικό ή 
μεταφορικό επίπεδο σε σχέσεις ανάμεσα σε ανθρώπους, άλλους ζωντανούς οργανισμούς, ή ηχογόνα 
αντικείμενα τα οποία βρίσκονται σε κίνηση. Σύμφωνα με τον Clarke (2005), οι ακροατές έχουν την τάση όταν 
ακούν σύνθετες πολυφωνικές μουσικές να αντιλαμβάνονται τις διακριτές μελωδικές γραμμές τους ως 
οντότητες που κινούνται σε σχέση η μία με την άλλη αλλά και με τον ίδιο τον ακροατή. Αντίθετα, στην 
ακρόαση της μονοφωνικής ή ομοφωνικής μουσικής  ο ακροατής έχει την αίσθηση ότι κινείται ο ίδιος 
(ταυτιζόμενος με τη μελωδία) σε σχέση με το περιβάλλον του (πιθανή συνοδεία, εάν υπάρχει).  

Ο μουσικός παιδαγωγός είναι δυνατόν να μεταφέρει σε σωματικό επίπεδο τις φανταστικές κινήσεις που 
αντιλαμβάνεται ο ακροατής κατά την ακρόαση, προτρέποντας τον κάθε μαθητή να 'περιγράφει' με το σώμα 
του μια συγκεκριμένη φωνή (κανάλι) της σύνθεσης, ενώ παράλληλα άλλοι μαθητές 'περιγράφουν' με το 
κινούμενο σώμα τους στο χώρο τις υπόλοιπες φωνές. Κατάλληλα ερωτήματα είναι δυνατόν να δώσουν 
έναυσμα στους μαθητές για διερεύνηση θεμάτων αισθητικής (π.χ. σου άρεσε που η φωνή σου κινείτο 
παράλληλα με τη φωνή του Χ συμμαθητή σου;) ή θεμάτων ηθικής (π.χ. πώς ένιωσες όταν η φωνή σου είχε 
καλυφθεί από άλλες φωνές και σχεδόν δεν την άκουγες;). Ο μουσικός αυτοσχεδιασμός σε μικρές ομάδες 6-8 
μαθητών μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως εργαλείο επεξεργασίας των σχέσεων, εστιάζοντας τόσο στην 
αισθητική όσο και στην ηθική διάσταση της εμπειρίας.  

 
3.2.2.2.  Η Ηχορύπανση ως Σχέση 

Η ηχορύπανση, όπως ορίζεται στο χώρο της ακουστικής οικολογίας έχει επίσης τις ρίζες της στις σχέσεις 
ανάμεσα σε ήχους. Ο Truax (1999) την ορίζει ως “Μία Ανισορροπία σε ένα Ηχοτοπίο”, όπως γίνεται αντιληπτή 
από τον ακροατή, ανεξάρτητα από το πόσο δυνατός ή σιγανός είναι ο ήχος που την προκαλεί. Ο ορισμός αυτός 
εισάγει την έννοια της υποκειμενικότητας στην αντίληψη της ηχορύπανσης, εφόσον αυτός που κρίνει την 
ύπαρξή της είναι ο ακροατής. Ο άνθρωπος επομένως ή κάποιο άλλο ζώο που βρίσκεται στο περιβάλλον τη 
συγκεκριμένη στιγμή, είναι αυτός που θα κρίνει εάν υπάρχει ή όχι ανισορροπία ανάμεσα στους ήχους που 
ακούει. Μια δεύτερη έννοια που εισάγει ο παραπάνω ορισμός είναι η σχετικότητα της ηχορύπανσης και η 
αναίρεση της αποκλειστικής της ταύτισης με τους ήχους πολύ μεγάλης έντασης. Με αυτή την προσέγγιση, οι 
μαθητές είναι δυνατόν να ανακαλύψουν την ηχορύπανση ακόμα και σε μια μουσική σύνθεση της οποίας το 
γενικό επίπεδο είναι 'piano' ή ακόμη και 'pianissimo'. Μία από τις έννοιες που αναδύεται εύκολα από αυτού 
του τύπου την ανάλυση ηχοτοπίων είναι και αυτή της Επικάλυψης (Μasking). Η κατανόηση του φαινομένου 
αυτού, ότι δηλαδή κάποιος ήχος—υπό ορισμένες συνθήκες-- είναι δυνατόν να σκεπάσει έναν άλλον ήχο σε 
σημείο που ο τελευταίος να μην γίνεται ακουστός, μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό και σε πιθανές 
διορθώσεις των ηχητικών ανισορροπιών κατά την ακρόαση μιας ηχογραφημένης σύνθεσης, κατά τη 
διαδικασία μίξης ήχων για τη δημιουργία μιας ηχογράφησης αλλά και σε πολλά άλλα πλαίσια της τέχνης και 
της καθημερινής ζωής. 

 
3.2.3.  Εστίαση στις Ηχητικές Πηγές και στις Σημασίες των Ήχων στη Συγκεκριμένη Κοινωνία 

Ο Schafer (1994/1977) εισήγαγε ορολογία για την ανάλυση του ηχητικού περιβάλλοντος (των πραγματικών 
ηχοτοπίων) ή μουσικών συνθέσεων ηχοτοπίου με βάση τη σημασία των ήχων τους. Σε αυτήν περιλαμβάνονται 
έννοιες όπως: Ηχητικό Γεγονός, Ηχητικό Σήμα, Ηχόσημο, Βασικός Ήχος, Ήχοι Επιφάνειας και Ήχοι Υπόβαθρου 
κ.λπ., οι οποίες πιθανά να διευκολύνουν τον νέο ακροατή να εστιάζει την προσοχή του στις ηχητικές πηγές 
(μουσικά όργανα, άλλα ηχογόνα αντικείμενα ή και ηλεκτρονικές συσκευές) καθώς και στις σημασίες των ήχων 
για τους ακροατές μιας κοινότητας. Ο τύπος αυτός ανάλυσης του ηχητικού περιβάλλοντος προσφέρει 
δυνατότητες εφαρμογών τόσο στο σχολικό περιβάλλον (τάξη, διάδρομοι, αυλή) όσο και σε περιβάλλοντα της 
φύσης, του πολιτισμού ή και σε μικτά περιβάλλοντα της κοινότητας. Στο πλαίσιο ακροάσεων ή/και 
ηχογραφήσεων στο πεδίο, η στροφή της προσοχής στις ηχητικές πηγές και στις σημασίες των ήχων, είναι 



3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση», Αθήνα, 28, 29 & 30 Ιουνίου 2014 

 57 

δυνατόν να κινητοποιήσει τους μαθητές στο να ανακαλύψουν με έναν δημιουργικό, παιγνιώδη τρόπο, 
σημαντικά θέματα σχετικά με την ακοή (ανθρώπων και άλλων οργανισμών), με τις δυνατότητες και τους 
περιορισμούς της ηχογράφησης, με την υποκειμενικότητα της αντίληψης, καθώς και με τις διάφορες σημασίες 
των ήχων στον τόπο τους και σε άλλες περιοχές. 

 
4. Ανάπτυξη κριτικής, ευαίσθητης και ενεργητικής στάσης στην ακρόαση και τη δημιουργία ήχων 
στην κοινότητα και στη φύση (με ή δίχως Η.Δ.) 

Μια κριτική, ευαίσθητη και ενεργητική προσέγγιση στο ηχητικό περιβάλλον της κοινότητας αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης των νέων στην ακουστική οικολογία και στη μουσική. Δεδομένης της 
ιδιότητας του ήχου υπό ορισμένες συνθήκες να μεταφέρεται σε μακρινές αποστάσεις, παρακάμπτοντας ακόμα 
και φυσικά εμπόδια, η κριτική στάση των ακροατών και παραγωγών ήχου είναι αναγκαίο να επεκταθεί εκτός 
της τάξης, του σπιτιού ή της αίθουσας συναυλιών. Για παράδειγμα, ο υπερβολικά δυνατός Η.Δ. ήχος από έναν 
θερινό κινηματογράφο που προκαλεί ηχορύπανση στη γειτονιά αποτελεί γεγονός το οποίο θα πρέπει να 
αφορά τον νεαρό ακουστικό οικολόγο ο οποίος από τα μαθητικά του χρόνια θα έχει μάθει με τι τρόπο να 
αντιδρά σε τέτοιες περιπτώσεις. 

 
4.1. Ο Θόρυβος ως 'Εξαιρετικά Δυνατός Ήχος' 

Οι πολλαπλοί ορισμοί του θορύβου, συμπεριλαμβανόμενου και αυτού που προτείνει ο Schafer (1994/1977) 
'Θόρυβος ως Ανεπιθύμητος Ήχος', εισάγουν τους νέους ακροατές στο θέμα της υποκειμενικής εκτίμησης του 
ήχου ως επιθυμητού ήχου, μουσικής ή θορύβου. Σε περιπτώσεις όμως εξαιρετικά δυνατού ήχου, τίθεται ο 
προβληματισμός για το κατά πόσον η ηχητική ενέργεια με πολύ μεγάλη ισχύ είναι δυνατόν να παραβιάσει τα 
αντιληπτικά όρια των ακροατών (ανθρώπων και άλλων ζώων) και να προκαλέσει αντιληπτική ή και άλλη 
σωματική ή ψυχική βλάβη. Στο πλαίσιο της Ακουστικής Οικολογίας, οι μαθητές οδηγούνται στην διερεύνηση 
θεμάτων όπως: ο ακουστικός θώκος του κάθε οργανισμού57 (βλ. Υπόθεση Θώκου (Niche Hypothesis) Krause, 
1993), το δικαίωμα στον ήχο και τη σιωπή, ο έλεγχος του ήχου, τα αντιληπτικά όρια των διαφόρων 
οργανισμών σε ήχους υψηλής ηχητικής πίεσης, οι ψυχικές και σωματικές επιδράσεις του εξαιρετικά δυνατού 
ήχου, η νομοθεσία για τον ήχο, οι τρόποι διαχείρισης προβλημάτων έντασης ήχου σε επίπεδο ανθρώπινης 
επικοινωνίας, μεθόδων και υλικών για μείωση των επιδράσεών του κ.λπ. Η διερεύνηση των παραπάνω 
θεμάτων είναι δυνατόν να προσεγγισθεί μέσα από έρευνα, παιχνίδια ρόλων και εκπαιδευτικές έρευνες-
δράσεις στη γειτονιά και την κοινότητα. 

 
4.2. Οι Προσφερόμενες Δυνατότητες των ΄Μουσικών Οργάνων' και των Ακροατών 

Η έννοια των Προσφερόμενων Δυνατοτήτων (Affordances) από το χώρο της Οικολογικής Ψυχολογίας της 
Αντίληψης, (Gibson, 2002/1979 · E. Gibson, στο Πουρκός, 2005) μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά στην 
κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στους δημιουργούς ήχου/μουσικής και στους ακροατές μέσα στο περιβάλλον. 
(Clarke, 2005) Μέσα από την εξερεύνηση, ο δράστης συνειδητοποιεί σε τι προσφέρεται (δυνατότητες) και σε τι 
δεν προσφέρεται (όρια) κάθε ηχογόνο αντικείμενο στο συγκεκριμένο του πλαίσιο αλλά και αντίστοιχα 
αντιλαμβάνεται και τις δυνατότητες και τα όρια του εαυτού του ως χρήστη του αντικειμένου/οργάνου. Στο 
πλαίσιο της ακουστικής οικολογίας, οι ηχητικές πηγές, η τεχνολογία της Η.Δ., οι αίθουσες και γενικότερα οι 
εσωτερικοί και υπαίθριοι χώροι διάχυσης του ήχου είναι δυνατόν να προσεγγισθούν από τους ηχο-
παραγωγούς και τους ακροατές ως αντικείμενα ηχητικής εξερεύνησης με προσφερόμενες δυνατότητες και 
όρια.  

Προσφερόμενες δυνατότητες δεν έχουν όμως μόνον τα αντικείμενα και οι χώροι αλλά και οι ζωντανοί 
οργανισμοί. Το κάθε είδος του ζωικού βασιλείου, στο περιβάλλον του, είναι δυνητικά ικανό να παράγει και να 
δεχθεί ένα συγκεκριμένο εύρος ηχητικών/μουσικών ερεθισμάτων. Εάν αναγκασθεί να παράγει ή να προσλάβει 
ηχητικά ερεθίσματα με ισχύ πέραν των ορίων του αντιληπτικού του συστήματος, είναι δυνατόν να ενοχληθεί ή 
και να υποστεί βλάβη. Μέσα από την έρευνα για τα αντιληπτικά όρια των ακουστικών συστημάτων των 
διάφορων οργανισμών, οι μαθητές οδηγούνται στην ανακάλυψη της επικινδυνότητας της ακρόασης σε πολύ 
δυνατές εντάσεις. Σε ατομικό επίπεδο, η εκπαίδευση αυτή είναι δυνατόν να λειτουργήσει και ως πρόληψη της 
βαρηκοΐας που συχνά προκαλούν στον εαυτό τους τα παιδιά και οι έφηβοι από άγνοια με την αλόγιστη χρήση 

                                                        
57 Ο ακουστικός θώκος, προσδιορίζει το εύρος των ήχων τους οποίους είναι δυνατόν να παράγει και να αντιληφθεί ο κάθε οργανισμός 
στο οικοσύστημα που ζει. (βλ. Krause, 1993) 
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των ακουστικών. Σε κοινωνικό επίπεδο, μπορεί να τους βοηθήσει να κατανοήσουν  τους λόγους για την 
ασφαλή διαχείριση του ήχου σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. 

 
4.3.  Η Κοινότητα  Ανθρώπων και Άλλων Ζώων ως Σχολείο για Οικολογική Ακουστική  Αγωγή 

Το μάθημα μουσικής, όταν δεν περιορίζεται στην τάξη αλλά πραγματοποιεί εξορμήσεις και στην πόλη και τη 
φύση, παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές να βιώνουν περισσότερο τη πόλη και τη φύση 'σαν το σπίτι τους', το 
οποίο, ως φυσική συνέπεια αισθάνονται την ανάγκη να προστατεύουν από οποιαδήποτε ηχητικά 
προβλήματα. Με αντίστοιχο τρόπο, η εξοικείωση με τα ζώα είναι δυνατόν να αυξήσει την ευαισθησία των 
νέων σε ήχους που μπορεί να τα βλάπτουν. Πιο συγκεκριμένα, η εκμάθηση του πώς παράγουν ήχους και πώς 
ακούν τα πιο γνωστά ζώα που μοιράζονται τα οικοσυστήματα με τον άνθρωπο, είναι δυνατόν να ενθαρρύνει 
τους νεαρούς ερευνητές στο να επιχειρούν συγκρίσεις και να εκτιμούν τις ομοιότητες αλλά και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του κάθε είδους. Συνδυάζοντας τη θεωρητική με την εμπειρική γνώση τους, ίσως ακόμα 
κατανοήσουν τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι ζώντες οργανισμοί χρησιμοποιούν τον ήχο και το 
πόσο σημαντικός είναι για την επιβίωσή τους. Σε πρακτικό επίπεδο, οι ήχοι των ζώων είναι δυνατόν να 
εντάσσονται εκπαιδευτικά σε ένα είδος σολφέζ-παιχνιδιού, ιδιαίτερα χρήσιμου τόσο για την ανάπτυξη της 
ακουστικής αντίληψης, όσο και ως γέφυρα για ψυχολογική ταύτιση με τα ζώα (βλ. Milton, 2002). 

Μεταφερόμενοι στο επίπεδο της ηθικής, ερωτήσεις όπως: Ποιος άλλος ακούει; Πού ακούει; Πότε ακούει; όταν 
τίθενται συχνά μέσα και έξω από την τάξη, είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη συνειδητοποίηση από τους 
μαθητές της πραγματικότητας ότι οι ήχοι που παράγουν με ή δίχως Η.Δ. δεν εκπέμπονται στο 'κενό' αλλά 
γίνονται συχνά αντιληπτοί και από άλλα όντα, τα οποία είτε τους εντάσσουν ευχάριστα στο ηχητικό τους 
περιβάλλον είτε θεωρούν ότι ανατρέπουν τις ισορροπίες του. Στην τελευταία περίπτωση, η επικοινωνία με 
τους ακροατές, η ρύθμιση της συμπεριφοράς του ηχο-παραγωγού και των ακροατών και η προσαρμογή του 
περιβάλλοντος (π.χ. κλειστά παράθυρα ή ηχομόνωση κ.λπ.) αποτελούν πιθανές στρατηγικές προσέγγισης. 

 
5. Η Εκπαιδευτική Διάσταση του Ηχοτοπίου και του Ηχοπεριπάτου 

5.1. Το Ηχοτοποπίο ως Εκπαιδευτικό Πλαίσιο και Εργαλείο 

Το ηχοτοπίο προσφέρεται ως ευέλικτος χώρος-πλαίσιο μάθησης αλλά και ως εκπαιδευτικό εργαλείο για 
ζωντανή ακρόαση στο πεδίο, για ηχογράφηση και πολλαπλές στοχευμένες ακροάσεις καθώς και για ακρόαση 
μουσικών συνθέσεων (Soundscape Compositions) συνήθως ηλεκτροακουστικής μουσικής. Είναι δυνατόν να 
αναλυθεί κατά περίπτωση είτε με βάση τα ηχητικά του χαρακτηριστικά είτε με βάση τις σημασίες των ήχων 
του ή συνδυαστικά, λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο αυτές διαστάσεις. Μπορεί ακόμη να λειτουργήσει ως 
εργαλείο για ομαδική σύνθεση και αυτοσχεδιασμό από τους μαθητές οι οποίοι μέσα από ηχητικούς 
πειραματισμούς αντιλαμβάνονται και εξασκούνται στη δημιουργία ηχοτοπίων που διακρίνονται από 
ηχοποικιλότητα και ισορροπία ή σε άλλες περιπτώσεις εξερευνούν και επεξεργάζονται βιωματικά τις 
ανισορροπίες των ηχητικών γεγονότων και τις επιδράσεις τους στο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και στα 
συναισθήματα των μελών της ομάδας. Για την ανάλυση των ηχοτοπίων (ζωντανών, ηχογραφημένων, μουσικών 
συνθέσεων), χρήσιμα εργαλεία είναι δυνατόν να αποτελέσουν οι ηχητικοί χάρτες, τους οποίους οι ακροατές 
δημιουργούν είτε κατά τη διάρκεια μιας σιωπηλής ακρόασης είτε μετά από αυτήν. 

 
5.2. Ο Ηχοπερίπατος: Σιωπηλό Εργαστήρι Οικολογικής Ακουστικής Αγωγής  

Ο Ηχοπερίπατος (βλ. Westerkamp, 2011) παρέχει το πλαίσιο για ενεργητική ακρόαση, ανάλυση και κατανόηση 
του περιβάλλοντος, εστιάζοντας τόσο στα φυσικά χαρακτηριστικά των ήχων όσο και στις σημασίες τους. 
Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο της Οικολογικής Ακουστικής Αγωγής, καθώς η περιήγηση ενός τόπου σιωπηλά 
δημιουργεί ιδιαίτερα κατάλληλες συνθήκες για τη συγκέντρωση της προσοχής και την ευαισθητοποίηση της 
αντίληψης σε διάφορα ηχητικά γεγονότα και φαινόμενα που διαδραματίζονται στο πεδίο. Η σύγκριση των 
ακουστικών εντυπώσεων από τον ζωντανό ηχοπερίπατο με τις μετέπειτα ακροάσεις της ηχογράφησής του 
μπορεί να δώσει πολλαπλές ευκαιρίες για αντιληπτική μάθηση και διαπίστωση των διαφορών μεταξύ των 
ζωντανών και διαμεσολαβημένων ακροάσεων. Δεδομένης της δυσκολίας των μικρών παιδιών για εστίαση της 
προσοχής και διατήρηση της σιωπής για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ο ηχητικός περίπατος είναι συχνά 
αναγκαίο να προσαρμοσθεί. Είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθεί η διάρκεια των διαστημάτων σιωπηλών 
ακροάσεων, χωρίς όμως αυτές να καταργηθούν. Μέσω της σταδιακής διαμόρφωσης της συμπεριφοράς, 
ξεκινώντας ακόμα και από το ένα λεπτό σιωπηλής ακρόασης, τα παιδιά εκπαιδεύονται σε ολοένα και 
μεγαλύτερα διαστήματα σιωπών. Οι ηχοπερίπατοι είναι δυνατόν να αποτελέσουν εργαλείο για αρχάριους 
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ακροατές αλλά επίσης μπορούν να πάρουν και τη μορφή μιας εφ΄ όρου ζωής πρακτικής η οποία προσφέρει 
στους ακουστικούς οικολόγους χρόνο για σιωπηλή ακρόαση (Westerkamp, ο.π.)  

 
6. Επίλογος 

Η προτεινόμενη προσέγγιση ηχητικής/μουσικής εκπαίδευσης που προκύπτει ως συγκερασμός της ακουστικής 
οικολογίας με τη ψυχολογία, είναι συμπληρωματική της σύγχρονης δημιουργικής μουσικής παιδαγωγικής. 
Συμβάλλει δυνητικά στην εξέλιξη των παιδιών και νέων σε υπεύθυνους πολίτες, ικανούς να διαχειρίζονται με 
δημιουργικότητα και ευαισθησία τις προσφερόμενες δυνατότητες των ήχων και της μουσικής (με ή δίχως Η.Δ.) 
σε ποικίλα περιβάλλοντα αλλά και να εντοπίζουν και να 'διορθώνουν' τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις τους 
στα ηχοτοπία των σύγχρονων δυτικών πόλεων.  
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Περίληψη 

Σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συναντούμε φαινόμενα που σχετίζονται με 
τον ήχο. Γι’ αυτό όταν πραγματοποιούνται σχολικές δραστηριότητες πάντα κάποιες από αυτές είναι σχετικές 
με αυτόν. Πόσο σημαντική είναι αυτή η «ηχητική» διάσταση των σχολικών δραστηριοτήτων; Η εργασία μας 
θεωρεί ιδιαίτερα χρήσιμη την διάσταση αυτή, λόγω της σημασίας που έχει ο ήχος γενικότερα στη ζωή μας.  

Ο ήχος είναι επικοινωνία ατομική και συλλογική, είναι πολιτισμική έκφραση, είναι ενέργεια που καταδεικνύει 
τις σχέσεις των ατόμων μεταξύ τους και με το περιβάλλον. Είναι συνώνυμος της κίνησης, της ζωής και της 
υγείας, αλλά και της κουλτούρας που τα περιστοιχίζει. Αυτό το «προφίλ» του ήχου έχει οδηγήσει σε πολλές 
σχολικές δραστηριότητες με ηχητικές, ακουστικές, μουσικές διαστάσεις. Αυτό συμβαίνει και στα τρία πεδία 
που θεσμικά αναπτύσσονται οι προγραμματικές σχολικές δραστηριότητες, δηλαδή την αγωγή για την Υγεία, το 
Περιβάλλον και τον Πολιτισμό.  

Στην εργασία μας θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε ένα πλαίσιο για αυτές τις δραστηριότητες, όπως 
απορρέει από το εκπαιδευτικό υλικό των σχολικών δραστηριοτήτων, με σκοπό να διευκολυνθεί ο 
εκπαιδευτικός που επιθυμεί να αξιοποιήσει την ηχητική διάσταση των παιδαγωγικών του δράσεων για τους 
διδακτικούς του στόχους. Το πλαίσιο αυτό σε μεγάλο βαθμό απορρέει από τον τρόπο διάρθρωσης του Εθνικού 
Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός» και εκκινεί από το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Ακουστική Οικολογία, που έχει αναπτύξει 
ένα μεγάλο μέρος της με εκπαιδευτικό χαρακτήρα και έχει συμβάλει στην βιωματική εκπαίδευση για τον ήχο, 
θα αποτελέσει κομβικό σημείο αναφοράς για την διαμόρφωση του πλαισίου μας, με κεντρικό διδακτικό 
εργαλείο την έννοια του «ηχοτοπίου». 

 
Λέξεις Κλειδιά 

Σχολικές Δραστηριότητες, Ήχος, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Αγωγή, Πολιτισμική Αγωγή 

 
 
1. Εισαγωγικά: Διερευνώντας την «Εκπαίδευση για τον ήχο» 

Ένα σημείο εκκίνησης για να γίνει κατανοητή η έννοια της «εκπαίδευσης για τον ήχο», όπως θα την 
συζητήσουμε εδώ, αποτελούν τα παιδικά βιβλία για τον ήχο. Τα βιβλία αυτά απευθύνονται σε μαθητικές 
ηλικίες. Έχουν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ακολουθώντας συχνά τη δομή ενός σχολικού εγχειριδίου, και 
πολλές φορές υιοθετούν στα κεφάλαιά τους τη δομή ενός σχεδίου μαθήματος, με εισαγωγή, δραστηριότητες 
και συμπεράσματα. Έχουν δηλαδή κεφάλαια, στα οποία διαμοιράζουν τη «διδακτέα ύλη», συχνά έχουν 
επεξηγήσεις, βιωματικές ασκήσεις και «πολυτροπικά» παραδείγματα, δηλαδή ανάπτυξη του περιεχομένου με 
εικόνες, σχέδια και κείμενο.  

 
1.1. Το παιδικό, εκπαιδευτικό βιβλίο 

Σε εργασία που παρουσιάστηκε στο 2ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, για την παιδική βιβλιογραφία του 
ήχου (Σαρρής 2010α), έγινε μια προσπάθεια ομαδοποίησης των θεματικών, αφού αυτή προέκυπτε φυσικά, 
μέσα από τα κοινά θέματα που διαπραγματεύονταν τα βιβλία. Εκεί διακρίναμε «δέκα συν μία» ενότητες 
θεμάτων για τον ήχο: (α) Ακουστική και χαρακτηριστικά του ήχου (β) Περιβάλλον και πολιτισμική διάσταση 
του ήχου (γ) Γραμματισμός και συστήματα γραφής (δ) Οργανολογία και Πολιτισμική Οργανολογία (ε) Ιστορία 
και Μυθολογία για τον Ήχο και τη Μουσική (στ) τεχνολογία του ήχου (ζ) Εκπαίδευση για τη Μουσική (η) 
Ενορχήστρωση και Διεύθυνση Ορχήστρας (θ) Κατασκευή Μουσικών Οργάνων (ι) Ανθρώπινη φωνή και 
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φωνητικές χορδές και τέλος (ια) Διάφορα μεμονωμένα συμβάντα αξιοπρόσεκτα για τον ήχο και τη φιλολογία 
του, που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες ενότητες.  

Η βιβλιογραφία που μελετήθηκε, θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας «Βιβλιοθήκης Σχολικών 
Δραστηριοτήτων», μιας βιβλιοθήκης δηλαδή κατάλληλα δομημένης ώστε να παρέχει υλικό και πηγές στον 
εκπαιδευτικό που διοργανώνει τις σχολικές του δραστηριότητες και τα πρότζεκτ που εκπονούνται στην τάξη. 
Πρόκειται για εκδόσεις μεταφρασμένες, που προέρχονται από όλο τον κόσμο, και στο βαθμό που συμβαίνει 
αυτό αντιπροσωπεύουν το αντίστοιχο υλικό για τον ήχο που συναντάει κανείς διεθνώς (Ενδεικτικά: 
(Beaumont & Rimont, 1999), (Binns, 1997), (Danes, 1993), (Delafosse, 1996), (Kniffke - Delafosse, 1995), 
(Μόρρις Πάρκερ, 1953), (Μπίντερ & Μπίντερ, 1985), (Paker, 1997), (Suhr, 2004), (Sánchez & Horacio, 1998), 
(Taylor, 1994), (Frankel κ.α., 1967)). Το υλικό αυτό διευρύνεται ακόμη περισσότερο στο διαδίκτυο. 

 
1.2. Τα σχολικά εγχειρίδια και το αναλυτικό πρόγραμμα 

Από την άλλη, ο ήχος εμφανίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευση σε πολλά 
διδακτικά αντικείμενα. Από την πρώτη κιόλας δημοτικού συναντούμε τον ήχο στη Φυσική Αγωγή, όπως για 
παράδειγμα με τις «ηχηρές κινήσεις» (Μπουρνέλη, κ.α., 2011:79) και άλλες μουσικές και κινητικές προτάσεις, 
στη Μελέτη Περιβάλλοντος με το «ταξίδι του ήχου», (Πλακίτση κ.α., 2011:153) στα Μαθηματικά με τη 
μέτρηση ακουστικών σημάτων. (Λεμονίδης κ.α., 2011:16) στα Εικαστικά με την παρουσία του «μουσικού» 
ρυθμού στην τέχνη. (Ζωγράφος κ.α., 2013: 88) Ακόμη και στη Γλώσσα, όπου ο ήχος είναι «πανταχού παρών», 
λόγω της προφορικότητας, υπάρχει - για παράδειγμα - ενότητα αφιερωμένη «στον ήχο της μπουρούς», 
(Κραντζόλα κ.α., 2011:76) ομοίως στο Ανθολόγιο συναντούμε την ενότητα «Ο κάστορας και η ηχώ» (Τσιλιμένη 
κ.α., 2011:101) και στα βιβλία της Μουσικής συναντούμε στοιχεία του ήχου, όπως η ενότητα του «κυρίου 
Ντεσιμπέλ» και φυσικά τις «Ηχοϊστορίες». (Αργυρίου κ.α., 2011) Αυτά είναι μερικά ενδεικτικά παραδείγματα. 
Η παρουσία του ήχου μόνο στα σχολικά εγχειρίδια στοιχειοθετεί μια συλλογή κεφαλαίων, που από μόνα τους 
δημιουργούν έναν τόμο «εγχειρίδιο για τον ήχο στην εκπαίδευση». (Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, 2014) 

 
1.3. Ο «ήχος του σχολείου» 

Πέρα από τα εγχειρίδια όμως, οι ήχοι εμφανίζονται – όπως σε κάθε περιβάλλον – ως περιρρέουσα ενέργεια 
του περιβάλλοντος εντός και εκτός του σχολείου. (Σαρρής, 2010β) Συνθέτουν ένα «ηχητικό περιβάλλον». 
(Διονυσίου – Ετμεκτσόγλου, 2014 · Ζεπάτου & Σπυρέλλης, 2007) Ο ήχος συνοδεύει όλες τις δραστηριότητες 
της μαθητικής ζωής. Οι ομιλίες στο μάθημα και οι φωνές στο παιχνίδι και το διάλειμμα, οι συσκευές που 
λειτουργούν σε διάφορα επίπεδα θορύβου και διάφορα ηχοχρώματα, η κίνηση ανθρώπων και οχημάτων 
γύρω από το σχολείο, τα αεροπλάνα που περνούν πάνω από την πόλη, αλλά και τα πουλιά που κελαηδούν, τα 
τραγούδια και οι μπάλες που αντηχούν από το μάθημα είναι ήχοι που αφορούν στην εκπαίδευση.  

 
1.4. Η «ηχητική» διάσταση των σχολικών δραστηριοτήτων 

Η βιωματική παιδαγωγική προσέγγιση κάθε πτυχής της καθημερινότητας επιτυγχάνεται μέσα από τις σχολικές 
δραστηριότητες (school activities). Οι σχολικές δραστηριότητες καθιστούν τη μάθηση βιωματική. Συνδέονται 
με τα διευρυμένα στρώματα του γνωστού «κώνου της εμπειρίας» του Dale (1969 [1946]), καθώς βρίσκονται 
πλησιέστερα προς τη βάση, που βρίσκεται η πραγματική, άμεση εμπειρία στο φυσικό περιβάλλον.  

Οι σχολικές δραστηριότητες δεν περιορίζονται, αλλά εμπνέονται από τις δημιουργικές ιδέες που συζητούνται 
στο σχολείο και προεκτείνονται προς κάθε πτυχή της πραγματικότητας, ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες. 
Θεσμικά στην Ελλάδα μοιράζονται σε σχολικές δραστηριότητες (α) Περιβαλλοντικής Αγωγής (Π.Ι., 2003:640-
646), (β) Αγωγής Υγείας (Στάππα-Μουρτζίνη, 2010) και (γ) Πολιτιστικών Θεμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ, 2013:7). 

Για να κατανοήσουμε τον τρόπο που μπορεί να γίνει βιωματική προσέγγιση ενός θέματος μέσα από τις  
σχολικές δραστηριότητες, αρχικά θα εξετάσουμε ένα παράδειγμα από τον χώρο του ήχου, με ένα υποθετικό 
πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων για το «Θόρυβο», που αναπτύσσουμε διαθεματικά, με συνδυασμό 
πολλών διδακτικών αντικειμένων. Στην εικόνα 1 φαίνονται οι τρόποι «οριζόντιας διασύνδεσης» (Π.Ι., 2003) 
των διδακτικών αντικειμένων με θεματική τον ήχο.  Ξεκινώντας από την κεντρική έννοια, προχωρούμε προς τα 
διδακτικά αντικείμενα, στα οποία περιλαμβάνονται οι τρόποι που ο θόρυβος εμφανίζεται κάθε φορά.  

 



3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση», Αθήνα, 28, 29 & 30 Ιουνίου 2014 

 63 

 
Εικόνα 1 

 
Από την εικόνα 1 μπορούν να προκύψουν πολλές βιωματικές δραστηριότητες σε κάθε διδακτικό αντικείμενο, 
με διδακτικά μέσα όπως: δημιουργία ομάδων εργασίας, ανάθεση μικρών ερευνητικών εργασιών με 
αναζήτηση στη σχολική βιβλιοθήκη και ηλεκτρονικές πηγές, συγκέντρωση συγκεκριμένης βιβλιογραφίας, 
δημιουργία πρωτότυπων φυλλαδίων, δίπτυχων, τριπτύχων κ.λπ. έρευνες πεδίου με καταγραφή, παρατήρηση, 
διεξαγωγή συμπερασμάτων, μετρήσεις, συνεντεύξεις, βιντεοσκοπήσεις, ηχογραφήσεις, επισκέψεις, 
χαρτογραφήσεις, ενημέρωση στην τοπική κοινότητα, δημιουργία πειραματικών κατασκευών, έργων τέχνης, 
συνθέσεων, ποίησης, λογοτεχνίας και «μικρο-λογοτεχνίας», ατομικές και ομαδικές βιωματικές ασκήσεις για 
ψυχική και σωματική υγεία, παιχνίδια ρόλων και θεατρικά παιχνίδια, δραματοποίηση, συγγραφή σεναρίων, 
δημιουργία λεξικών, αφισών, κανόνων κοινής αποδοχής, συλλογών αντικειμένων και τεκμηρίων, σχολικά 
μουσεία, ψηφιακά έργα, ιστότοποι, ιστολόγια, κ.λπ. 

Πώς όμως ο ήχος εμφανίζεται στις σχολικές δραστηριότητες; Για να απαντήσουμε σε αυτό θα 
χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα με ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο θέμα προγραμμάτων σχολικών 
δραστηριοτήτων που είναι το «νερό». Αυτό εξετάζεται είτε ως αγαθό, είτε ως βασικό στοιχείο της ζωής, είτε ως 
«η θάλασσα», είτε ως προς τον «κύκλο» που διαγράφει στον πλανήτη και τις διάφορες χρήσεις και μορφές του 
και με πολλούς άλλους τρόπους. Στην εικόνα 2 βλέπουμε θεματικές και ιδέες για τη συμβολή του ήχου σε 
σχέση με το νερό, σε διάφορα διδακτικά αντικείμενα, από τα οποία μπορεί να επιλέξει ο εκπαιδευτικός αυτά 
που ενισχύουν τους διδακτικούς του στόχους.  

Μέσα από τις θεματικές αυτές δίνεται η δυνατότητα για τη βιωματική κατανόηση φαινομένων και συμβάντων 
της εποχής μας, που αγγίζουν την καθημερινότητά μας. Η ποιότητα του ηχοτοπίου σε διάφορες εκφάνσεις, 
είτε πρόκειται για το ανθρωπογενές περιβάλλον έτσι όπως το διαμορφώνουμε, είτε πρόκειται για το φυσικό 
περιβάλλον και τη σχέση μας με αυτό, τα φυσικά φαινόμενα του ήχου στο νερό, όπως εκφράζονται με 
σύγχρονες κατασκευές και υδραυλικά μουσικά όργανα, η σημασία του ήχου στην αρχαιότητα και η παρουσία 
του στη μυθολογία, είναι μερικές χαρακτηριστικές θεματικές των δυνατοτήτων που μας δίνουν οι σχολικές 
δραστηριότητες με ήχο. 

 
1.5. Προς έναν σχεδιασμό των σχολικών δραστηριοτήτων με ήχο 

Κεντρικό ρόλο στις δραστηριότητες αυτές έχει η δυνατότητα για έρευνα και ανακάλυψη νέων πτυχών του 
θέματός μας μέσα από την υλοποίηση ανάλογων μεθοδολογιών. Πώς όμως προκύπτει αυτή η μεθοδολογία, 
και με ποιο σκοπό;  

θόρυβος 

υπολογισμοί, σχέσεις, αναλογίες, συχνότητες  < μαθηματικά 

μουσική 

κοινωνική και πολιτική αγωγή > σεβασμός ζωτικών ηχητικών 
χώρων, κοινόχρηστοι χώροι 

θρησκευτικά > αίνος, αλαλαγμός, όργανα 

εικαστικά > οπτικός θόρυβος, θόρυβος φωτογραφίας 
χρώματα του θορύβου (λευκός, γκρίζος, ροζ, καφέ κ.λπ.) 

μελέτη περιβάλλοντος 

θεατρική αγωγή > ακουστική χώρων, ήχοι έργων,  
ταινίες (sound of noise, Noise: a human history) 

γλώσσα 
  ξένη γλώσσα 

 γυμναστική > ησυχία, αυτοσυγκέντρωση, μηχανικά αθλήματα 

  θόρυβος σήματος, ηχητικά γλυπτά < πληροφορική 
αναζήτηση, ψηφιακή δημιουργία, ψηφιακές συλλογές  

γεωγραφία > ηχητικοί χάρτες, τοπικά χαρακτηριστικά 

φυσικά 

ιστορία > η Ιστορία του θορύβου, ο θόρυβος της Ιστορίας  
ενδεικτικά γεγονότα που μπορούν να αναπτυχθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά: 
6ος αι. π.Χ.: πρώτο διάταγμα για το θόρυβο στη Σύβαρη 
5ος αι. π.Χ.: ο Ιπποκράτης για τις εμβοές και το θόρυβο 
44 π.Χ.: Νομοθεσία Ιούλιου Καίσαρα για ώρες κοινής ησυχίας 
16ος αι.: Νόμος για ησυχία τις νυκτερινές ώρες στο Λονδίνο 
1660: Μεγάφωνο από τον Morland (Αγγλία) και τον Kircher (Γερμανία)  
1713: Πρώτη διάγνωση κώφωσης από θορύβους του Bernadini Ramazzini 
1880: πρώτη συσκευή μέτρησης θορύβου (δίσκος Rayleigh) 
1968: Η έννοια του Ηχοτοπίου από τον Murray Schafer 
1969: H UNESCO για τον θόρυβο  

κυριολεξία > ανεπιθύμητος, αντιληπτός 
μεταφορά > συζήτηση, αναστάτωση 

συγγένειες > θορυβούμαι, θορυβημένος 

Συνώνυμα > φασαρία, ντόρος, σάλος 

χρήση,  συνώνυμα, μεταφορά < κουλτούρες 

ετυμολογίες, ιδιωματισμοί < γλώσσα  

φουτουριστές, ηχοτοπίο < ιστορία 
noise music, found sound, 20ος αιώνας < είδη 

 χαρακτηριστικά και είδη ήχου < ήχος 

τεχνικές ηχογραφήσεων < δημιουργία 
          θορυβομελοποιοί, 3  ́44΄ ,́ συνθέτες 20ου αιώνα < έργα 

ακουστική > φαινόμενα ήχου 

κυματική > φαινόμενα κυμάτων 

ηχοτοπίο, ηχορρύπανση  < περιβαλλοντική αγωγή 
ωτική υγιεινή, ακουογράφημα  < αγωγή υγείας 



3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση», Αθήνα, 28, 29 & 30 Ιουνίου 2014 

 64 

 
Εικόνα 2 

 
Τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων ακολουθούν την διαδικασία (α) του προγραμματισμού, μέσα από 
έναν πρώτο σχεδιασμό, (β) της υλοποίησης, η οποία υποστηριζόμενη συνεχώς παιδαγωγικά θα δείξει τα 
σημεία τήρησης και σημεία επαναπροσδιορισμού του αρχικού σχεδιασμού, και (γ) τη διαδικασία 
ολοκλήρωσης, που περιλαμβάνει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τη γενικότερη ή ειδικότερη 
αποτίμηση των δραστηριοτήτων. (Υ.ΠΑΙ.Θ., 2013) Σε αυτά τα τρία στάδια μεσολαβεί αυτό του αρχικού 
«καταστατικού» σχεδιασμού των διδακτικών προτεραιοτήτων, όπως αυτές εκφράζονται από το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα. (Π.Ι., 2003) Στο στάδιο αυτό, ο σχεδιασμός είναι ενιαίος δίνοντας σημεία ευελιξίας ανάλογα με 
τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες κάθε σχολικής μονάδας. Από αυτόν απορρέει αρχικά το πλαίσιο της 
εκπαίδευσης για τον ήχο. Τα αναλυτικά προγράμματα, στοχεύοντας να συμβάλλουν 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», (Π.Ι., 2003:647 από το Νόμο 1566/85 (άρθρο 1, § 1)) δίνουν 
ισόρροπα σημασία και στην ακουστική έκφανση του πολιτισμού μας, αυτή που σχετίζεται με τον ήχο. Επίσης 
επιδιώκεται η «οριζόντια διασύνδεση στο επίπεδο των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών», κάτι που 
«σημαίνει κατάλληλη οργάνωση της διδακτέας ύλης κάθε γνωστικού αντικειμένου, µε τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η επεξεργασία θεμάτων από πολλές οπτικές γωνίες, ώστε αυτά να «φωτίζονται 
πολυπρισματικά» και να αναδεικνύεται η γνώση και η σχέση της µε την πραγματικότητα. Στην προοπτική αυτή 
εντάσσεται η αγωγή των αισθήσεων, και μέσα σε αυτές και ό,τι σχετίζεται με την αίσθηση της ακοής.  

Μέσα από το μάθημα της Μουσικής επιδιώκεται ήδη από την Προσχολική Αγωγή  η «ακουστική αντίληψη και 
διάκριση των ήχων». (Π.Ι., 2003:590) Συνεχίζοντας στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, βλέπουμε ότι στη 
«Γλώσσα» της Α’ και Β’ δημοτικού, στοχεύεται να υπάρχει ενεργοποίηση για τους «µηχανισµούς ακουστικής 
και απαντητικής ετοιμότητας», όπου ο μαθητής «ακροάται, παίρνει το λόγο, δεν ξεφεύγει από το θέμα». (Π.Ι., 
2003:18) Η προτεραιότητα αυτή εξακολουθεί να υπάρχει και στη συνέχεια σε όλο το Δημοτικό Σχολείο με 
έμφαση στη «βιωματική συμμετοχή» στους ακουστικούς μηχανισμούς. (Π.Ι., 2003:19, 20) Στο χώρο της 
γλώσσας, αλλά αυτή τη φορά της ξένης, η ακροαματική ικανότητα έχει επίσης πρωτεύουσα θέση: ο 
προφορικός λόγος αναπτύσσεται παράλληλα με το γραπτό (Π.Ι., 2003:357) ενώ προσμετράται κι εδώ η 
«ακουστική κατανόηση», παράλληλα με την «αναγνωστική» και αντιπαραβάλλονται τα «ακουστικά κείμενα» 
με τα γραπτά (Π.Ι., 2003:390). Υπάρχει σχεδιασμός για την «ακουστική κατανόηση» (Π.Ι., 2003:684) 
«καθημερινών καταστάσεων», (Π.Ι., 2003:391) των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των ακουστικών έργων, 
έμφαση στην «ακουστική αντίληψη», μέσα από τη φυσική αγωγή. (Π.Ι., 2003:559, 560, 562) Έτσι, εμφανίζεται 
ισότιμα ως προτεραιότητα η ικανότητα για «ακρόαση», (Π.Ι., 2003:7, 14, 15, 18, 19, 22, 26, 120, 513, 590) για 
«κριτική ακρόαση» ηχητικών έργων, (Π.Ι., 2003:20, 21) η έννοια του «ακροατή» (Π.Ι. 2003:30, 42) και του 
«ακροατηρίου». (Π.Ι., 2003:343, 346, 347) Επίσης με έμφαση στην αγωγή υγείας αναφέρονται η «ενεργητική 
ακρόαση» στην καθημερινότητα «ως τρόπος επικοινωνίας» των ανθρώπων. (Π.Ι., 2003:624, 631, 632)  

νερό 

αναλογίες όγκου – συχνότητας σε πειραματικά < μαθηματικά 
 μουσικά όργανα νερού π.χ. (ποτηρόφωνο, αυλός πάνα)   

μουσική 

κοινωνική και πολιτική αγωγή > ήχοι νερού και ποιότητα ζωής 
για την κοινότητα: ποτάμια, σπήλαια, λίμνες, θάλασσες, 
τεχνητές λίμνες, σιντριβάνια, ως κοινόχρηστα, δημόσια αγαθά 
πέντε αισθήσεων.  

θρησκευτικά > νερό, δίψα, ξηρασία στους ψαλμούς 

εικαστικά > απεικονίσεις κυμάτων, οπτικοποιήσεις 
ηχοτοπίων με νερό σε διάφορες μορφές τέχνης  

μελέτη περιβάλλοντος 

θεατρική αγωγή > ηχητικά εφέ νερού σε «θεατρικά 
ηχοτοπία», ραδιοσκηνοθεσία και ήχοι νερού 

γλώσσα 

 κουλτούρα και ήχος, γλωσσικά φαινόμενα  < ξένη γλώσσα 

 γυμναστική > ακοή στα (υπο) θαλάσσια αθλήματα 

  ψηφιακό αποθετήριο ήχων νερού < πληροφορική 
για υποστηρικτική χρήση σε όλα τα αντικείμενα   

γεωγραφία > κλίμα, μετεωρολογία και ηχητικά τοπία 

φυσικά 
ιστορία > Εθνογραφικές, «λαογραφικές» προσεγγίσεις, 
παραδόσεις, έθιμα που αναπαριστούνται, ή 
«ηχοποιούνται» (ηχητική ανασύνθεση). Ύδραυλις. 
Οινοχόοι. Λερναία Ύδρα, κεραυνοί του Δία, σειρήνες κ.λπ. 
 

ποίηση > Μα βούρκος το νεράκι θα μαυρίσει (Μαβίλης) 
ονοματοποιία > πλατσουρίζω, βλύζω, βρέμω, βρόμος 

παρηχήσεις > «ρο»: νερό, ρέον, ρυάκι, ροή, βροχή, ρόχθος 
κεραυνός, θορυβούμαι, θορυβημένος 

μετρική > τονισμός, μέτρα, ποίηση, μικρολογοτεχνία  
το «νερό» στη μουσική διαχρονικά < ιστορία 

νησιώτικη μουσική, εγχώρια και μη < είδη 
το νερό στην οργανοκατασκευή < ήχος 

μιμήσεις, π.χ.  με body percussion  < δημιουργία 
το νερό στα μουσικά έργα < έργα 

ακουστική > φαινόμενα ήχου στο νερό 
κυματική > κυματική «νερού» και ήχος 

ηχοτοπία με νερό  < περιβαλλοντική αγωγή 
ήχοι νερού και ψυχική υγεία  < αγωγή υγείας 
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Όπως είναι φανερό, το πνεύμα των Αναλυτικών Προγραμμάτων μας προτρέπει να αναπτύξουμε τον «κόσμο 
των ήχων και της ακοής» σε πολλά επίπεδα: Για την ουσιαστική επικοινωνία των ανθρώπων, την αποτίμηση 
και απόλαυση των ηχητικών δημιουργιών, τη λειτουργικότητά μας στην καθημερινότητα, την κριτική και 
δημιουργική αντιμετώπιση του πολιτισμού μας. Στο πνεύμα αυτό, κινείται και το Αναλυτικό Πρόγραμμα της 
Μουσικής, με σαφή αναφορά στον ήχο που μας περιβάλλει και τις πολλαπλές λειτουργίες του. Στην εικόνα 3 
συνοψίζονται οι αρχές που κατευθύνουν τον σχεδιασμό των σχολικών δραστηριοτήτων με επίκεντρο τον ήχο, 
όπως τις έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα.  

 

 
 

Εικόνα 3 
 
2. Πρακτικές για μια «εκπαίδευση για τον ήχο» 

Η «εκπαίδευση για τον ήχο», δηλαδή οι τρόποι που παρουσιάζεται ο ήχος στην εκπαίδευση, όπως την 
περιγράψαμε εδώ, είναι ένα ήδη υπαρκτό κομμάτι της εκπαιδευτικής καθημερινότητας, αναπλαισιωμένο 
όμως στην εργασία μας, γύρω από την έννοια του ήχου. Όπως υποστηρίξαμε, η αναπλαισίωση αυτή είναι 
καίριας σημασίας, αν βέβαια μας δώσει αποδοτικά εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθοδολογία για την επίτευξη 
των διδακτικών μας στόχων. Πώς όμως αναπτύσσονται τα εργαλεία αυτά στην πράξη;  

 
2.1. Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός 

Το «τρίπτυχο» των σχολικών δραστηριοτήτων του σύγχρονου ελληνικού δημοτικού σχολείου μπορεί να 
εκφραστεί με τις λέξεις «Περιβάλλον» (Περιβαλλοντική Αγωγή), «Άνθρωπος» (Αγωγή Υγείας) και «Πολιτισμός» 
(Πολιτιστικά Θέματα). Η πρακτική της διαθεματικότητας, όπως την αναφέραμε μας δείχνει τα σημεία που τα 
πεδία αυτά συναντούν, συνεχίζονται, αλληλοσυμπληρώνονται. Ο εκπαιδευτικός κάθε φορά κάνει έναν σχετικό 
σχεδιασμό ώστε να στρέψει το πρόγραμμά του προς την κατεύθυνση των στόχων του. Μπορεί να αντλήσει τα 
ερεθίσματά του, πρώτα απ’ όλα από το αναλυτικό πρόγραμμα και τα σχολικά εγχειρίδια.  

 
2.1.1. Τα σχολικά εγχειρίδια  

Πώς μπορούν πρακτικά να αξιοποιηθούν τα σχολικά εγχειρίδια για μια «εκπαίδευση για τον ήχο»; Ας δούμε το 
παράδειγμα σχεδιασμού ενός προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με θέμα τον «Ήχο», εκκινώντας από το 
υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας στα σχολικά εγχειρίδια. Το παράδειγμά μας αναφέρεται στην Α και Β τάξη, 
κυρίως γιατί κάποια εγχειρίδια αναφέρονται και στις δύο τάξεις. Στην εικόνα 4 έχει γίνει επιλογή από ενότητες 
των σχολικών εγχειριδίων, που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη μελέτη του ήχου, με δύο τρόπους: (α) «με 
άμεση αξιοποίηση» της αναφοράς που γίνεται στον ήχο και τη φιλολογία του, όπως π.χ. το ποίημα «Κύριε 
Ντεσιμπέλ», του ανθολογίου, δίπλα στο οποίο εμφανίζεται και μια κλίμακα εντάσεων (Τσιλιμένη κ.α., 2011:148) 
και (β) «με έμμεση αξιοποίηση» των κοινών στοιχείων της θεματικής του εγχειριδίου με κάποια θεματική από τη 
φιλολογία του ήχου, όπως π.χ. στην ενότητα «Το περιβάλλον του σχολείου μου», στη μελέτη περιβάλλοντος, 
(Δημοπούλου κ.α., 2011:16) όπου μπορεί να μελετηθεί με την ίδια μεθοδολογία το ηχητικό περιβάλλον του 
σχολείου. Η «άμεση» και «έμμεση» αξιοποίηση, ωστόσο είναι πάντα στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού, 
που μπορεί να εμπνευστεί από οποιαδήποτε θεματική, πέραν των ενδεικτικών που αναφέρουμε εδώ εκτιμώντας 
ο ίδιος το «βαθμό σχετικότητας» της ενότητας με τους στόχους του. Στην εικόνα 4 οι περιπτώσεις που μπορούν 
να αναπτυχθούν «με έμμεση αξιοποίηση» βρίσκονται σε παρενθέσεις. Ο εκπαιδευτικός επίσης, θα κρίνει πώς θα 
προσαρμόσει το υλικό του στην Α΄ ή τη Β΄ τάξη. Τα εγχειρίδια της Μουσικής, επίσης, είναι εξ’ ορισμού ολόκληρα 
δυνητικά και άμεσα αξιοποιήσιμα για τη θεματική αυτή. 

 

 

από τις αρχές του αναλυτικού προγράμματος στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων για τον ήχο και την ακοή  

«ολόπλευρη,  
αρµονική και 

ισόρροπη ανάπτυξη 
των διανοητικών και 

ψυχοσωματικών 
δυνάμεων των 

μαθητών» 

«οριζόντια 
διασύνδεση» 

και «παράλληλη 
προσέγγιση από 
πολλές οπτικές 

γωνίες», 
«πολυπρισματικά» 

«ακουστική  
αντίληψη 

και κατανόηση, 
διάκριση ήχων, 

ακ. αντίληψη, κριτική 
ακρόαση, ακροατής, 
ακροατήριο», κ.λπ. 

βιωματικές 
σχολικές 

δραστηριότητες 
με επίκεντρο τον ήχο 

και  τις δεξιότητες  
της ακοής. 
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Εικόνα 4 

Οι ενότητες της εικόνας 4 μπορούν να αναφέρονται ευθέως στον ήχο και σε στοιχεία του όπως η ένταση (π.χ. 
«Ταξιδεύοντας στη χώρα του δυνατά και του σιγά»), στη διάρκεια (π.χ. ο «ήχος που δεν ήθελε να τελειώσει»), 
την επικοινωνιακή του διάσταση (π.χ. «ο μικρός κάστορας και η Ηχώ»), τον ρυθμό (π.χ. «1, 2, 3 … με ρυθμό») και 
τη ρυθμική αγωγή (π.χ. «απαλή και αργή κίνηση»), μορφολογικά στοιχεία (π.χ. «εισαγωγή στη συμμετρία»), 
ζητήματα γραμματισμού και καταγραφής (π.χ. «χαράζω γραμμές»), οργανολογικά στοιχεία (π.χ. «σύγκριση 
μεγεθών και ορολογία»), ορχηστρική δράση (π.χ. «είμαστε μια ομάδα»), μελέτη και δημιουργία ηχοτοπίων (π.χ. 
«Χειμώνας», «Άνοιξη», «ζωντανοί οργανισμοί, υλικά σώματα»), τρόπους παραγωγής ήχων (π.χ. «ηχηρές 
κινήσεις»), ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης (π.χ. «Παιχνίδι με τα καρεκλάκια και το ταμπουρίνο») κ.λπ. 
 
2.1.2. Η δυνατότητα ενός εθνικού επιστημονικού δικτύου εκπαίδευσης 

Με την ευκαιρία της «παγκόσμιας ημέρας ευαισθητοποίησης κατά του θορύβου (30 Απριλίου), εκκίνησε το 
2014 η λειτουργία ενός εθνικού επιστημονικού δικτύου εκπαίδευσης για τον ήχο, ενός δικτύου δηλαδή 
ανάμεσα σε διδάσκοντες τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από όλη τη χώρα, με σκοπό την ενίσχυση 
του έργου της εκπαίδευσης. (Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, 2014) Η δομή και η λειτουργία του δικτύου αυτού με 
θεματική: «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός», στοχεύει να ενισχύσει τις σχολικές δραστηριότητες ως 
προς την ηχητική τους διάσταση, στη λογική της διαθεματικότητας και της οριζόντιας διασύνδεσης που 
αναφέραμε. Για τη συμμετοχή στο δίκτυο αυτό, ισχύει ανοιχτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο, του 
οποίου η ερευνητική επιστημονική πορεία συνάδει με τους στόχους και τη θεματική του δικτύου. Διαδοχικά 
σε ένα επόμενο βήμα, το δίκτυο στοχεύει να εξακτινωθεί σε κάθε φορέα εκπαίδευσης και κάθε εκπαιδευτικό 
σχολικής μονάδας, που θέλει να διαδράσει με το υλικό του δικτύου, προκειμένου να ενισχύσει το 
εκπαιδευτικό του έργο. Έτσι, ήδη υπαρκτά εκπαιδευτικά μέσα, προσβάσιμα ηλεκτρονικά, μπορούν να 
ενταχθούν στον ηλεκτρονικό κόμβο του δικτύου (sound.mysch.gr), αλλά και νέα μπορούν να δημιουργηθούν. 
Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και μιντιοθήκης, αλλά και η ασύγχρονη 
υποστήριξη ομάδων που πραγματοποιούν σχετικά πρότζεκτ. Διαγράφεται έτσι η πορεία που μπορεί στην 
πράξη να ακολουθήσει το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό, σε ένα επόμενο βήμα, μετά τα σχολικά εγχειρίδια και 
το οπτικοακουστικό υλικό που τα πλαισιώνει. 
 
3. Το ηχοτοπίο στις σχολικές δραστηριότητες 

Η έννοια και οι σπουδές του «ηχοτοπίου» (soundscape), που εισήγαγε τη δεκαετία του ’60 ο Murray Schafer, 
έχει πολλαπλά και πολυδιάστατα εμπνεύσει όχι μόνο το χώρο της επιστήμης και της δημιουργίας, αλλά και το 
χώρο της εκπαίδευσης, στον οποίο από νωρίς απέδωσε μέρος του συγγραφικού του έργου (1965). Θα 
αποτελέσει την κύρια έννοια της εργασίας μας, ώστε να δώσουμε ένα παράδειγμα πρακτικής εφαρμογής της 
στις σχολικές δραστηριότητες. Ο Schafer εντόπισε τα χαρακτηριστικά ενός ηχοτοπίου σε πολλές περιστάσεις 
(1977), στο φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον, σε διάφορες διαστάσεις και κλίμακες. Έδωσε έτσι μια 
μεθοδολογία που δημιούργησε εναύσματα για να μελετήσουμε τον ήχο (sound) και την παρουσία του στη 
διάδραση ατόμου (individual) και περιβάλλοντος (environment). (Truax, 1984:11) Η μελέτη του ηχοτοπίου 
μπορεί να λάβει χώρα σε κάθε Σχολική Δραστηριότητα αν ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι υλοποιούνται οι 
διδακτικοί του στόχοι. Στον πίνακα 1 παρουσιάζουμε ιδέες για εντοπισμό και μελέτη ηχοτοπίων, οργανωμένες 
στην τρέχουσα θεματολογία σχολικών δραστηριοτήτων, (Υ.ΠΑΙ.Θ, 2013) οι οποίες είναι επιλεγμένες και 
αναφέρονται συνοπτικά στην πρώτη στήλη (αριστερά της φαίνεται αν ανήκουν στην αγωγή για την Υγεία, το 
Περιβάλλον ή τον Πολιτισμό). Στη συνέχεια, στη δεύτερη στήλη δίνονται κάποια ενδεικτικά ηχοτοπία, που 

Φυσική Αγωγή Α+Β 
Αργά – Γρήγορα 

Απαλή και Αργή κίνηση 
Διαφορετικές μορφές μετακίνησης 

Παραφωνία, Έργο Ιακωβίδη 
Ηχηρές κινήσεις 

Πώς παίζουμε τα μουσικά όργανα 
Τα πρώτα μουσικά όργανα 

«Χειμώνας», «Άνοιξη» 
 

 

Μελέτη Περιβάλλοντος Α 
Το ταξίδι του ήχου 
 

Εικαστικά Α+Β 
1, 2, 3… με ρυθμό! 

Πάνω, Κάτω, Δεξιά, Αριστερά… μια πόλη σε ρυθμό 
 

Γλώσσα Β 
Ποίημα: «Δε μ’ ακούς;» 

 

Μουσική Α 
Ήχε – ήχε είσ’ εδώ; 

Ο ήχος που δεν ήθελε… να τελειώσει! 
Ταξιδεύοντας στη χώρα του δυνατά και του σιγά 

Ο κύριος Ντεσιμπέλ 
 

Μελέτη Περιβάλλοντος Β 
(Είμαστε μια Ομάδα!) 
(Το περιβάλλον του σχολείου μου) 
(Ζωντανοί οργανισμοί και Υλικά σώματα) 
(Στερεά, Υγρά, Αέρια) 
 

Μαθηματικά Β 
(Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου) 
(Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα) 
 

Μουσική Β 
Με τα φτερά του ήχου 

Έλα κι εσύ με τη γλυκιά φωνή! 
Σε ρωτάω κι απαντάς 

Στο μαγαζί του ρολογά 
 

 

Ανθολόγιο Α+Β 
Ο μικρός κάστορας και η Ηχώ 

Κύριε Ντεσιμπέλ 
 

Μαθηματικά Α 
Παιχνίδι με τα καρεκλάκια και το ταμπουρίνο 
(Σύγκριση Μεγεθών και Ορολογία) 
(Χαράζω γραμμές) 
(Μοτίβα) 
(Εισαγωγή στη συμμετρία) 
(Βάρος – Λειτουργία ζυγαριάς) 
 

ο ήχος 
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πρακτικά ήδη υπάρχουν στις σχολικές δραστηριότητες, αφού εκ των πραγμάτων αυτές υλοποιούνται 
πλαισιωμένες από τους ήχους του εκάστοτε περιβάλλοντος, πραγματικού, ψηφιακού ή δημιουργημένου από 
τους μαθητές. Τέλος, δεξιά αναφέρονται ενδεικτικοί τρόποι «διάδρασης» της μαθητικής ομάδας ξεκινώντας 
από τον λιγότερο ενεργητικό, την παρατήρηση (επιλέγεται μόνο το σημείο παρατήρησης και άλλα 
υποκειμενικά στοιχεία) και φτάνοντας στον περισσότερο ενεργητικό που είναι η δημιουργία ενός ηχοτοπίου 
από τους μαθητές, μέσα από κάποια σχετική δραστηριότητα. Η ενδιάμεση μορφή της «παρέμβασης», 
περιλαμβάνει δραστηριότητες ενημέρωσης και διάχυσης γνώσεων και συμπεριφορών για ένα θέμα, οπότε 
μέσα από το αποτέλεσμα των σχολικών δραστηριοτήτων υπάρχει η πιθανότητα να αλλάξει κάτι στο 
(ανθρωπογενές) ηχοτοπίο. Οι επισημάνσεις της διάδρασης είναι ενδεικτικές και απορρέουν από την πρακτική 
εμπειρία των σχολικών δραστηριοτήτων. 

Ενδεικτική Θεματολογία  
(συνοπτικά) 

Ενδεικτικό ηχοτοπίο για μελέτη 

Διάδραση 

πα
ρα

τή
ρη

ση
 

κα
τα

γρ
αφ

ή  
πα

ρέ
μβ

ασ
η 

δη
μι

ου
ργ

ία
 

Αγ
ωγ

ή  Υ
γε

ία
ς  

Σχολική Ψυχική Υγεία σχολικό, οικιακό, αστικό, σχολικής αίθουσας • • •  
Υγεία και Ωτική Υγιεινή καθημερινότητας, οικιακό, σχολικό, αστικό, περιαστικό • • •  
Ποιότητα ζωής σχολικό, οικιακό, αστικό, περιαστικό, ψηφιακής πραγματικότητας (Η/Υ, video games) • • •  
Κυκλοφοριακή αγωγή αστικό, περιαστικό, υπαίθριο, οδικό, κινούμενου αυτοκινήτου  • • •  

Πε
ριβ

αλ
λ.λ

ον
τικ

ή  Α
γω

γή
 

Οικολογικό Αποτύπωμα ανθρωπογενές, αστικό, περιαστικό, κτιρίων, συνοικιών • •   
Διατήρηση πρασίνου αστικό, περιαστικό, πάρκων, πλατειών, δασών, καλλιεργειών • •   
Διαχείριση φυσικών πόρων εργοταξίου, βιομηχανικό, θαλάσσιο, υγροτόπων, ορεινό, δασικό • • •  
Χώρος, οργάνωση και χρήση σχολικό, οικιακό, συνοικιακό, αστικό, περιαστικό, αγροτικό • •   
Ανθρώπινα δικαιώματα  οικιακό, δημοσίων χώρων, κοινόχρηστων χώρων • •   

Π
ολ

ιτ
ισ

τι
κά

 Θ
έμ

ατ
α 

Θεατρικό Εργαστήριο σκηνής, θεάτρου, θεατρικού έργου, χώρου δράσης  •  • 
Εικαστικό Εργαστήριο χώρου έκθεσης, χώρου «εγκατάστασης», άλλου έργου  •  • 
Λογοτεχνικό Εργαστήριο αφηγήσεων, τοπίων και χώρων που περιγράφονται στο έργο • •   
Τύπος – Εργαστήριο ΜΜΕ ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό, πολυμεσικό • •  • 
Παιδί και Παιχνίδι χώρου παιχνιδιού, χώρου μάθησης • • •  
Πολιτιστική Κληρονομιά παρελθόντων ετών, τόπων της αρχαιότητας ή νεότερων • •  • 

Πίνακας 1 

4. Συμπερασματικά: προοπτικές για τον «ήχο στην εκπαίδευση» 

Συχνά στην εργασία μας αναφέρθηκε το κριτήριο «της ενδυνάμωσης των διδακτικών στόχων του 
εκπαιδευτικού» και η προτεραιότητα της κριτικής σύνθεσης των εκπαιδευτικών μέσων και σχολικών 
δραστηριοτήτων. Όπως γίνεται προφανές, ο «ήχος στην εκπαίδευση», στο πλαίσιο που παρουσιάστηκε εδώ, 
δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά συμπληρωματική δυνατότητα, ίσως σημαντική λόγω των ιδιαιτεροτήτων του 
σύγχρονου πολιτισμού, και του τρόπου παρουσίας του ήχου στο βίο μας. Οι ιδιαιτερότητες και ο τρόπος αυτός 
μαρτυρούνται στα γνωστικά, συναισθηματικά, ψυχοκινητικά, βιωματικά οφέλη του σύγχρονου ανθρώπου που 
βάζει συνειδητά τον ήχο στη ζωή του. Η εργασία κινήθηκε προς την κατεύθυνση μιας – όσο το δυνατόν 
περισσότερο – σφαιρικής παράθεσης του χώρου που ο ήχος και οι σχολικές δραστηριότητες συναντιούνται. 
Αυτό έγινε με ενδεικτικά παραδείγματα και προτάσεις. Έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν ρεαλιστικά, ώστε 
ως «μελέτες περίπτωσης» να εμπνεύσουν περαιτέρω θεματικές, ιδέες και δραστηριότητες.  
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Διδασκαλία της Ακουστικής Οικολογίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 
Ευγενία Γιαμάλογλου MSc 

Εκπαιδευτικός Μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
 

Περίληψη 

Ο σύγχρονος κόσμος, διαμορφωμένος μέσα από διαδικασίες συνεχών αλλαγών, έχει ως  κύριο χαρακτηριστικό 
την  ανάπτυξη των μηχανολογικών τεχνολογιών. Συνέπεια αυτού είναι και η αντίστοιχη αυξημένη παρουσία και 
χρήση τεχνολογιών ήχου στην καθημερινή ζωή όπου συμβάλλουν στη διαμόρφωση και τον μετασχηματισμό 
του ακουστικού μας περιβάλλοντος. 

Ο ήχος λόγω της δυνατότητας ηχογράφησής του έχασε τη φυσική πηγή του, το οπτικό και υλικό του σώμα και 
μπορεί πλέον να αναπαραχθεί, να συν-τεθεί, και να χρησιμοποιηθεί ως ένα ανεξάρτητο αντικείμενο. Η 
ακουστική εμπειρία εξαρτάται πλέον από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες αλληλεπιδράσεις μεταξύ φύσης, 
τεχνολογίας και κοινωνίας. Το σύγχρονο ηχητικό περιβάλλον αποτελεί σύνθεση και ταυτόχρονα όργανο 
διάδοσης του ήχου, ενώ ο ακροατής είναι ταυτόχρονα δημιουργός, εκτελεστής και το κοινό του ήχου. 

Στην παρούσα μελέτη το σύγχρονο ηχοτοπίο προσεγγίζεται σύμφωνα με τις αρχές της ακουστικής οικολογίας, 
εφαρμοσμένες στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος σε μαθητές της στ΄ δημοτικού με τη χρήση Νέων 
Μέσων. Το πεδίο της ακουστικής οικολογίας είναι μία πρόσφατη διεπιστημονική και καλλιτεχνική προσέγγιση 
που ασχολείται με τη σχέση που έχει ο άνθρωπος με το περιβάλλον του δια μέσου του ήχου. Γνωρίζοντας ότι 
οι περιβάλλοντες ήχοι αντανακλούν την σχέση καθώς και την επικοινωνία του ανθρώπου με το “τοπίο” ήχων 
που ο ίδιος έχει διαμορφώσει, οι ήχοι του περιβάλλοντος, της φύσης και του πολιτισμού έχουν την δική τους 
αισθητική αξία. Αναγνωρίζοντας ότι στην καθημερινή ακρόαση η ηχητική πληροφορία εκφράζει συγκεκριμένα 
πολιτισμικά συμφραζόμενα, στην παρούσα εργασία  γίνεται μια προσπάθεια που αποσκοπεί στην καταγραφή, 
ανάλυση και ανάδειξη της σημασίας του ήχου στην καθημερινή ζωή, με στόχο την ανάδειξη της 
κοινωνικοπολιτισμικής σημασίας του ήχου και την καλλιέργεια της ακουστικής αντιληπτικής ευαισθησίας σε 
μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Λέξεις Κλειδιά 

Ακουστική Οικολογία, Αστικό Ηχοτοπίο, Συνθέσεις Ηχοτοπίου, Διεπιστημονικότητα, Επιτόπια Έρευνα Πεδίου 
Μελέτης, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  

 
 
1. Σκέψεις και προβληματισμοί υλοποίησης του ερευνητικού εγχειρήματος   

«Η δυτική σοφία πασχίζει, εδώ και εικοσιπέντε αιώνες να δει τον κόσμο. Δεν έχει καταλάβει ότι τον κόσμο δεν 
τον βλέπεις, τον ακούς. Δεν τον διαβάζεις, τον ακροάσαι». (Attalli, 1991) 

Η Ακουστική Οικολογία ως ένα διεπιστημονικό πεδίο, συνδέεται τόσο με τις περιβαλλοντικές επιστήμες  
μελετώντας τον ήχο ως συστατικό του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όσο και με την επιστήμη 
της Ανθρωπολογίας μελετώντας τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ήχων και της μουσικής. 

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η Περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι πολύ ανεπτυγμένη μέσω των αντίστοιχων 
προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Αντιθέτως όμως, η συστηματική μελέτη ανάλυσης του ηχητικού 
αστικού περιβάλλοντος και των ενδεχόμενων επιδράσεών του τόσο στον άνθρωπο όσο και στο οικοσύστημα 
που τον περιβάλλει είναι πολύ περιορισμένη στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

Στην παρούσα μελέτη μέσω ερωτηματολογίων, ηχοπεριπάτων και ηχογραφήσεων, γίνεται μια πρώτη 
προσπάθεια παρουσίασης  του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής του Νέου Φαλήρου λαμβάνοντας υπόψη 
την ηχητική του διάσταση. Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει όχι μόνο τις οπτικές  δυνατότητες αντίληψης του 
αστικού χώρου, αλλά κι ενός συνόλου άλλων δυνατοτήτων αντίληψής του, όπως αυτές της ακοής, της 
όσφρησης κ.α.  

To ζητούμενο είναι οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και έχοντας αποκτήσει την αντίστοιχη 
γνώση, να έχουν καλλιεργήσει μια τέτοια ακουστική αντιληπτική ευαισθησία, η οποία θα είναι ικανή να τους 
οδηγήσει σε μια μελλοντική αναζήτηση ηχητικής ισορροπίας σε ένα διαταραγμένο ρυπογόνο ηχητικά 
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περιβάλλον (Truax 1999). Αυτό προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις ιδιότητες ενός 
χώρου και την ερμηνεία του μέσω της αίσθησης της ακοής, το οποίο είναι κάτι υποκειμενικό αφού 
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είναι η ευαισθησία του αισθητήριου οργάνου, η προηγούμενη 
εμπειρία σε αντίστοιχα ερεθίσματα και η σχετική παιδεία για την ερμηνεία του ερεθίσματος. 

Η επιδίωξη αυτής της μελέτης είναι μια διεπιστημονική προσέγγιση μέσω της Μουσικής (ακρόαση και 
κατηγοριοποίηση των ήχων, σύνθεση ηχοτοπίου), της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (μελέτη του ηχητικά 
ρυπογόνου αστικού περιβάλλοντος και απόκτηση κινήτρων για μια ουσιαστική ενεργό συμμετοχή στη 
βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντός τους) και της Φυσικής (ακουστική) που έχει ως στόχο την ηχητική 
ενσυναίσθηση, ευαισθητοποίηση, διάκριση, και κατανόηση των περιβαλλοντικών αστικών ήχων. Με την 
αρωγή της τέχνης των ήχων και των νέων μέσων οι εκπαιδευτικοί της μουσικής μπορούν να συμβάλλουν στην 
καλλιέργεια και τη διαμόρφωση μιας ακουστικής αντιληπτικής ευαισθησίας η οποία θα ενεργοποιήσει τους 
μαθητές στην προστασία του ηχητικού αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 55 μαθητές της στ' δημοτικού. H μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την 
υλοποίηση του ερευνητικού μέρους με σκοπό την ανάλυση και ανάδειξη των διαφορετικών ηχητικών 
ποιοτήτων στηρίχτηκε σε ερωτηματολόγιο ακρόασης βιολογικών, γεωφυσικών και ανθρωπογενών-μηχανικών 
ήχων, σε επιτόπια συμμετοχική έρευνα μέσω ηχοπεριπάτων και στην ανασύσταση του ηχοτοπίου από τους 
μαθητές μέσω ψηφιακής επεξεργασίας  ηχογραφημένων ήχων κατά τη διάρκεια της ακουστικής έρευνας 
πεδίου.  

Οι ηχογραφημένοι ήχοι είναι αυτοί του περιβάλλοντος του Νέου Φαλήρου (ήχοι της φύσης- θάλασσα, 
μελωδικά ενδημικά πουλιά, ομιλίες, μουσική, φωνές και άλλα) οι οποίοι γίνονται αντιληπτοί σε συγκεκριμένες 
χωρικές ενότητες όπως είναι η παραθαλάσσια περιοχή του Νέου Φαλήρου, οι πλατείες ή οι γειτονιές που 
τείνουν να καλύπτονται από θόρυβο. 

 
2. Μεθοδολογία έρευνας 

Ο ήχος, αν και μη ορατός, αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα συστατικά του χώρου, καθώς διαμορφώνει την 
φυσιογνωμία της πόλης. Σύμφωνα με τις αρχές τις ακουστικής οικολογίας η ταυτότητα ενός τόπου δεν 
καθορίζεται μόνο από τους όρους της γεωγραφίας ή των φυσικών χαρακτηριστικών του αλλά και από τις 
ακουστικές του ιδιότητες.  

Το ηχοτοπίο, βασική έννοια της ακουστικής οικολογίας, περιγράφει την ακουσματική - ακουστική σχέση που 
διαμορφώνεται μεταξύ ενός παρατηρητή και του περιβάλλοντος, στην κλίμακα την οποία αντιλαμβάνεται ο 
άνθρωπος. (Schafer, 1994 · Velasco, 2000) Η ποιότητα του χώρου και των ήχων του δημιουργείται ακριβώς 
λόγω αυτής της αλληλεπίδρασης μεταξύ του ηχοτοπίου και των ανθρώπων.  

Όσον αφορά τα μεγάλα αστικά κέντρα, το ακουστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται είναι ως επί το πλείστον 
μονότονο λόγω των αυξημένων επιπέδων θορύβου. Ο αστικός θόρυβος παρόλο που γίνεται καθημερινά 
αντιληπτός, δεν αντιμετωπίζεται ως σημαντικός παράγοντας υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος κι αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων του. 

Γνωρίζοντας ότι η σχέση με τον τόπο μας είναι μια πολυ-αισθητηριακή εμπειρία ενσωμάτωσης του κόσμου, 
στόχος της παρούσας εργασίας είναι οι μαθητές να προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν τον αστικό χώρο με 
βάση τα ηχητικά του γνωρίσματα και να κατανοήσουν συγχρόνως ότι τα ακουστικά χαρακτηριστικά του χώρου 
διαμορφώνονται από τις δραστηριότητες των κατοίκων και τη συμπεριφορά τους. Η ηχητική αναγνώριση του 
αστικού χώρου πραγματοποιήθηκε μέσω των ηχοπεριπάτων όπου σύμφωνα με την Andra McCartney (2010), 
οι ηχητικοί περίπατοι μετασχηματίζουν την καθημερινή περιπλάνηση και τους καθημερινούς ήχους 
εφιστώντας την προσοχή του κοινού σε πρακτικές και διαδικασίες που συχνά αγνοούνται.  

Η διαδικασία του ηχοπερίπατου είναι παρόμοια με αυτή της μουσικής ακρόασης όπου “ακούγοντας μουσική 
δεν είναι μία παθητική διαδικασία αλλά μια έντονα ενεργητική κατάσταση, με τη συμμετοχή  ροής  
συμπερασμάτων, υποθέσεων, προσδοκιών και προοπτικών”, (Sacks 2007:211) η οποία μπορεί  να έχει 
ταυτόχρονα ένα πλήθος αδιαίρετων στόχων και να λειτουργεί παράλληλα ως παιδαγωγικό εργαλείο, ως 
ποιοτική μέθοδος επιτόπιας έρευνας και ως υλικό προς σύνθεση.  

 Η μεθοδολογία έρευνας που χρησιμοποιείται για την ανάδειξη ηχητικών ποιοτήτων (βιολογικοί, 
ανθρωπογενείς, γεωμορφολογικοί ήχοι) που γίνονται αντιληπτές σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες (πάρκα, 
πλατείες, γειτονιές) ενώ το σύνολο της πόλης τείνει να καλύπτεται από τον θόρυβο, βασίστηκε σε 
ηχοπερίπατους, απαντήσεις ερωτηματολογίων και τέλος μια προσπάθεια ακουστικής ανασύστασης των 
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ακουστικών εμπειριών της καθημερινότητας των μαθητών με ηχητική επεξεργασία ηχογραφημένων ήχων στο 
μουσικό εργαστήριο του σχολείου μέσω του λογισμικού Cool Edit Pro 2.  

Ο προτεινόμενος τρόπος προσέγγισης βοηθά τους μαθητές  να ερευνήσουν ακουστικά καλύτερα το 
περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκαλούν τα ηχητικά παράγωγα των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, να 
κατανοήσουν καλύτερα το περιβάλλον τους, να προσαρμόσουν ή και να αναπροσαρμόσουν το προσωπικό 
τους σύστημα αξιών, να αναπτύξουν ευαισθησία στη γνώση του προσδιορισμού του τόπου από τον ήχο και 
την καθοριστική επιρροή των ήχων του περιβάλλοντος στον άνθρωπο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 
σχολείο του Νέου Φαλήρου κατά το σχολικό έτος 2013-2014 με μαθητές στ΄ δημοτικού.  
 
3. Περιγραφή της έρευνας - Φάσεις προσέγγισης 

Οι φάσεις προσέγγισης του ερευνητικού εγχειρήματος ολοκληρώνεται στα εξής στάδια: 

 
3.1. Πρώτη Φάση 

Η πρώτη φάση αφορά στην πιστοποίηση του προβλήματος και την απλή περιγραφή του. Η περιοχή του Νέου 
Φαλήρου στην οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα παρουσιάζει την εξής ιδιομορφία. Πρόκειται για ένα 
αστικό κέντρο με πυκνή δόμηση η οποία έχει επιδεινώσει την ποιότητα του  περιβάλλοντος, κυρίως από την 
ένταση οχλήσεων όπως ο θόρυβος και από την ανεπάρκεια ύπαρξης υπαίθριων χώρων πρασίνου. Η απουσία 
οικολογικής προσέγγισης στο σχεδιασμό της πόλης και των κτιρίων που την συνιστούν  έχει επιταχύνει την 
κατάσταση αυτή. Παρ' όλα αυτά η συγκεκριμένη περιοχή είναι ένας «αστικός» βιότοπος που αποτελεί ακόμα 
έναν μικρό παράδεισο για αρκετά είδη πουλιών, απομεινάρι ενός άλλοτε πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος. 

Έτσι κατά τη διάρκεια του μαθήματος τέθηκαν τα ερωτήματα: ποιοι είναι οι ήχοι που επικρατούν στο 
περιβάλλον της περιοχής όπου ζουν οι μαθητές. 

 Ανάλυση και κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με τη προέλευση των ήχων: (Cage et al., 2004) 

- Βιολογικής (Biophony) προέλευσης – ήχοι που δημιουργούν οι ζωντανοί οργανισμοί του περιβάλλοντος 
(όπως πουλιά, ζώα, έντομα κ.α.).  

- Γεωμορφολογικής (Geophony) προέλευσης – ήχοι που παράγονται από το φυσικό περιβάλλον (όπως ο 
αέρας, το νερό που κυλάει κ.τλ.) εξαιτίας των φυσικών φαινομένων και της μορφολογίας του χώρου.  

- Ανθρωπογενούς (Anthropophony) προέλευσης – ήχοι που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες και 
μπορεί να παράγονται είτε από μηχανήματα και συσκευές είτε από την ομιλία).  
- Στο τέλος συζητήθηκε αν τους είναι ευχάριστοι, δυσάρεστοι ή αδιάφοροι. 

Αφού ορίστηκε το πρόβλημα, (στην περίπτωση της παρούσας μελέτης το πρόβλημα είναι το δυσαρμονικό 
ηχητικό τοπίο της αστικής πόλης), άρχισε η διαδικασία κατασκευής ενός Μοντέλου Ανάλυσης του 
προβλήματος. (Παπαβασιλείου 2011:69-70) Αναζητήθηκαν και αναλύθηκαν τα αίτια και οι επιπτώσεις του 
προβλήματος σε όλα τα πεδία (οικολογικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και κυρίως αισθητικό) οι σχέσεις τους και οι 
αλληλεπιδράσεις τους. (Φλογαϊτη 2011: 96) Κατά πλειοψηφία οι μαθητές συμφώνησαν ότι οι ανθρωπογενείς 
ήχοι είναι αυτοί που επικρατούν στο ηχοτοπίο τους. Γνωρίζοντας πως το περιβάλλον είναι ένα σύστημα 
δηλαδή ένα σύμπλεγμα αλληλοεπηρεαζόμενων και αλληλοεξαρτώμενων μεταξύ τους στοιχείων και κάθε 
αλλαγή σε κάποιο στοιχείο του συστήματος επιφέρει αλλαγές σε ολόκληρο το σύστημα, (Bateson 1972) 
επιδιώχθηκε η διερεύνηση ερωτημάτων διεπιστημονικού χαρακτήρα σχετικά με την Ακουστική Οικολογία και 
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση όπως:  

α) Από το επιστημονικό πεδίο της Ψυχοακουστικής θεώρησης: Πώς η ακρόαση επηρεάζει την προσοχή, τη 
γνωστική λειτουργία, και τη μάθηση; Πώς η ακουστική αντίληψη επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου;  

β) Φιλοσοφική θεώρηση: ο ορισμός του θορύβου εμπίπτει στον υποκειμενισμό του καθενός ή ορίζεται και με 
αντικειμενικά κριτήρια; 

γ) Κοινωνική επιστημονική προσέγγιση: πώς μπορεί ο ήχος να ενοποιήσει ή να διασπάσει τις κοινότητες; 

δ) Ιατρική θεώρηση: ποιες είναι οι επιπτώσεις του θορύβου ή του αρμονικού ηχητικού περιβάλλοντος στην 
υγεία των ανθρώπων; ποιες είναι οι επιδράσεις της μουσικής, της σιωπής και του θορύβου στην υγεία και τη 
θεραπεία του ατόμου; ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου από την έκθεση σε θορύβους; 

ε) Αρχιτεκτονική προσέγγιση: ποιες είναι οι επιπτώσεις του σχεδιασμού των κτιρίων στην ακουστική του 
χώρου, αλλά και στην ακρόαση των ατόμων (ηχητικά εμπόδια - ηχητική περίθλαση); πώς μπορούν να 
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οικοδομηθούν τα κτίρια έτσι ώστε να έχουν τις κατάλληλες δομές οι οποίες θα ελαχιστοποιούν την απόσπαση 
της ακουστικής προσοχής και την ενόχληση αλλά και παράλληλα να βελτιστοποιούν το περιβάλλον;  

στ) Αισθητική / πολιτισμική προσέγγιση: ποια είναι τα όρια μεταξύ θορύβου και μουσικής, και πόσο 
διαπερατά είναι αυτά; ποιες είναι οι συνέπειες στην κοινωνία από τον καθορισμό αυτών των ορίων; 

Όπως παρατηρείται μέσω της διεπιστημονικής αλλά και συστημικής προσέγγισης μπορεί να συγκροτηθεί 
σταδιακά το μοντέλο το οποίο δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα της προβληματικής κατάστασης και οδηγεί στην 
πλήρη συνειδητοποίηση από τους μαθητές του αστικού ηχοτοπίου. 

 
3.2. Δεύτερη Φάση: Εισαγωγή στις γενικές έννοιες  της Ακουστικής Οικολογίας 

Πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις μέσω power point των βασικών εννοιών- ορολογίας που εισήγαγε ο Schafer 
σχετικά με τη μελέτη ενός ηχοτοπίου: Ηχητικό γεγονός (Sound event), Ηχόσημα (soundmark), Ηχητικό σήμα 
(sound signal), Σχιζοφωνία (Schizophonia), Υψηλής και χαμηλής ευκρίνειας ήχοι (Hi-Fi και Lo-Fi ηχοτοπίο), 
Βασικός ήχος (Keynote sound), Moozak, Θόρυβος (Noise), ήχοι προσκήνιου και παρασκήνιου (foreground 
sounds- background sounds). (Schafer, 1977:181, 213). 

1. Ποιοί ήχοι ορίζονται ως  βιολογικοί, γεωμορφολογικοί και ανθρωπογενείς.  

2. Προσδιορισμός, διαχωρισμός και ταξινόμηση των διάφορων ηχητικών γεγονότων σε πίνακες 
 κατά Schafer (1977:133-137). 

 
3.3. Τριτη Φάση: Έρευνα Ερωτηματολογίου 

Αφού ολοκληρώθηκε η εισαγωγή στις γενικές έννοιες της Ακουστικής Οικολογίας πραγματοποιήθηκε η έρευνα 
ερωτηματολογίου 23 ηχητικών πηγών σε 55 μαθητές της στ΄ δημοτικού (27 κορίτσια και 28 αγόρια) στο 
εργαστήριο μουσικής. Η ακρόαση των 28 ήχων περιλαμβάνει 12 φυσικούς και 11 τεχνητούς ήχους.  

Τα δείγματα των ήχων ήταν: λύκος, αέρας, ασθενοφόρο, αυτοκίνητο, τρένο, βροντές, μύγα, φουρτουνιασμένη 
θάλασσα, τηλέφωνο, λεοντάρι, τζιτζίκια, πλοίο, αεροπλάνο σε απογείωση, γάιδαρος, ηλεκτρικό πριόνι, 
καμπάνα, αστικό ηχοτοπίο, βατράχια, γλαροπούλια, ηλεκτρική σκούπα, κόκορας, μελωδικά πουλιά, ρολόι. 

  Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 8 ερωτήματα: 

• αναγνώριση-καταγραφή ηχογόνου πηγής 

• τον ακούω για πρώτη φορά ή όχι; 

• τον ακούω συχνά ή όχι; 

• είναι ευχάριστος, δυσάρεστος ή αδιάφορος; 

• τον έχω ακούσει από συσκευές αναπαραγωγής ήχου ή και από τις δύο ηχογόνες πηγές; 

• είναι φυσικός ή τεχνητός ήχος; (ως φυσικούς ήχους ορίσαμε τους βιολογικούς, 
γεωμορφολογικούς ήχους και ως τεχνητούς τους ανθρωπογενείς ήχους) 

• τον έχω συνηθίσει ή όχι; 

• πού τον ακούω πιο συχνά στην πόλη, στη φύση και στα δύο ή δεν γνωρίζω; 

Η ακρόαση καθώς και η απάντηση του ερωτηματολογίου ολοκληρώθηκε σε δύο  διδακτικές ώρες. 

 

4. Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίου και σχολιασμός 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ ΗΧΩΝ 

Φυσικoί ήχοι Τεχνητοί ήχοι 

μύγα αυτοκίνητο 

πουλιά Ηλεκτρική σκούπα 
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αέρας τηλέφωνο 

τζιτζίκια ασθενοφόρο 

θάλασσα «αστικό τοπίο» 

βροντές καμπάνα 

γλάροι τρένο 

κόκορας ρολόι 

γάιδαρος αεροπλάνο 

λύκος πλοίο 

βατράχια ηλεκτρικό πριόνι 

λιοντάρι  
 
Ακούγοντας τους  φυσικούς και τεχνητούς ήχους  ποιους  αναγνώρισαν περισσότερο και ποιους λιγότερο;  

Το 97.0% (95% διάστημα εμπιστοσύνης (δ.ε)  95.4%-98.1%) των φυσικών ήχων και το 88.9% (95% δ.ε 86.1%-
91.3%) των τεχνητών ήχων αναγνωρίστηκαν ορθώς ως φυσικοί και τεχνητοί ήχοι αντίστοιχα. Συνολικά, 1178 
ήχοι χαρακτηρίστηκαν ως φυσικοί ή τεχνητοί ορθά (93.1%; 95% δ.ε  91.6%-94.5%) . Το kappa statistic για τα 
δεδομένα του Πίνακα 2 είναι ίσο με 0.86, το οποίο δείχνει μεγάλη συμφωνία μεταξύ χαρακτηρισμού του ήχου 
από τους συμμετέχοντες και πραγματικού ήχου.  

Ποιους ήχους άκουσαν για πρώτη φορά; 

 Αθροιστικά, 62 ήχοι σημειώθηκε ότι ακούστηκαν για πρώτη φορά. Το ποσοστό τεχνητών ήχων που 
ακούστηκαν για πρώτη φορά είναι σημαντικά μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των φυσικών ήχων που 
ακούστηκαν πρώτη φορά (18/605, 3.0% από τους τεχνητούς και 44/660, 6.7% από τους φυσικούς,  p=0.002 
(χ2)).  

Ποιους ήχους ακούνε πιο συχνά; 

Σε σύνολο 595 απαντήσεων για τεχνητούς ήχους, 394 (66.2%) ανέφεραν ότι ακούγονται συχνά, ενώ από τις 
660 απαντήσεις για τους φυσικούς ήχους οι 295 (44.7%) ανέφεραν ότι ακούγονται συχνά. Φαίνεται πως, 
αθροιστικά οι τεχνητοί ήχοι ακούγονται συχνότερα από του φυσικούς  (χ2; p<0.001).  

Ο συχνότερος φυσικός ήχος είναι ο ήχος της μύγας (81.8%), ενώ από τους τεχνητούς ήχους, το 100% απαντά 
πως ακούει συχνά τον ήχο του αυτοκινήτου.  

Από τους ήχους του ακουστικού τους περιβάλλοντος  πόσοι και ποιοι είναι ευχάριστοι, δυσάρεστοι, και 
αδιάφοροι; 

Από τους φυσικούς ήχους, ο ήχος της μύγας, της βροντής και του αέρα, ενώ από τους τεχνητούς ήχους, ο ήχος 
του ασθενοφόρου,  του ηλεκτρικού πριονιού, του ρολογιού, του αστικού τοπίου και της ηλεκτρικής σκούπας 
χαρακτηρίζονται σε ποσοστό πάνω από 50% δυσάρεστοι. Από τους δυσάρεστους τεχνητούς ήχους όλοι εκτός 
του ηλεκτρικού πριονιού ακούγονται επίσης συχνά. Αντιθέτως, ο ήχος των πουλιών, της θάλασσας,  των 
γλάρων και οριακά του κόκορα,  χαρακτηρίζονται σε ποσοστό πάνω από 50% ευχάριστοι. Από τους τεχνητούς 
ήχους, μόνο αυτός της καμπάνας χαρακτηρίστηκε σε ποσοστό πάνω από 50% ευχάριστος. 

Από τους ήχους του ακουστικού τους περιβάλλοντος η πλειοψηφία είναι ευχάριστοι, δυσάρεστοι ή 
αδιάφοροι; 

Σε σύνολο 1257 απαντήσεων για ήχους που αξιολογήθηκαν ως προς τον παράγοντα αυτό, 391 (31.1%) 
χαρακτηρίστηκαν ευχάριστοι, 457 (36.4%) δυσάρεστοι και 409 (32.5%) αδιάφοροι. 

Ποιους από αυτούς που έχουν συνηθίσει είναι τεχνητοί ή φυσικοί; 

Οι τεχνητοί ήχοι φάνηκε να είναι περισσότερο συνηθισμένοι από τους φυσικούς. 
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5. Συμπεράσματα 

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να τονιστεί ότι η καλλιέργεια της συστηματικής ενεργητικής ακρόασης, που 
προσεγγίζει αναλυτικά τον ήχο και η οποία επιτυγχάνεται από την όξυνση της ακουστικής αντίληψης, στα 
πλαίσια απόκτησης ακουστικών δεξιοτήτων, είναι ένας από τους βασικότερους σκοπούς του πειραματικού 
εγχειρήματος έτσι ώστε οι μαθητές να μάθουν όχι μόνο να ακούνε αλλά να ακροάζονται το ηχοτοπίο στο 
οποίο ζουν συνειδητοποιώντας τις ενδεχόμενες επιδράσεις του, τόσο στον άνθρωπο όσο και στα λοιπά μέρη 
που συνιστούν το οικοσύστημα.  

Η βελτίωση της ποιότητας της αίσθησης της ακοής, σε αντίθεση με την τάση της δυτικής φιλοσοφικής 
παράδοσης η οποία είναι προσανατολισμένη στην αίσθηση της όρασης, προσφέρεται για την απόκτηση από 
τους μαθητές γνώσης και βαθιάς κατανόησης του μη αρμονικού ηχητικού περιβάλλοντος, των αιτιών, των 
συνεπειών και των δυνατοτήτων επίλυσης των ηχητικών ανισορροπιών. 

Η ανάκτηση μίας σημαντικής ηχητικής κουλτούρας, μπορεί να επιτευχθεί μέσω των αρχών της Ακουστικής 
Οικολογίας οι οποίες μπορούν να δράσουν ως παιδαγωγικοί στόχοι συναισθηματικής ενεργοποίησης, 
ανάπτυξης ηχητικής περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δημιουργίας μελλοντικών οραμάτων στους 
μαθητές για βελτίωση της  «ηχητικής παλέτας» της καθημερινότητάς τους, μέσω της "διαμόρφωσης του 
χαρακτήρα τους ως ευαίσθητων ενεργών πολιτών της γειτονιάς τους" (Ετμεκτσόγλου, 2009) αλλά και 
ολόκληρου του πλανήτη.  
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Περίληψη 

Το ακουστικό περιβάλλον της καθημερινότητας αποτελείται από ποικίλα ηχητικά τοπία που επηρεάζουν 
σημαντικά τα συναισθήματά μας και τη σχέση μας με το περιβάλλον και τα πράγματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τη μουσική παιδαγωγική έχει η μελέτη και δημιουργική προσέγγιση ηχοτοπίων. Με την ενεργητική 
παρατήρηση του ηχητικού περιβάλλοντος το περιβάλλον δεν αντιμετωπίζεται πια ως μια τυχαία ή και 
απροσδιόριστη σύνθεση, αλλά γίνεται μια δυναμική προσπάθεια αναπαραγωγής της αίσθησης της εμπειρίας 
που αποκτά κανείς από ένα αντίστοιχο ακουστικό περιβάλλον ή και αναδημιουργίας του ακουστικού 
περιβάλλοντος με επιλογές που ικανοποιούν τον δημιουργό. Σε τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις 
προσκλήθηκαν να συμμετέχουν μελλοντικοί νηπιαγωγοί προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν στην 
παρατήρηση, ηχητική εξερεύνηση και δημιουργική επαναπροσέγγιση του ακουστικού τοπίου ώστε πέρα από 
την απλή αναπαραγωγή ενός ηχοτοπίου να έχουν οι ίδιοι την εμπειρία δημιουργίας των δικών τους ομαδικών 
μουσικών συνθέσεων ηχοτοπίου με ήχους του ακουστικού περιβάλλοντος. Την εμπειρία αυτή μετέφεραν στη 
συνέχεια σε τάξεις νηπιαγωγείου εξερευνώντας την ιδιαίτερη παιδαγωγική στάση του εκπαιδευτικού για την 
υποστήριξη των δημιουργικών προσπαθειών των παιδιών, ακούγοντας, υποστηρίζοντας και παίζοντας μαζί 
τους κατά τη διαδικασία ανίχνευσης και αναδημιουργίας των ηχοτοπίων. Η καταγραφή και ανάλυση των 
εμπειριών αυτών των φοιτητών και των παιδιών αποτυπώνεται μέσα από γραφικές παρτιτούρες, ανάλυση των 
βιντεοσκοπημένων εκτελέσεων των μουσικών τους συνθέσεων, και σχολιασμούς των εμπειριών αυτών. Η 
δυνατότητα ενεργητικής παρατήρησης και ακρόασης του ηχητικού περιβάλλοντος και η συνεργασία που 
αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών για τη δημιουργία ομαδικών μουσικών συνθέσεων συνέβαλε στη διεύρυνση 
της ακουστικής τους αντίληψης. Ο εκπαιδευτικός λειτουργώντας με την παρουσία του ως καταλύτης βοηθά τα 
παιδιά στην παρατήρηση, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση όσων ακούγονται, ανοίγοντας νέους ορίζοντες 
ενεργητικής συμμετοχής για ηχητική εξερεύνηση και δημιουργία.  

 
Λέξεις Κλειδιά 

Ηχοτοπίο, Προσχολική Μουσική Αγωγή, Σύνθεση, Εξερεύνηση, Ηχοπερίπατος  

 
 

1. Εισαγωγή 

Η σχέση της μουσικής με τον τόπο θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα στοιχείο περιφερειακό για τη μουσική ή 
εξωμουσικό, σε αντίθεση με τις εικαστικές τέχνες όπου η ζωγραφική τοπίου είναι αποδεκτή εδώ και αιώνες.  
Ακόμα και η προγραμματική μουσική, με την αναφορά της σε εικόνες του κόσμου εκτός του μουσικού 
κομματιού, συχνά θεωρείται λιγότερου κύρους από την απόλυτη μουσική που έχει μεγαλύτερη αναφορά στο 
ίδιο το μουσικό κομμάτι. (McCartney, 1999)  

Εθνομουσικολογικές μελέτες που αναφέρονται στο χώρο εστιάζουν περισσότερο στον κοινωνικό χώρο και την 
ταυτότητα των μουσικών ή του κοινού,58 δίνοντας λιγότερο ενδιαφέρον σε χαρακτηριστικά του χώρου 
καθεαυτού. Για παράδειγμα, στο βιβλίο Senses of Place, οι Feld & Basso (1996) περιγράφουν εθνογραφίες του 
τόπου στις οποίες οι άνθρωποι ζουν, αντιλαμβάνονται ή βρίσκουν νόημα για τη ζωή τους σύμφωνα με τον 
τόπο τον οποίο αποκαλούν σπίτι, είτε πρόκειται για τους Απάτσι της Arizona ή τους Kaluli στα τροπικά δάση 
της Νέας Γουινέας.  

Ένα ιδιαίτερο εθνομουσικολογικό κείμενο που λαμβάνει υπόψη του το ηχοτοπίο και τη σχέση του με τη 
μουσική που παράγεται από τους ανθρώπους, είναι η ηχητική εθνογραφία του Steven Feld (1990) Sound and 

                                                        
58 Βλέπε για παράδειγμα τις μελέτες της Cohen, S. (1991) Rock Culture in Liverpool: Popular Music in the Making. Oxford: Clarendon Press ή 
του Stokes, M. (1994) (Ed.) Ethnicity, Identity and Music: The Musical Construction of Place. Berg Publishers. 
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Sentiment: Birds, Weeping, Poetics and Song in Kaluli Expression, στην οποία ο ήχος γίνεται αντιληπτός ως ένα 
σύστημα συμβόλων που καθορίζει τη ζωή της κοινωνίας των Kaluli. Με ιδιαίτερη ευαισθησία φανερώνεται ο 
τρόπος με τον οποίο οι Kaluli, συνδέουν τον ήχο με την καθημερινότητά τους στο περιβάλλον του δάσους της 
Νέας Γουινέας μέσα από τις ιστορίες, τις κοινωνικές τους αξίες και τη δημιουργία ήχων. Η μέθοδος που 
ακολουθούν για τη σύνθεση και επιτέλεση της μουσικής τους συνδέεται με την ιδιαίτερη μεταφυσική και 
συναισθηματική σχέση που έχουν με τα πουλιά, όπως για παράδειγμα περιγράφεται στο μύθο «Το αγόρι που 
έγινε ένα Όμορφο Περιστέρι Φρούτων» (Ptilinopus pulchellus) (βλ. συνέχεια) και το συνοδευτικό θρηνητικό 
τραγούδι που τραγουδά το κοινό για να συμβολίσει το κάλεσμα του πουλιού αυτού.  
 
1.1. ‘Ηχόμυθοι’59  ή Το αγόρι που έγινε πουλί 

Ήταν κάποτε δυο αδέρφια που το ένα φώναζε το άλλο ade. Το αγόρι μια μέρα πήγε με τη 
μεγαλύτερή του αδερφή σε ένα μικρό ποτάμι για να πιάσουν καραβίδες. Το κορίτσι γρήγορα 
έπιασε μία καραβίδα ενώ ο αδερφός της καμία. Της λέει τότε κλαψιάρικα «Ade, ni galin 
andoma» (αδερφή δεν έχω καραβίδα), κι εκείνη του απάντησε «Δεν θα σου τη δώσω, είναι για 
τη μητέρα». Όταν αργότερα το κορίτσι έπιασε κι άλλη καραβίδα και πάλι αρνήθηκε να του τη 
δώσει λέγοντας ότι είναι για τον πατέρα και η επόμενη για τον μεγάλο αδερφό. Μόλις το αγόρι 
κατάφερε να πιάσει μια μικρή γαρίδα, την άρπαξε σφιχτά κι όταν άνοιξε την παλάμη του είδε ότι 
ήταν κόκκινη. Έπειτα καθώς τράβηξε το κρέας από το κέλυφος και το έβαλε μπροστά στη μύτη 
του εκείνη πήρε ένα έντονο κόκκινο-μωβ χρώμα. Κοίταξε τότε τα χέρια του και είχαν γίνει φτερά.  

Όταν το κορίτσι γύρισε και είδε τον αδερφό της να είναι ένα πουλί, 
αναστατώθηκε και του είπε «Ω ade, μην πετάξεις μακριά!». Το αγόρι τότε 
άνοιξε το στόμα του για να απαντήσει αλλά δεν βγήκαν λέξεις απλά η φωνή 
του Όμορφου Περιστεριού Φρούτων (Ptilinopus pulchellus).60 

Καθώς το αγόρι πετούσε επαναλάμβανε μια κραυγή «Εεεεεεεε» σε 
κατιούσα, που έκανε την αδερφή του να κλαίει λέγοντας «Ω ade, έλα πίσω! 
Πάρε την καραβίδα... Φάτες όλες!». Μάταια όμως. Το αγόρι ήταν πια ένα 
περιστέρι φρούτων που συνέχιζε να κλαίει. Ύστερα από λίγο η κραυγή του 
έγινε πιο αργή και σταθερή σε ένα τραγούδι στο οποίο εκφράζει το 
παράπονό του: (Feld, 1990:23)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η ιστορία περιγράφει έναν ηχόμυθο που δημιούργησαν οι άνθρωποι ακούγοντας τον επαναλαμβανόμενο ήχο 
του πουλιού ενώ το τραγούδι που την ακολουθεί παντρεύει το συμβολικό δέσιμο του μελωδικού μοτίβου με 
το λεκτικό μοτίβο των πουλιών. Ο Feld (1990) υπογραμμίζει ότι η ιστορία μιλά για τη στενή σχέση των 
ανθρώπων της φυλής Kaluli με το ηχοτοπίο του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν, την οποία εξέφραζαν με 
ιστορίες που μοιράζονταν στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης εμπειρίας ή γεγονότος. Ο Feld λέει χαρακτηριστικά 
ότι «όταν ήμουν στο τοπικό δάσος και το παρατηρούσα, συχνά ρωτούσα τους συνοδούς μου για έναν 
παράξενο ήχο, μια φευγαλέα κίνηση, ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό που ήταν νέο για μένα. Μερικές φορές η 
                                                        
59 ‘Ηχόμυθος’, η λέξη χρησιμοποιείται για να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση των μύθων με τον ήχο. 

60  Χαρακτηριστική εικόνα του πουλιού από το http://de.wikipedia.org/wiki/Rotkappen-Fruchttaube, ενώ ηχητικό παράδειγμα της φωνής 
του στο https://www.youtube.com/watch?v=BFJU5WGp2kY  

Εικόνα 1.  
Το Όμορφο  
Περιστέρι 
Φρούτων 

Εικόνα 2. Το τραγούδι του Όμορφου Περιστεριού Φρούτων (από Feld, 1990:23, 
μετάφραση στα ελληνικά Κωνσταντίνα Δογάνη) 

την καραβίδα σου 

δεν μου την έδωσες δεν έχω αδερφή 

πεινάω 
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απάντηση ήταν σύντομη και περιγραφική. Άλλες φορές μπορεί να μου απαντούσαν με ένα μύθο για να 
εξηγήσουν τη συμπεριφορά που τους ρωτούσα» (σ. 24). Παράλληλα η ιστορία αποτελεί σημαντικό κλειδί για 
την κατανόηση της κοινωνικής ζωής των ήχων στην έκφραση των Kaluli, καθώς περιγράφονται πολλά 
σημαντικά θέματα για την κουλτούρα της φυλής των Kaluli, όπως το μοίρασμα του φαγητού, η ευθύνη της 
αδερφής για τη φροντίδα της υπόλοιπης οικογένειας και του μικρότερου αδελφού, η ικεσία του αγοριού, τα 
πουλιά και τα λυπημένα τους τραγούδια. Σύμφωνα με τον Feld παρόμοιες αναλογίες και ιστορίες απαντώνται 
στο λαϊκό πολιτισμό και τη φυσική ιστορία αποδεικνύοντας τη στενή σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και 
ηχητικό περιβάλλον. Iστορίες με θρηνητικούς ήχους πουλιών συναντώνται και στον ελληνικό πολιτισμό, όπως 
η ιστορία της δεκαοχτούρας που λέγεται ότι θρηνεί για τα δεκαοχτώ παιδιά της που έχασε ή σε μια άλλη 
εκδοχή της νύφης που θρηνεί για τα δεκαοχτώ καρβέλια ψωμί που έχασε ενώ της τα εμπιστεύθηκε η πεθερά 
της.  

 
1.2. Ηχοτοπία και καθημερινοί ήχοι  

Αυτή τη σχέση του ήχου με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που ήταν τόσο στενά συνδεδεμένη σε 
παλιότερες κοινωνίες και στη σύγχρονη κοινωνία χάνεται, θέλησε να επαναφέρει ο R. Murray Schafer στα τέλη 
της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές του 1970, στρέφοντας την προσοχή των φοιτητών του στο ηχητικό 
περιβάλλον, την ηχορρύπανση και την ευαισθητοποίηση για το τραχύ και γρήγορα μεταβαλλόμενο σύγχρονο 
ηχοτοπίο. (Schafer, 1993) Δημιουργώντας το World Soundscape Project ο Schafer και οι συνεργάτες του 
συνέβαλαν στην τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση του ηχοτοπίου του Καναδά και της Ευρώπης, με στόχο να 
ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τους ήχους του περιβάλλοντος. O Murray Schafer εισήγαγε την έννοια του 
ηχοτοπίου ή soundscape για να περιγράψει τους φυσικούς ήχους του περιβάλλοντος αλλά και αφηρημένες 
κατασκευές βασισμένες στο ακουστικό περιβάλλον με τη μορφή μουσικών συνθέσεων. (Schafer, 1993) Η 
ποικιλία του ακουστικού περιβάλλοντος με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή επηρεάζει σημαντικά τα 
συναισθήματα και τη σχέση μας με το περιβάλλον και τα πράγματα. Με τη «σύνθεση ηχοτοπίων» 
αναγνωρίσιμοι περιβαλλοντικοί ήχοι μπορούν να ενταχθούν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που ορίζεται από το 
συνθέτη, προκειμένου να προκληθούν συνδέσεις στον ακροατή, ξυπνώντας αναμνήσεις και εγείροντας τη 
φαντασία του σε σχέση με το ηχοτοπίο. (Truax, 1996)  

Τέτοιες συνθετικές προσπάθειες έχουν σημαντική παιδαγωγική διάσταση καθώς ενθαρρύνουν τη 
συνειδητοποίηση των ανθρώπων για το ηχοτοπίο, εμπλέκοντας κυρίως τον ακροατή στο να συμπληρώσει με 
δικό του τρόπο το δίκτυο νοημάτων. (Truax, 1996) Αποσκοπώντας στην ενθάρρυνση ανάπτυξης δυναμικής, 
ενεργητικής και δημιουργικής στάσης με το καθημερινό ηχητικό περιβάλλον, ο Schafer διερωτάται αν είναι 
άραγε το ηχητικό τοπίο του κόσμου μας μια απροσδιόριστη μουσική σύνθεση που δεν μπορούμε να 
ελέγξουμε ή μήπως είμαστε εμείς οι συνθέτες και οι εκτελεστές, που πρέπει να του δώσουμε μορφή και 
ποιότητα. (Schafer, 1993) Στη βάση αυτής της λογικής, τα ηχοτοπία μπορούν να αποτελούν ηχογραφήσεις ή 
εκτελέσεις που αναπαράγουν την αίσθηση της εμπειρίας που αποκτά κανείς από ένα αντίστοιχο ακουστικό 
περιβάλλον. Μπορούν να αποτελούν συνθέσεις που έχουν δημιουργηθεί με τυχαίους ήχους του ακουστικού 
περιβάλλοντος ή που προσπαθούν να αναδημιουργήσουν το ακουστικό περιβάλλον με επιλογές που 
ικανοποιούν τον δημιουργό. Με τη χρήση απλών τεχνικών σύνθεσης, την επεξεργασία και το διακριτικό 
σβήσιμο ήχων, ακολουθείται η λογική του John Cage σύμφωνα με την οποία οποιοδήποτε υλικό θεωρείται 
μουσική αφού δίνει έμφαση περισσότερο στη μουσική διαδικασία της ακρόασης και όχι τόσο στο μουσικό 
περιεχόμενο. Επιπλέον, η δημιουργία τέτοιων προσπαθειών στο πλαίσιο της ομάδας τονίζει κατά τον Truax 
(1996) τον εκπαιδευτικό παρά τον αισθητικό τους χαρακτήρα. 

Την κριτική επανεξέταση των θεωρητικών βάσεων που επιτρέπουν την κατανόηση της σχέσης εκπαίδευσης-
ηχητικού περιβάλλοντος-μουσικής εκπαίδευσης υποστηρίζει και ο Γάλλος μουσικοπαιδαγωγός Francois 
Delalande (1984). Προσπαθώντας να ανιχνεύσει κοινούς παρονομαστές στη μουσική διαφορετικών 
πολιτισμών, διαπίστωσε ότι τα κοινά σημεία μεταξύ τους δεν βρίσκονται στους μουσικούς κώδικες ή τις 
τεχνικές παιξίματος αλλά στην ανάπτυξη μιας μουσικής συμπεριφοράς που οδηγεί στη μουσική δημιουργία. 
Για το λόγο αυτό υποστηρίζει ότι πριν τη διδασκαλία συγκεκριμένου μουσικού είδους ή οργάνου, η μουσική 
εκπαίδευση θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη δημιουργικής μουσικής συμπεριφοράς μέσα από την 
καλλιέργεια της ευαισθησίας στην παρατήρηση, την ικανότητα αναπαραγωγής, απόδοσης νοήματος, 
οργάνωσης και επιτέλεσης των ήχων αυτών. Για το λόγο αυτό ο Delalande ενθαρρύνει τα ηχητικά παιχνίδια 
(sound games) με αφορμή τα βασικά στοιχεία της μουσικής όπως σιωπή, ήχο, κίνηση κλπ., παίρνοντας 
αφορμή τη δημιουργική διαδικασία των συνθετών της musique concrete, στην οποία ενσωματώνουν 
οποιονδήποτε ηχογραφημένο ήχο από το περιβάλλον σε μία μουσική σύνθεση.  
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Η ενσωμάτωση του χώρου στη μουσική ενδιαφέρει τη συνθέτρια Westerkamp (1996) ώστε οι μικροί, ήσυχοι 
και σύνθετοι ήχοι που κανονικά θα χάνονταν στα θορυβώδη ηχοτοπία να αναδειχθούν με την καταγραφή και 
χρήση τους σε μετέπειτα μουσικές συνθέσεις: «Ακούω τα ηχοτοπία σαν μια γλώσσα στην οποία εκφράζονται 
οι τόποι... Μου αρέσει να τοποθετώ το μικρόφωνο πολύ κοντά στους μικρούς, ήσυχους και σύνθετους ήχους 
της φύσης, και μετά να τους ενισχύω και να τους τονίζω... Ίσως με αυτό τον τρόπο να γίνει κατανοητό ότι αυτοί 
οι φυσικοί ήχοι καταλαμβάνουν σημαντική θέση στο ηχοτοπίο». (Westerkamp, 1996:19)  Η Westerkamp (1974) 
μάλιστα στο άρθρο της με τίτλο «Ηχοπερίπατοι» προτείνει ως εναρκτήριο σημείο γνωριμίας με τα ηχοτοπία 
την εστιασμένη ακρόαση ήχων η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί περιορίζοντας την περιοχή παρατήρησης 
καθώς «ο πρώτος ηχοπερίπατος μπορεί να γίνει οπουδήποτε, οποτεδήποτε, και όσο συχνά θέλουμε» (σ. 19). 
Πέρα από την απλή ακρόαση προτρέπει τον ακροατή να συνειδητοποιεί ότι οι ήχοι που ακούει σε έναν 
ηχοπερίπατο σχετίζονται με το συγκεκριμένο χωροχρόνο «άκουσες τους ήχους αυτού του τόπου, στη στιγμή 
αυτή της ζωής σου;» (σ. 10). Αναγνωρίζοντας ότι οι ήχοι που ακούμε εξαρτώνται από τη χρονική στιγμή στην 
οποία βρισκόμαστε αλλά και την προοπτική με την οποία τους ακούμε, η πρόσκληση της Westerkamp για 
ηχοπερίπατο είναι ένα κάλεσμα για ανοιχτή ακρόαση.  

 

Η πρόσκληση της Westerkamp για Ηχοπερίπατο 

 

Αφιέρωσε μία ώρα και πήγαινε μια βόλτα στη 
γειτονιά σου. Μην κάνεις τίποτα άλλο από το να 
ακούς. Αν περπατάς με έναν ή πολλούς, 
ξεκαθάρισε ότι αυτή την ώρα θα είστε σιωπηλοί 
μεταξύ σας. Ακούστε μαζί τα πάντα. 

Άκουσε 

τις φωνές 

καθώς περπατάς. 

Άκουσε 

τις παύσεις. 

Άκου. 

 

Υπάρχουν ήχοι αυτή τη στιγμή της μέρας. 

Σταμάτα και άκου. 

 

Άκου τα βουητά και τις μηχανές 

τα κελαηδίσματα των πουλιών 

και τις παύσεις ανάμεσα στα κελαηδίσματα. 

Άκουσε τους απόηχους. 

Άκουσε την αναπνοή σου 

και το ρυθμό της 

τα βήματά σου 

και το ρυθμό τους. 

[...] 

 

Άκουσε  

τις παύσεις 

ανάμεσα στις σειρήνες τις κόρνες και τα 
αεροπλάνα. 

Τους ήχους αυτής της εποχής. 

Των ρούχων 

και του αέρα 

Άκουσε στην απόσταση. 

Σταμάτα  

να ακούς 

για μια στιγμή. 

Επέστρεψε στο σπίτι. 

Άκουσες τους ήχους αυτού του τόπου αυτή τη 
στιγμή 

της ζωής σου; 

[...] 

 

Westerkamp Hildegard, February 1997 

 

2. Δημιουργικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πράξη 

2.1. Στόχος της μελέτης 

Η μελέτη αυτή προσπαθεί να αναδείξει τις δημιουργικές προσεγγίσεις ευαισθητοποίησης στο ηχητικό 
περιβάλλον στις οποίες προσκλήθηκαν να συμμετέχουν μελλοντικοί νηπιαγωγοί (α) σε προσωπικό επίπεδο 
κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών τους μαθημάτων μουσικής αλλά και (β) μαζί με παιδιά προσχολικής 
ηλικίας καθώς στη συνέχεια κλήθηκαν να θέσουν σε εφαρμογή την προσωπική τους εμπειρία σε 
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δραστηριότητες με παιδιά σε τάξεις νηπιαγωγείου. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε συγκεκριμένες μελέτες 
περίπτωσης που αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι αφορμές που δόθηκαν με απλές ασκήσεις 
εξερεύνησης και ακρόασης ήχων του περιβάλλοντος μπορούν να απελευθερώσουν και να εμπλουτίσουν την 
εμπειρία ακρόασης και μουσικής δημιουργίας των συμμετεχόντων. Σκιαγραφούνται τόσο το περιεχόμενο των 
δραστηριοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν, όσο και το περιεχόμενο του αναστοχασμού των φοιτητών και των 
παιδιών με αφορμή τον ήχο. 

 
2.2. Μεθοδολογία 

Οι εφαρμογές στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, πραγματοποιήθηκαν με διαφορετικές ομάδες φοιτητών και 
παιδιών κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας. Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους οι φοιτητές αυτοί, 
παρακολουθούσαν μάθημα αφιερωμένο στον πειραματισμό, την ακρόαση και τον αυτοσχεδιασμό, έχοντας 
ήδη παρακολουθήσει μια ποικιλία τεσσάρων άλλων μουσικών μαθημάτων κατά τα προηγούμενα έτη 
φοίτησης. Καθώς το μάθημα αυτό πραγματοποιούνταν παράλληλα με την Πρακτική τους Άσκηση σε 
νηπιαγωγεία, οι φοιτητές μπορούσαν να συνδέσουν άμεσα την προσωπική εμπειρία από το μάθημα με τις 
δραστηριότητες που θα πραγματοποιούσαν με τα παιδιά. Αυτή η σύνδεση της προσωπικής εμπειρίας με τη 
δημιουργική μουσική δραστηριότητα στην τάξη αποτελεί σημαντική πλευρά για το μελλοντικό εκπαιδευτικό. 
(Dogani, 2004, 2008) Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είχαν ήδη συμπληρώσει πέντε εξάμηνα πρακτικής άσκησης 
στα οποία είχαν εξασκηθεί στην παρατήρηση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων 
διαφόρων μαθησιακών περιοχών, μία εκ των οποίων ήταν η μουσική.  

Τα δεδομένα προέκυψαν από τις εργασίες που παρέδωσαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κατά τη διάρκεια και 
στο τέλος του μαθήματος μουσικής, που περιελάμβαναν παρτιτούρες, παρουσιάσεις, ηχογραφήσεις, 
βιντεοσκοπήσεις και γραπτό κείμενο. Η ανάλυση και καταγραφή εστιάζει σε μελέτες περίπτωσης οι οποίες 
ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια συζητήσεων με το σύνολο των φοιτητών, τόσο για την ποικιλία των ευρημάτων 
τους ως προς το μουσικό περιεχόμενο αλλά και ως προς την καθαρότητα και σαφήνεια παρουσίασης των 
σκέψεων και ιδεών της ομάδας των φοιτητών ή των παιδιών. Στη συνέχεια, θα εστιάσουμε σε κοινά θέματα 
αλλά και δράσεις που ξεχωρίζουν από τις δράσεις φοιτητών και παιδιών ώστε να φωτισθεί η κάθε προσέγγιση 
που ακολουθήθηκε. 

 
2.3. Πειραματισμοί μελλοντικών νηπιαγωγών 

Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών τους μαθημάτων οι φοιτητές συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια 
και διαδικασίες συζήτησης και αναστοχασμού ώστε να έχουν το χρόνο και την εμπειρία να δοκιμάσουν οι ίδιοι 
δραστηριότητες.  

Εξερεύνηση – Παρατήρηση. Η αρχή για την ευαισθητοποίησή τους στο ακουστικό τοπίο και την εισαγωγή τους 
στη διαδικασία εξερεύνησης του ηχητικού περιβάλλοντος έγινε με καταγραφή των ήχων του περιβάλλοντος σε 
ατομικές «λίστες ακρόασης» (Schafer, 1993) στο συγκεκριμένο χρόνο και τόπο του πανεπιστημιακού 
μαθήματος. Μια ενδεικτική λίστα από «ήχους τάξης» περιελάμβανε ήχους από φερμουάρ τσάντας, σκίσιμο 
σελίδας, ψιθύρους, ανάσα, λέξεις όπως «ναι ναι», ήχους προτζέκτορα, πόρτας, αέρα, ξερόβηχα, βήχα, γέλιων, 
συρσίματος ποδιών, γράψιμο σε επιφάνεια, σύρσιμο παντελονιού, τρίξιμο καρέκλας, αυτοκίνητα, μηχανάκια 
κ.λπ.  

Μεταφέροντας την εμπειρία αυτή σε ομαδικό επίπεδο, δημιουργήθηκαν ανάλογες ομαδικές λίστες ακρόασης 
από ηχοπερίπατους σε ακουστικό περιβάλλον της επιλογής των συμμετεχόντων σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο. 
Μια σειρά από πλούσια ερεθίσματα εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος χρησιμοποιήθηκαν, όπως ήχοι 
τραγουδιών, ήχοι γειτονιάς από περιστέρια, κομπρεσέρ, γείτονες, πλανόδιους πωλητές κ.λπ. Οι ήχοι αυτοί 
μπορούσαν να ηχογραφηθούν με τη χρήση τεχνολογίας απλής και διαθέσιμης στο μέσο συμμετέχοντα, όπως 
απλά ψηφιακά μέσα εγγραφής ή κινητό τηλέφωνο.  

Οι φοιτητές στη συνέχεια ενθαρρύνθηκαν να εντάξουν τους ήχους που συνέλεξαν σε μία ομαδική σύνθεση 
ηχοτοπίου στην οποία στόχος δεν ήταν η απλή αναπαραγωγή ενός ηχοτοπίου αλλά η ευκαιρία να κάνουν 
συνθετικές επιλογές για την αναδημιουργία του ηχοτοπίου που παρατήρησαν. Προτεραιότητα δόθηκε στην 
αναπαραγωγή των ήχων αυτών με φυσικό τρόπο, με ήχους σώματος ή τη βοήθεια απλών ηχογόνων 
αντικειμένων και μουσικών οργάνων, παρά στην ψηφιακή αναπαραγωγή ή και ανασύνθεση ηχογραφημένων 
ήχων. Οι ηχογραφήσεις τους λειτούργησαν υποβοηθητικά για την ενίσχυση της μνήμης κατά την προσπάθεια 
μίμησης των ήχων που παρατηρήθηκαν. Οι συμμετέχοντες κατάφεραν να παρατηρήσουν προσεκτικά τον κάθε 
ήχο ώστε να ανακαλύψουν τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να τον αποδώσουν με τη βοήθεια 



3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση», Αθήνα, 28, 29 & 30 Ιουνίου 2014 
 

 81 

ήχων σώματος και οργάνων. Μια τέτοια στάση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μουσική αγωγή ιδιαίτερα 
στην προσχολική εκπαίδευση γιατί με την εστίαση στον καθαρό ήχο και τον τρόπο αναπαραγωγής του, 
επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση για τον ήχο καθαυτό, η εστιασμένη ακρόαση και η αμεσότητα στην 
παραγωγή του.  

Δημιουργία ηχητικού χάρτη-παρτιτούρας. Σε γραφική παρτιτούρα μπορούσαν να παρουσιάσουν με δικό τους 
τρόπο την ομαδική σύνθεση ηχοτοπίου. Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπουμε την παρτιτούρα που 
δημιούργησε μία ομάδα με σύνθεση ήχων από το οικείο περιβάλλον της γειτονιάς και του σπιτιού (βλ. Εικόνα 
3). Οι ήχοι αυτοί ακούγονται μεμονωμένα αλλά και παράλληλα όσο εξελίσσεται η σύνθεση και παράγονται με 
το στόμα ή με διάφορα ηχογόνα αντικείμενα από τα μέλη της ομάδας. 

 

 

 
 

Η προσπάθεια αποτύπωσης των ήχων σε παρτιτούρα διέφερε από ομάδα σε ομάδα. Παρόλο που στο 
παραπάνω παράδειγμα χρησιμοποιούνται και παράλληλοι ήχοι, υπήρχε μία τάση οι ήχοι να αποδίδονται 
μεμονωμένοι, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα (βλ. Εικόνα 4). Η παρτιτούρα αναπαριστά τη 
διαδρομή μιας ομάδας σε γνώριμη για τους συμμετέχοντες περιοχή από το πανεπιστήμιο στη λαϊκή αγορά.  

 

Εικόνα 3. Παράδειγμα Σύνθεσης Ηχοτοπίου από Λίστα ακρόασης 
«Μπαλάκι – Sugar Baby Love» 

Εικόνα 4. Παράδειγμα Ηχοπερίπατου «Απ’ τη σχολή… στη λαϊκή 
αγορά» 
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Παρατηρήθηκε ότι η καθημερινή βιωματική σχέση των φοιτητών με το χώρο αποτέλεσε ερέθισμα για 
συγκεκριμένους ηχοπερίπατους που περιελάμβαναν καθημερινές διαδρομές από το πανεπιστήμιο στο σπίτι, ή 
για ακουστική παρατήρηση, καταγραφή και αναπαραγωγή του ηχοτοπίου του κυλικείου. Σε σχόλιό τους οι 
φοιτητές είπαν ότι «ενώ κάνουμε την ίδια διαδρομή κάθε μέρα, με την άσκηση αυτή, ακούσαμε ήχους που 
προσπερνούσαμε πριν». Παρατηρώντας την ποικιλία ήχων που μας περιβάλει τους χαρακτήρισαν ως 
διασκεδαστικούς (π.χ. γειτόνισσα), ενοχλητικούς (π.χ. μηχανάκια) ή και ευχάριστους (π.χ. πουλιά). Εντύπωση 
επίσης προκάλεσε το ενδιαφέρον με το οποίο συμμετείχαν τόσο στη δημιουργία του δικού τους ηχοπερίπατου 
όσο και στην ακρόαση των προσπαθειών των άλλων ομάδων και την ανατροφοδότηση της διαδικασίας αυτής. 

 
2.4. Πειραματισμοί με παιδιά νηπιαγωγείου 

Κατά την εφαρμογή των ηχοπερίπατων με παιδιά προσχολικής ηλικίας οι φοιτητές δοκίμασαν να μεταφέρουν 
την προσωπική τους εμπειρία συλλογής ήχων για τη δημιουργία μουσικών συνθέσεων με αφορμή 
συγκεκριμένο ηχητικό περιβάλλον στην αλληλεπίδρασή τους με τα παιδιά. Οι δραστηριότητες αυτές 
εντάχθηκαν σε διαθεματικά πρότζεκτ τα οποία οι φοιτητές δούλεψαν μαζί με τα παιδιά κατά τη διάρκεια δύο 
εβδομάδων με θέμα «Περπατώντας στην πόλη μας - Πεζοί στη Θεσσαλονίκη». (Παπανδρέου, Γρηγοριάδης & 
Μπιρμπίλη, 2013) Η παιδαγωγική προσέγγιση της μεθόδου project που χρησιμοποιήθηκε βασίσθηκε ακριβώς 
στην αξιοποίηση της διαδικασίας ανίχνευσης των ιδεών των παιδιών για την ανάδειξη και χρησιμοποίηση των 
κοινών εμπειριών της ομάδας της τάξης. (Helm & Katz, 2012) Η μουσική αποτέλεσε το έναυσμα για την 
ανίχνευση των ιδεών των παιδιών ώστε η δραστηριότητα να προκύπτει από τα βιώματα των παιδιών και τις 
εμπειρίες τους σχετικά με ήχους της πόλης. Με αυτό τον τρόπο η απόφαση για το θέμα έρευνας με το οποίο 
θα ασχολούνταν τα παιδιά δεν εξαρτιόνταν από τη νηπιαγωγό αλλά από τα ίδια τα παιδιά. Στόχος των 
μουσικών δραστηριοτήτων ήταν να δοθούν στα παιδιά ερεθίσματα και περιεχόμενο για ηχητική εξερεύνηση 
και ευαισθητοποίηση στην ενεργητική ακρόαση, την ανακάλυψη και δημιουργική αξιοποίηση ήχων 
περιβάλλοντος, τη δημιουργική επεξεργασία ήχων σε μουσικούς διαλόγους ή/και ηχοϊστορίες, και τη 
συνεργασία με συγκεκριμένο στόχο για τη δημιουργία ομαδικών μουσικών συνθέσεων.  

Εξερεύνηση – παρατήρηση. Κατά την παρατήρηση των ήχων της γειτονιάς ή του σχολικού περιβάλλοντος ως 
μέρος του περίπατου που πραγματοποίησε κάθε τάξη, τα παιδιά παρατηρούσαν και σχολίαζαν 
εντυπωσιασμένα κάθε ήχο που τους προξενούσε εντύπωση, όπως για παράδειγμα σχολίαζαν ότι τα 
μηχανήματα του μετρό έκαναν πολύ φασαρία ή παρατηρούσαν χαρακτηριστικούς ήχους της τάξης, όπως η 
πόρτα που τρίζει. Τα σχόλια αυτά και τους ήχους που ξεχώριζαν τα παιδιά, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια που 
δούλευε με την ομάδα τα κατέγραφε σε χαρτί ώστε να τα ξαναχρησιμοποιήσουν στη δουλειά της τάξης.  

 
Δημιουργία ηχητικού χάρτη - παρτιτούρας. Στη συνέχεια στην τάξη μετά από συζήτηση δημιουργούνταν με τα 
παιδιά λίστες ακρόασης και το κάθε παιδί έκανε μία ζωγραφιά από τον ήχο που ξεχώρισε την οποία 
τοποθετούσε σε μεγάλο χαρτί δημιουργώντας τον ηχητικό χάρτη της τάξης (βλ. Εικόνα 5). Η συνεργασία 
μεταξύ των παιδιών ξεχώρισε στις ομάδες ως απαραίτητο στοιχείο για τη δημιουργία του ηχητικού χάρτη. Στη 
συζήτηση μία από τις ομάδες ακολούθησε την προτροπή ενός παιδιού, του Νίκου «να λέει ο καθένας από έναν 
ήχο και όποιος δεν θυμάται θα τον βοηθάμε οι άλλοι». Στα  παιδιά που δυσκολευτήκαν να ζωγραφίσουν τον 

Εικόνα 5. «Αφού τοποθετήσαμε τους ήχους στα σημεία που τους 
ακούσαμε, ο ηχητικός χάρτης ήταν έτοιμος» 
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ήχο τους, η φοιτήτρια-νηπιαγωγός πρότεινε να κάνουν κάποιο αντίστοιχο σύμβολο, ή να αποτυπώσουν τον 
ήχο με ονοματοποιία. Για παράδειγμα, ένα παιδί έγραψε «τσίου - τσίου» γιατί δεν μπορούσε να ζωγραφίσει 
το χελιδόνι που είχε ακούσει. Αντίστοιχα τα παιδιά βοηθούσαν το ένα το άλλο για την απόδοση των ήχων 
τους: 

Πολυξένη (προνήπιο): Δεν μπορώ να ζωγραφίσω τον ήχο της πόρτας που κλείνει... Δεν ξέρω 
πώς να την κάνω να κλείνει. 

Μαρία (νήπιο): Δεν είναι δύσκολο Πολυξένη. Θες να σε βοηθήσω; Μπορείς να κάνεις μια 
πόρτα σαν και αυτή που κάνεις στο σπιτάκι. 

Πολυξένη: Α, ωραία! Θα την κάνω μεγάλη καφέ με μπλε πόμολο. 

 
Με τους τρόπους αυτούς και τη συλλογή, καταγραφή και ηχογράφηση ήχων, δημιουργήθηκαν από τα παιδιά 
οι ηχητικοί χάρτες που βοήθησαν στην περαιτέρω επεξεργασία και μίμηση των ήχων με ήχους σώματος. 
Σύμφωνα με παρατήρηση φοιτήτριας τα παιδιά μέσα από τη δραστηριότητα αυτή κατάφεραν να αναπτύξουν 
την μουσική τους αντίληψη, να κατανοήσουν την έννοια της ακρόασης ενώ  

«τα παιδιά είδαν τον περίπατο μέσα από μια άλλη οπτική γωνία και άποψη (μουσική)... Η 
συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών, 
γιατί είδα τη συνεργασία να ενισχύεται και να δυναμώνει μεταξύ τους [...]. Αυτό ήταν κάτι που δεν 
περίμενα και με χαροποίησε ιδιαίτερα. Τα νήπια γενικότερα δεν είχαν τόσο καλή συνεργασία αλλά 
στη μουσική η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή. Ίσως παρόμοιες δραστηριότητες να ήταν χρήσιμες 
για να ενισχύσουν τα παιδιά τη συνεργασία και τη μεταξύ τους  αλληλεπίδραση» (Εύη).  

 

 
Από τον ήχο στο χαρτί στην αναπαραγωγή του: Η αναπαραγωγή του ήχου αποτέλεσε συλλογική προσπάθεια. 
Καθώς κάθε παιδί παρουσίαζε τη ζωγραφιά του και τον ήχο στον οποίο αντιστοιχεί, τα παιδιά πρότειναν πώς 
θα αποδώσουν τον ήχο αυτό, καταλήγοντας σε ένα ή δύο ήχους όπως «χρατς-χρατς» και «σους-σους» για τον 
ήχο ενός χαρτιού που σχίζεται. «Το κάθε παιδί τοποθετούσε το χαρτάκι με τον ήχο του πάνω στο 
ζωγραφισμένο «χάρτη» στο αντίστοιχο σημείο που ακούσαμε τον ήχο. Αναπαραγάγαμε  τον ηχητικό χάρτη 
όλοι μαζί, δείχνοντας τον κάθε ήχο με τη σειρά, είτε εγώ η ίδια είτε κάποιο από τα παιδιά» (Ι., φοιτήτρια 
νηπιαγωγός). Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά παρακολουθούσαν τη σειρά των ήχων. Εντύπωση προκάλεσε η 
περίπτωση στην οποία όταν δόθηκε η ελευθερία στα παιδιά να διευθύνουν εκείνα τη σειρά με την οποία θα 
ακούγονταν οι ήχοι, δεν αρκέστηκαν στο να ‘παίζουν’ μεμονωμένους ήχους αλλά προκάλεσαν το ταυτόχρονο 
παίξιμο δύο ή και τριών ήχων χρησιμοποιώντας όλο το σώμα, τα δύο χέρια και το ένα πόδι για να δείχνουν σε 
ποιο παιδί να παίζει (βλ. Εικόνα 6). Η βιωματική, άμεση και αυθόρμητη ανταπόκριση των παιδιών στον ήχο 
έγινε φανερή και από το γεγονός ότι τα παιδιά μπορούσαν να θυμηθούν και να αναπαράγουν τον ήχο που 
ξεχώρισε το καθένα, παρόλο που ακούγονταν παράλληλα και άλλοι ήχοι, ακριβώς επειδή τον συνόδευαν με 
αντίστοιχη κίνηση όλου του σώματος, όπως πηδήματα κατά την εκτέλεση του ψηλού ήχου «τιν, τιν τιν». 

Εικόνα 6. Τα παιδιά μάζεψαν «ήχους σπιτιού» και στη συνέχεια 
τους αναπαρήγαγαν με τη βοήθεια ενός μαέστρου 
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Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο μιας από τις φοιτήτριες «η στιγμή που τα νήπια έπαιζαν με τις φωνές τους τον 
ηχητικό χάρτη ήταν η καλύτερη στιγμή της δραστηριότητας καθώς ακούγοντας τον ηχητικό χάρτη ήταν σαν να 
ξαναπραγματοποιούσαμε τον περίπατό μας». Το ενδιαφέρον των παιδιών για τη δραστηριότητα ήταν αμείωτο 
και συμμετείχαν με ενθουσιασμό στο παιχνίδι με τους ήχους, αλλάζοντας τη σειρά των ήχων, ξαναπαίζοντας 
το χάρτη πολλές φορές ή ακόμα προτείνοντας να δοκιμάσουν εναλλαγές στην ένταση παίζοντας όλους τους 
ήχους δυνατά και τους ήχους από τα μεταφορικά μέσα σιγανά. Με τον τρόπο αυτό παρενέβαιναν με το δικό 
τους τρόπο στο ακουστικό περιβάλλον που αρχικά παρατήρησαν, δημιουργώντας τη δική τους εκδοχή.  

 
Προεκτάσεις με ηχητικούς διαλόγους: Σε κάποιες τάξεις πραγματοποιήθηκαν μουσικοί διάλογοι με ήχους 
σώματος ή όργανα καθώς τα παιδιά έμπαιναν στη θέση των ανθρώπων που περπατούν στην πόλη και 
συμφωνούσαν ή διαφωνούσαν μπαίνοντας ταυτόχρονα σε ρόλους ή στη θέση των αντικειμένων στο δρόμο. 
Στο τέλος κάθε μουσικού διαλόγου τα παιδιά που παρακολουθούσαν το κάθε ζευγάρι υπέθεταν τι θα 
μπορούσαν να «λένε» μεταξύ τους και αν τελικά ο διάλογος κατέληγε σε συμφωνία ή διαφωνία. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων διαλόγων ήταν ο διάλογος με μια διάβαση πεζών και ένα αυτοκίνητο, 
όπου σύμφωνα με τα σχόλια των παιδιών η διάβαση πεζών είπε «πως πονάει κάθε φορά που ένα αμάξι περνά 
από πάνω της» ή «ζήτησε από τα αμάξια να μην κάνουν τόσο θόρυβο» ή ο διάλογος ανάμεσα σε δύο 
περιστέρια όπου «τα περιστέρια ψάχνουν να βρουν ψίχουλα». 

 

 
Κλείσιμο δράσεων  με συζήτηση: Συχνά η δραστηριότητα έκλεινε με συζήτηση για το ποιους ήχους θα ήθελαν 
τα παιδιά να ακούν στους δρόμους της πόλης περισσότερο. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις 
κατηγοριοποίησαν τους ήχους σε ευχάριστους (μπλε), όπως το κελάηδημα των πουλιών και το θρόισμα των 
φύλλων, και δυσάρεστους (βλ. Εικόνα 7). Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά εξέφραζαν τη δική τους άποψη για το 
ακουστικό περιβάλλον, ενώ οι παιδαγωγοί μπορούσαν να κατανοήσουν το σημείο στο οποίο προχώρησε η 
ακουστική ευαισθητοποίηση των παιδιών. 

 
2.5. Εκπαίδευση για πειραματισμό και ανακάλυψη 

Ιδιαίτερης σημασίας κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων ήταν η παιδαγωγική στάση των φοιτητών 
κατά την αλληλεπίδραση με τα παιδιά. Εφαρμόζοντας και μεταφέροντας την εμπειρία τους με τους 
συμφοιτητές τους, οι φοιτητές κατάφεραν να ακολουθήσουν το τρίπτυχο της βιωματικής μάθησης που 
συνοψίζεται στις τρεις ενέργειες «ακούω-συνοδεύω-προτείνω». (Μπακιρτζής, 2006) Η στάση αυτή δεν 
αποτελεί τόσο μία παιδαγωγική προσέγγιση αλλά μία εκπαιδευτική μέθοδο εμβάθυνσης στον ήχο ή τις 
κοινωνικές σχέσεις. Μία διαλογική παιδαγωγική προσφέρει περισσότερες δυνατότητες δημιουργίας για τα 
παιδιά και αυξάνει την ικανότητά τους να αναστοχάζονται. (Δογάνη, 2012) Κατάφεραν λοιπόν να ακούν 
κυρίως τα παιδιά και να τα υποστηρίζουν ώστε να ξεχωρίσουν τους ήχους που τους έκαναν εντύπωση από το 

Εικόνα 7. Κατάταξη ήχων σε ευχάριστους και δυσάρεστους 
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ακουστικό περιβάλλον, παίζοντας μαζί τους και κάποτε προτείνοντας ιδέες που έχτιζαν σε προτάσεις τους 
ώστε να αναπαράγουν τους ήχους και τις ιδέες και να παρουσιάσουν την ομαδική τους δουλειά. Μια 
φοιτήτρια σχολίασε σχετικά ότι στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης 

«βλέποντας τα παιδιά να κάνουν τους δικούς τους ήχους, να μιλούν μεταξύ τους γι’ αυτούς 
τους ήχους και να συνεργάζονται χωρίς ιδιαίτερη κατεύθυνση από τους ενηλίκους, 
συνειδητοποίησα ότι αν τους δώσουμε τα ερεθίσματα και τις κατάλληλες ευκαιρίες μπορούν 
να ανακαλύψουν και να δημιουργήσουν περισσότερα από ό, τι μπορούμε να φανταστούμε 
κάποιες φορές».  

Ο εκπαιδευτικός λειτούργησε ως καταλύτης για την ενεργητική παρατήρηση των παιδιών και τη διεύρυνση της 
ακουστικής τους αντίληψης καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών για τις πρωτόλυες συνθέσεις 
ηχοτοπίων που προέκυψαν. 

Η μελέτη και δημιουργική προσέγγιση ηχοτοπίων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μουσική παιδαγωγική, 
καθώς πρώτα από όλα δίνει τη δυνατότητα ενεργητικής παρατήρησης του ηχητικού περιβάλλοντος, 
αυξάνοντας την ενεργητική ακρόαση. Μέσα από την ίδια τη δράση της ακρόασης, η ακουστική αντίληψη 
διευρύνεται με την ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση όσων ακούγονται. Παρατηρήθηκε ότι σε αντίθεση με 
τον Cumberland (2001) όπου οι περισσότερες επιλογές αγαπημένου περιβάλλοντος παιδιών γυμνασίου 
αφορούσαν ήσυχο περιβάλλον, στις λίστες ακρόασης των φοιτητών αλλά και των παιδιών υπερίσχυσαν ήχοι 
πόλης έντονοι ή και διαπεραστικοί (π.χ. θόρυβος αυτοκινήτων, κόρνες, φασαρία από μηχανήματα μετρό). Η 
διαφορά αυτή σαφώς και εξαρτάται από τα βιώματα αλλά και τα διαφορετικά ερεθίσματα που δέχθηκαν οι 
συμμετέχοντες.  

Λόγω των δραστηριοτήτων που περιγράφηκαν δόθηκε η δυνατότητα σε φοιτητές και παιδιά προσχολικής 
ηλικίας να δοκιμάσουν ελεύθερα την εφαρμογή δημιουργικών προσεγγίσεων για την αναπαραγωγή, την 
αναδημιουργία των περιβαλλόντων αυτών ή και τη δημιουργία νέων μουσικών κομματιών με αφορμή τις 
ηχητικές αυτές εξερευνήσεις. Τέτοιες δράσεις δεν είχαν ατομικό χαρακτήρα αλλά αναπτύχθηκαν χάρη στη 
συνύπαρξη, την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, τη συμφωνία για τα χαρακτηριστικά του ήχου και την κατά το 
δυνατό καλύτερη απόδοσή του με τα διαθέσιμα κάθε φορά μέσα.  

Η αξία τέτοιων δραστηριοτήτων συνοψίζεται στο σχόλιο ενός από τους φοιτητές μετά από την εμπειρία της 
ομαδικής δουλειάς με τους συμφοιτητές του και με τα παιδιά στο νηπιαγωγείο: «τώρα ακούω ήχους στους 
οποίους δεν έδινα παλιά σημασία. Ένας άλλος κόσμος ανοίχτηκε για μένα!». Η ευαισθητοποίηση στο ηχητικό 
περιβάλλον δείχνει να ενθουσιάζει και να ανοίγει νέους ορίζοντες ενεργητικής συμμετοχής για εξερεύνηση και 
δημιουργία και σύνδεσης με τους ήχους του περιβάλλοντος. Ίσως νέοι ηχόμυθοι να αρχίσουν να 
δημιουργούνται από το σύγχρονο αστικό περιβάλλον, με την επανασύνδεσή μας με τους ήχους που μας 
περιβάλλουν. 

Ο Schafer (1993) στον Ρινόκερο στην τάξη τονίζει την αξία μιας εκπαίδευσης  προγραμματισμένης για 
πειραματισμό και ανακάλυψη, όπου ο εκπαιδευτικός πρέπει να συνηθίσει να είναι ο καταλύτης σε οτιδήποτε 
μπορεί να συμβεί στην τάξη, αντί να υπαγορεύει τι πρέπει να συμβεί. Σε τέτοιου είδους πραγματικά 
δημιουργική δουλειά δεν υπάρχουν προσχεδιασμένες απαντήσεις αλλά ο δάσκαλος αφήνεται στα χέρια της 
τάξης και μαζί δουλεύουν τα προβλήματα. Δημιουργώντας μουσική με αντικείμενα, ήχους περιβάλλοντος που 
συλλέγονται στο σπίτι ή στο δρόμο, αυτοσχεδιάζοντας σε μικρές ομάδες, στην ουσία η μουσική παιδαγωγική 
λειτουργεί σαν καταλύτης για να ανοίξουν τα αυτιά του παιδιού. Το ‘άνοιγμα’ των αυτιών του «ήταν η 
μοναδική ικανότητα που απαιτούνταν» (σ. 256). 

«Ιδού η νέα ορχήστρα: το ηχητικό σύμπαν!  
Και οι νέοι μουσικοί: οποιοσδήποτε και οτιδήποτε ηχεί!  

Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό επακόλουθο για τους μουσικοπαιδαγωγούς, γιατί είναι 
θεματοφύλακες της θεωρίας και της μουσικής πράξης. Όλη η φύση αυτής της θεωρίας και 

πρακτικής τώρα θα πρέπει να αναθεωρηθεί». (Schafer, 1993:95) 
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Ακουστική Οικολογία και Εκπαιδευτική Διαδικασία στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 

 

 
Περίληψη 

Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στην εκπαιδευτική διαδικασία υπό το πρίσμα της ακουστικής οικολογίας 
στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία αφορά δυο βαθμίδες εκπαίδευσης: την τριτοβάθμια και την δευτεροβάθμια. 
Στην πρώτη περίπτωση περιγράφεται πώς η ακουστική οικολογία λειτουργεί ως επιστημονική και φιλοσοφική 
βάση για την εκπαίδευση των φοιτητών στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής διδασκαλίας. Στη δεύτερη περίπτωση 
περιγράφεται η πρόσφατη προσπάθεια για ενσωμάτωση της ακουστικής οικολογίας στις περιβαλλοντικές 
εκπαιδευτικές δράσεις σε μαθητές σχολείων της Κεφαλονιάς. Και στις δυο περιπτώσεις μέσα από την χρήση 
της σύγχρονης τεχνολογίας και την έρευνα γύρω από τις νέες τεχνολογίες πολυμέσων εξάγονται πολύτιμα 
συμπεράσματα για την σύγχρονη προσέγγιση του περιβάλλοντος εκπαιδευτικά και ανοίγονται νέες προοπτικές 
για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

Ακουστική Οικολογία, Εκπαιδευτική Διαδικασία, Ηχοληψία, Μουσική, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 
 

1. Εισαγωγή 

Η ακουστική οικολογία στην εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας σύνδεσης γνώσεων, αλλά και 
ως φιλοσοφική βάση για τη σύνδεση με το περιβάλλον, μέσα από ποικίλους τρόπους προσέγγισης. Κατά τη 
διδασκαλία, τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η προσέγγιση της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω της ακουστικής οικολογίας έχει να επιδείξει πολύ ενδιαφέροντα και 
καινοτόμα στοιχεία, που αφορούν όχι μόνο τη γνωριμία με το περιβάλλον, αλλά και την εμβίωσή του μέσα 
από την απόκτηση επιστημονικών και καλλιτεχνικών γνώσεων, όπου το περιβάλλον μπορεί να λειτουργήσει 
ως χώρος διδασκαλίας, πηγή έμπνευσης και πειραματισμού, αντικείμενο ακουστικής μελέτης, πηγή 
ηχογράφησης κ.ά.  

Στο Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, μέσα από προσπάθειες 
καταγραφής ηχοτοπίων στα νησιά της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου, αλλά και εκπαιδευτικές επισκέψεις στην 
ύπαιθρο, ο ήχος του περιβάλλοντος μελετάται και χειραφετείται τόσο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας όσο και συγκεκριμένων ερευνητικών δράσεων και υλοποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις 
διαδικασίες ψηφιακής καταγραφής, ο πλούσιος και πολυποίκιλος ήχος του περιβάλλοντος του Ιονίου 
πελάγους μπορεί να λειτουργήσει ως πεδίο σύνδεσης καλλιτεχνικών και επιστημονικών πεδίων κατά την 
εκπαίδευση φοιτητών. Επιπλέον, η καταγραφή, μελέτη, αλλά και ψηφιακή αναπαράσταση του 
καταγεγραμμένου υλικού με σύγχρονες τεχνολογίες, μπορεί να αποφέρει πρωτοποριακές μεθόδους ως προς 
την έρευνα και την υλοποίηση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης φοιτητών, μαθητών και όχι μόνο, μέσα από την 
καλλιτεχνική δημιουργία, και σε συνδυασμό με την εικόνα και τα σύγχρονα συστήματα οπτικοακουστικής 
απεικόνισης.  
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2. Εκπαιδευτική Διαδικασία 

Η εκπαιδευτική διαδικασία, λοιπόν, μέσα από το πρίσμα της ακουστικής οικολογίας, ως 
θεωρητικής/καλλιτεχνικής/εκπαιδευτικής δράσης, επικεντρώνεται σε δύο βασικούς πόλους: (α) εκπαίδευση 
φοιτητών όπου πρωταρχική επιδίωξη είναι η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των παρεχόμενων 
γνώσεων μέσα από τη συνδυαστική διδασκαλία μαθημάτων  με κοινή βάση τον ήχο, όπως η ηχοληψία και η 
μουσική, και (β) εκπαίδευση μαθητών σχολείων μέσα από την προβολή του καταγεγραμμένου και 
επεξεργασμένου υλικού για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας των 
πολυμέσων. 

 
2.1. Εκπαίδευση  φοιτητών 

Στην περίπτωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η διαδικασία καταγραφής και μελέτης των ηχοτοπίων στο 
πλαίσιο συνδυαστικής διδασκαλίας μπορεί να περιγραφεί σε τρία στάδια.61 

(α) Ανίχνευση: τα σημεία προς καταγραφή ανιχνεύονται μέσα από επισκέψεις σε χώρους πιθανού 
ενδιαφέροντος. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται ως προς το να αφουγκραστούν με προσοχή το περιβάλλον, να το 
εξερευνήσουν ηχητικά και να πειραματιστούν με ηχογόνες πηγές που ανακαλύπτουν σε αυτό. 

(β) Καταγραφή: Για την υλοποίηση της καταγραφής χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός και τεχνικές 
ηχοληψίας, ως προς τις οποίες οι φοιτητές ασκούνται σε συνθήκες ηχογράφησης ανοιχτού πεδίου (field 
recording). 

(γ) Ανάλυση / Μετέπειτα εκπαιδευτική υλοποίηση: Το καταγεγραμμένο υλικό σε ψηφιακή μορφή 
αρχειοθετείται και διατίθεται στους φοιτητές και τους διδάσκοντες για μετέπειτα χρήση στο πλαίσιο 
διαφορετικών μαθημάτων. 

Όσον αφορά στην ηχοληψία, το ανοικτό πεδίο και η μεταφορά των μαθημάτων εκεί αποτελεί ένα μοναδικό 
εργαλείο γνώσης των βασικών αρχών της ηχοληψίας. Για να καταφέρουν να ηχογραφήσουν πλήρως το 
περιβάλλον, οι φοιτητές πρέπει να εφαρμόσουν στην πράξη τις stereo και surround τεχνικές ηχογράφησης που 
διδάσκονται, επιλέγοντας κάθε φορά την ενδεδειγμένη, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στις Εικόνες 1 και 2. 
Επίσης, η χρήση Ultra-directional (shot gun) μικροφώνων για την ηχογράφηση επιμέρους ήχων (spot 
ηχογραφήσεις) τους δίνει τη δυνατότητα να πειραματιστούν διεγείροντας τα συστατικά στοιχεία του 
περιβάλλοντος. 

Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των ηχογραφήσεων στο περιβάλλον αποτελεί το γεγονός ότι οι φοιτητές 
συνειδητοποιούν ποσότητες και ποιότητες του ήχου που δεν είχαν μάθει να παρατηρούν. Μαθαίνουν να 
ηρεμούν, να αφουγκράζονται τους ήχους του περιβάλλοντος, να διακρίνουν τις διαφορετικές ποιότητες ήχων 
που το αποτελούν, καθώς και το ιδιαίτερο συχνοτικό και δυναμικό τους περιεχόμενο. Επιπλέον, με την 
ενδελεχή παρατήρηση αναπτύσσουν την αντίληψη στην αίσθηση των διαφορετικών χώρων, καθώς και την 
αίσθηση της κατευθυντικότητας των ήχων. 

Ένα ακόμα βασικό πλεονέκτημα που οι φοιτητές αποκτούν είναι ότι αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της 
άρτιας οργάνωσης και της σωστής και λεπτομερούς προετοιμασίας που απαιτούν τέτοιου είδους εξορμήσεις. 
Η εξασφάλιση της παρεχόμενης ενέργειας-τροφοδοσίας για την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού 
(καταγραφικά, μικρόφωνα, κ.λπ.), η σωστή λειτουργία του εξοπλισμού πριν από την απομάκρυνση από τους 
εργαστηριακούς χώρους, έως και η λήψη των απαραίτητων καλωδίων, βάσεων, αντιανέμιων και 
ανεμοθωράκων, ο καταμερισμός των ρόλων και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων με ακρίβεια, είναι μερικά 
από τα θέματα στα οποία οι φοιτητές εντρυφούν πριν φτάσουν στον χώρο καταγραφής. Τέλος, η άμεση λήψη 
αποφάσεων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, ώστε να μη σπαταληθεί ο χρόνος καταγραφής, είναι 
ένα ακόμα πολύ σημαντικό μάθημα που λαμβάνουν οι φοιτητές. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς 
παρατηρήθηκε ότι φοιτητές που συμμετείχαν σε τέτοιες ηχογραφήσεις εξοικειώθηκαν πιο γρήγορα και 
αντιλήφθηκαν πολύ καλύτερα τις βασικές αρχές της ηχοληψίας συναυλιών και του μαθήματος «Ηχητική 
Κάλυψη Εκδηλώσεων», όπου τα παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος. 

                                                        
61 Μια αναλυτικότερη περιγραφή για την υλοποίηση συνδυαστικής διδασκαλίας δίνεται στο «Ηχοτοπία της Κεφαλονιάς: Ψηφιακή 
καταγραφή και διεπιστημονική μελέτη κατά την εκπαιδευτική διαδικασία». (Λουφόπουλος, Εμμανουήλ, Μαραγκός, Κατερέλος, 2012) 
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Εικόνα 1 και 2. Surround και stereο ηχογράφηση στην ακτή Πόρτο Ρόξα της Ζακύνθου (πάνω) και στις 

ανεμογεννήτριες στην Κεφαλονιά (κάτω) 

Η μουσική δημιουργία αφορά σε όλα τα στάδια που αναφέρονται στο 2.1. Στο πρώτο στάδιο ανιχνεύεται το 
πρωτογενές υλικό μιας σύνθεσης και λαμβάνονται οι πρώτες αποφάσεις για τον ηχητικό σχεδιασμό (μουσική 
γλώσσα, μουσική μορφή, κεντρική ιδέα), οι οποίες απορρέουν από την πρώτη ηχητική γνωριμία με το 
ηχοτοπίο.  Στο δεύτερο στάδιο οι φοιτητές πειραματίζονται με τις διαδικασίες ηχογράφησης και συχνά 
καταγράφουν τον ήχο «μουσικά», είτε παρεμβαίνοντας στα ηχογόνα στοιχεία του περιβάλλοντος παράγοντας 
ήχους, είτε κινώντας ανάλογα το σύστημα καταγραφής κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης. Στατικές 
ηχογραφήσεις χρησιμοποιούνται επίσης για να προσφέρουν ηχητικές βάσεις (backgrounds) για ενσωμάτωση 
στο μουσικό περιεχόμενο ως αυτούσιες ή επεξεργασμένες. Επιπλέον, η ιδιαίτερη ακουστική συμπεριφορά 
κάποιων χώρων (π.χ. σπήλαια) χρησιμοποιείται συχνά για να προσδώσει χαρακτηριστικά χώρου (π.χ. φυσική 
αντήχηση) σε κοντινούς ήχους, ως μια πρώτη μορφή φυσικής επεξεργασίας κατά την καταγραφή.62 Κατά το 
τρίτο στάδιο η σύνθεση μεταφέρεται στο περιβάλλον του studio, όπου το καταγεγραμμένο υλικό υπόκειται σε 
επεξεργασία με ψηφιακά μέσα σε περιβάλλον Η/Υ.  

Η σύνδεση της ηλεκτροακουστικής μουσικής (αντικείμενο του μαθήματος «Δημιουργική Μουσική 
Τεχνολογία» και άλλων μαθημάτων) με το περιβάλλον συναντιέται με την ακουστική οικολογία στο πεδίο της 
σύνθεσης ηχοτοπίων (soundscape composition), όπου η ιδιαίτερη γλώσσα της ηλεκτροακουστικής μουσικής 
διδάσκεται και μορφοποιείται μέσα από τα ηχογραφημένα ηχοτοπία, δημιουργώντας «μουσικά 
περιβάλλοντα» που υλοποιούν διαφορετικά μοντέλα ηχοτοπίων (αληθοφανή-αφηρημένα-υβριδικά)63. Οι 
συνθέσεις παρουσιάζονται σε κλειστούς χώρους στο πλαίσιο μαθημάτων, τακτικών συναυλιών και 
πανελλήνιων διοργανώσεων. Κατά την ακρόαση, το παραγόμενο υλικό προβάλλεται μέσω συστήματος 
πολλαπλών ηχείων, σε μορφή stereo ή πολυκαναλική (stereo-surround diffusion), όπου ο ήχος διαχέεται στις 
φυσικές διαστάσεις του εκάστοτε χώρου (αίθουσα εργαστηρίου, θεάτρου κ.τλ.) με στόχο την εκ νέου 
διαμόρφωση ακουστικών διαστάσεων ανά περίπτωση. Για τον σχεδιασμό αυτών των συστημάτων απαιτείται 
ξανά η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τομέων, όπου οι φοιτητές ασκούνται ως προς την εφαρμογή 
συνδυασμού γνώσεων ηχοληψίας και μουσικής ακουστικής (ηχητικός σχεδιασμός και κάλυψη της συναυλίας). 
                                                        
62 Η εργασία (σε εξέλιξη) της φοιτήτριας Π. Τσαφώνια αφορά στη μεταφορά/αναπαραγωγή διαφορετικών ηχοτοπίων στο σπήλαιο της 
Δρογκαράτης και στην καταγραφή τους εντός του σπηλαίου, με στόχο την απόκτηση φυσικής αντήχησης και τη μελέτη της απόδοσης των 
καταγραφόμενων ήχων στο μουσικό περιεχόμενο. 
63 (Λουφόπουλος, 2008: 50-51)  
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H προστιθέμενη αξία την οποία προσδίδουν οι εξωτερικές ηχογραφήσεις στα ηχοληπτικά μαθήματα σε 
συνδυασμό με τη διεύρυνση της αντίληψης με την οποία οι ήχοι της φύσης έρχονται να εμπλουτίσουν τα 
μαθήματα μουσικής δημιουργίας, συναποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της εκπαιδευτικής προσέγγισης. Η όλη 
αυτή προσέγγιση, αποτελεί το λεγόμενο «συνδυαστικό εκπαιδευτικό μοντέλο Ακουστικής Οικολογίας» και 
καλύπτει την συνεισφορά της ακουστικής οικολογίας σε ένα τυπικό τριτοβάθμιο πρόγραμμα σπουδών με 
έμφαση στη Μουσική Τεχνολογία.  

 
2.2. Εκπαίδευση Μαθητών Σχολείων 

Στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μαθητών, στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων γίνεται μια συντονισμένη 
προσπάθεια, με υλικό παραγόμενο από φοιτητές ή από ερευνητικές δράσεις, με στόχο οι μαθητές των 
σχολείων να γνωρίσουν - βλέποντας και ακούγοντας μέσω της τεχνολογίας - πολυποίκιλα περιβάλλοντα σε 
διαφορετικές εποχές. Βασική επιδίωξη είναι οι μαθητές να αναγνωρίσουν την ιδιαιτερότητα του κάθε 
περιβάλλοντος και να αναπτύξουν γνώσεις, τόσο για αυτό ως σύνολο, όσο και για τα επιμέρους στοιχεία του.  

Ένα παράδειγμα για την έως τώρα πραγματοποίηση των δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με την 
ενσωμάτωση τεχνολογίας πολυμέσων είναι το A.R.T.E. (Artificial Restoration of Transmuted Environments), ένα 
πρότυπο οπτικοακουστικό περιβάλλον εμβύθισης, επιστέγασμα της συνδυαστικής προσπάθειας 
διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Το A.R.T.E. είναι μία πειραματική πλατφόρμα που συνδυάζει 
πανοραμική οπτική προβολή (βίντεο – φωτογραφία) και ήχο surround με στόχο την εμβύθιση του 
θεατή/ακροατή στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, τόσο σε επίπεδο ρεαλιστικό, όσο και σε επίπεδο 
δημιουργικό. Αποτελώντας ένα πρωτοπόρο σύστημα προβολής στον χώρο των οπτικοακουστικών εφαρμογών, 
δημιουργήθηκε με αφορμή τις καταγραφές τοπίων στα πλαίσια έργων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με στόχο την 
παρουσίαση του καταγεγραμμένου υλικού αλλά και του επεξεργασμένου καλλιτεχνικού περιεχομένου σε 
εκπαιδευτικά πλαίσια. (Λουφόπουλος, Ηλιάδης, Εμμανουήλ, Μαραγκός, Επιτήδειος, 2013) 

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα αυτή λειτουργεί ως μέσο απόδοσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσω του 
συνδυασμού πολλαπλών οπτικοηχητικών προβολών, δίνοντας παράλληλα την αφορμή για καλλιτεχνικό 
πειραματισμό και εξερεύνηση νέων τρόπων δημιουργίας με τα σύγχρονα καλλιτεχνικά μέσα, αλλά και για 
σύγκλιση διαφορετικών κλάδων καλλιτεχνικής έκφρασης (sound art / ηλεκτροακουστική μουσική – video art – 
φωτογραφία). Επίσης, αποτελεί ένα μέσο εικονικής αναπαράστασης των καταγεγραμμένων τοπίων με στόχο 
τον οπτικό και ηχητικό ρεαλισμό, μέσα από την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων καταγραφής και 
αναπαραγωγής για τον ήχο και την εικόνα.  

Το A.R.T.E. σχεδιαστικά συνδυάζει πανοραμική οπτική προβολή (μέχρι 270°) και ήχο surround 5.1 όπως 
φαίνεται και στις Εικόνες 3 και 4. Για την οπτική προβολή χρησιμοποιείται κυλινδρική οθόνη συνολικού 
πλάτους εννέα μέτρων και ύψους ενός μέτρου. Η προβολή στην κυλινδρική οθόνη γίνεται με τη χρήση πέντε 
φορητών βιντεοπροβολέων τεχνολογίας LED. Για την αναπαραγωγή του surround ήχου χρησιμοποιούνται έξι 
αυτοενισχυόμενα ηχεία (πέντε μικρά ηχεία 5 ιντσών και ένα ηχείο χαμηλών συχνοτήτων 8 ιντσών) 
τοποθετημένα κάτω από την οθόνη, σε τυπική διάταξη 5.1 surround.  

 

 
Εικόνα 3. Αριστερά: A.R.T.E. Διάταξη οθόνης, προβολέων και ηχείων (κάτοψη). Δεξιά: εξωτερική άποψη του 
A.R.T.E. όπως παρουσιάστηκε στο 7ο φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα, 20-30 

Ιουνίου 2013 
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Εικόνα 4: Εσωτερική άποψη του A.R.T.E. με καλλιτεχνική απεικόνιση, όπως παρουσιάστηκε στο 7ο φεστιβάλ 

Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα, 20-30 Ιουνίου 2013 

Η εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά στο πλαίσιο του έργου της Οπτικοακουστικής Οικολογίας64,  σε 
μαθητές Γυμνασίου, για εικονική περιήγηση σε τοπία  με στόχο την αποτύπωση των εντυπώσεών τους και για 
εκμάθηση βασικών περιβαλλοντικών εννοιών. 

Συγκεκριμένα, στις 17/04/2013 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο 
Ληξούρι δύο ενημερώσεις σε δύο σχολεία της Κεφαλονιάς: το 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου (το οποίο διαθέτει 
εκτεταμένη εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα) και το Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης Παλλικής (το οποίο έχει 
αναπτύξει ιδιαίτερη δράση στο μάθημα της Τεχνολογίας). Οι μαθητές που συμμετείχαν ήταν συνολικά 50. Οι 
ενημερώσεις είχαν τη μορφή σχολικών εκπαιδευτικών εκδρομών-επισκέψεων, προκειμένου τα δύο 
επιλεγμένα σχολεία να περάσουν μια ολόκληρη διδακτική ημέρα στο τμήμα (ΤΕΙ). Μέσω ενός ειδικά 
σχεδιασμένου ημερήσιου προγράμματος, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ακολουθήσουν μια σειρά από 
δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και να βιώσουν τη ρεαλιστική απόδοση του 
οπτικοακουστικού υλικού της τοπικής φύσης μέσα από το καινοτόμο σύστημα εμβύθισης A.R.T.E..  

Όσον αφορά τις δραστηριότητες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αρχικά μέσα από φωτογραφίες και video 
παρουσιάστηκαν τα πολυποίκιλα οικοσυστήματα της Κεφαλονιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στο οικοσύστημα του 
Εθνικού Δρυμού Αίνου, στα οικοσυστήματα που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, στα υγροτοπικά 
οικοσυστήματα, στα σπήλαια καθώς και στα οικοσυστήματα των αμμωδών και βραχωδών ακτών. 

Έπειτα, οι μαθητές χωρισμένοι σε τετραμελείς ή πενταμελείς ομάδες σχεδίασαν από ένα χάρτη της 
Κεφαλονιάς σε χαρτόνι και πρότειναν τρόπους προβολής του νησιού, με άξονα τα φυσικά οικοσυστήματα, για 
προσέλκυση μαθητών από άλλα σχολεία. Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα παρουσίασε στις άλλες τις ιδέες της. 
Τέλος, φωτογραφήθηκαν τα χαρτόνια που οι ομάδες δημιούργησαν, με στόχο στο σχολείο τους να 
δημιουργήσουν μια παρουσίαση όλων των ιδεών τους μέσω του λογισμικού PowerPointTM. 

Στο επόμενο στάδιο της επίσκεψης οι μαθητές ξεναγήθηκαν στο σύστημα εμβύθισης A.R.T.E., όπου τους 
προβλήθηκαν τα καταγεγραμμένα οικοσυστήματα της Κεφαλονιάς σε δυο εποχές (χειμώνας – καλοκαίρι). Τα 
παιδιά με μεγάλο ενθουσιασμό διέκριναν όχι μόνο τις διαφορετικές εποχές, αλλά και τους διαφορετικούς 
ήχους που χαρακτηρίζoυν τις εποχές αυτές στα οικοσυστήματα πους τους προβλήθηκαν όπως φαίνεται και 
στην Εικόνα 5. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η σύγκριση μεταξύ των καταγραφών του Εθνικού Δρυμού 
Αίνου, όπου το χειμώνα παρατηρείται σχεδόν παντελής απουσία ήχων βιολογικής προέλευσης, ενώ το 
καλοκαίρι το ηχοτοπίο είναι γεμάτο από τέτοιους ήχους (έντομα, πουλιά). Επίσης, προβλήθηκαν στους 
μαθητές καλλιτεχνικά έργα που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για το A.R.T.E. προερχόμενα και εμπνευσμένα 
από τις καταγραφές (ήχου, εικόνας και βίντεο) των οικοσυστημάτων της Κεφαλονιάς. 

Μετά την ολοκλήρωση της προβολής ζητήθηκε από τους μαθητές να θυμηθούν τους ήχους που άκουσαν από 
τα οικοσυστήματα του νησιού. Έπειτα, ζητήθηκε από κάθε ομάδα να επιλέξει τρεις ήχους και τα μέλη της να 
εκφράσουν προφορικά και γραπτά τα συναισθήματα που τους δημιουργούν οι συγκεκριμένοι ήχοι. Στη 

                                                        
64 Η οπτικοακουστική οικολογία είναι ένας νέος όρος που τιτλοφορεί συγκεκριμένες δράσεις οπτικοακουστικών καταγραφών, στα πλαίσια 
έργων συντονιζόμενων από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Έχοντας ως φιλοσοφική βάση την ακουστική οικολογία για την προσέγγιση του ήχου και 
του περιβάλλοντος, η οπτικοακουστική οικολογία προσεγγίζει και το οπτικό στοιχείο, το οποίο μαζί με τον καταγραφόμενο ήχο αξίζει να 
εκτιμηθεί στο πλαίσιο μιας συνολικότερης καταγραφής ενός τοπίου. 
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συνέχεια, τους ζητήθηκε να οπτικοποιήσουν τους ήχους ζωγραφίζοντάς τους και τέλος, φωτογραφίζοντας τις 
ζωγραφιές τους, να δημιουργήσουν πίσω στο σχολείο τους μια παρουσίαση σε PowerPointTM. 

 
Εικόνα 5. Προβολή στους μαθητές διαφορετικών οικοσυστημάτων της Κεφαλονιάς μέσω του A.R.T.E. 

Αριστερά και δεξιά πάνω: παραλία Μύρτου, αριστερά κάτω: Αίνος (τοποθεσία Ρούδι), δεξιά κάτω: 
ανεμογεννήτριες (περιοχή Διλινάτα) 

3. Συμπεράσματα 

Αξιολογώντας τις παραπάνω προσπάθειες μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Στην 
περίπτωση α, σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η πρακτική ηχοληψία σε ηχοτοπία έχει ιδιαίτερα θετικό 
αντίκτυπο στους συμμετέχοντες φοιτητές, προσφέροντάς τους έναν σπουδαίο τρόπο μάθησης και κατανόησης 
βασικών αρχών και τεχνικών της ηχοληψίας. Ως προς τη μουσική, παρατηρείται ότι το ηχοτοπίο ως 
πρωτογενές υλικό αποτελεί μία πλούσια και γνώριμη ηχητική βάση, με την οποία οι φοιτητές επιτυγχάνουν 
άμεσα δημιουργικά αποτελέσματα, χωρίς την προαπαίτηση ιδιαίτερων μουσικών δεξιοτήτων. 

Συνολικά, όπως παρατηρείται από την ακαδημαϊκή απόδοση των φοιτητών που συμμετείχαν στις καταγραφές 
και τη μετέπειτα εκπαιδευτική υλοποίησή τους έως τώρα στους δυο διαφορετικούς τομείς, μέσω της 
εφαρμογής του περιγραφόμενου συνδυαστικού εκπαιδευτικού μοντέλου επιτυγχάνεται: 

•  πληρέστερη και αμεσότερη απόκτηση γνώσεων στα διδασκόμενα μαθήματα, λόγω ταυτόχρονης 
γνωριμίας με διαφορετικά γνωστικά πεδία και διασύνδεσής τους μέσω της αναγνώρισης των κοινών 
γνωστικών παραγόντων. 

•  καλύτερη αφομοίωση φιλοσοφικών εννοιών αλλά και τεχνικών διαδικασιών λόγω πραγματοποίησης 
μαθημάτων σε ηχητικά περιβάλλοντα υψηλής πιστότητας (high fidelity environments), όπως 
αποτελούν αρκετά από τα φυσικά ηχοτοπία καταγραφών.  

•  απόκτηση οικολογικής συνείδησης και σεβασμού ως προς το περιβάλλον, ανάγοντας τον ήχο της 
φύσης ως ένα ακόμη πολύτιμο αγαθό το οποίο χρήζει μελέτης και προστασίας. 

Στην περίπτωση β μέσα από τη συγκεκριμένη δράση παρατηρήσαμε τα εξής:  

• Οι μαθητές ενημερώθηκαν και κατανόησαν τα πολυποίκιλα οικοσυστήματα της Κεφαλονιάς, καθώς 
και τους ήχους που τα χαρακτηρίζουν ανά εποχή (χειμώνας - καλοκαίρι). Έμαθαν να διακρίνουν και να 
ξεχωρίζουν τους ήχους των φυσικών οικοσυστημάτων. 

• Κατανόησαν ότι ο ήχος που δημιουργείται σε ένα οικοσύστημα ή που διαδίδεται μέσα σ' αυτό μπορεί 
να γίνει αντικείμενο συστηματικής μελέτης από ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων (οικολόγους, 
ηχολήπτες, βιολόγους, μουσικούς, κ.λπ.). 
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• Ενημερώθηκαν για τη σημασία της κινηματογράφησης και ηχογράφησης των οικοσυστημάτων ως 
στοιχείων διασφάλισης και εξασφάλισης της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. 

• Κατανόησαν την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τη διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση των 
φυσικών οικοσυστημάτων. 

• Διαμόρφωσαν θετικές στάσεις σε κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην προστασία και την αειφόρο 
διαχείριση των οικοσυστημάτων. 

Η εν λόγω εκπαιδευτική δράση δημιούργησε πολύ ισχυρές προοπτικές για το μέλλον. Ήδη στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων 
Νήσων βρίσκεται υπό διαμόρφωση η έννοια ενός σεμιναρίου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές 
γυμνασίου και λυκείου το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής: 

• ψηφιακό μουσείο. Ψηφιακή βάση δεδομένων (ήχος, εικόνα, video),  που περιλαμβάνει για κάθε  
καταγραφή που έχει πραγματοποιηθεί πληροφορίες, όπως τον χρόνο, την τοποθεσία, τις καιρικές 
συνθήκες, τον τεχνολογικό εξοπλισμό, κ.λπ. τα οποία είναι διαθέσιμα διαδικτυακά στον ιστότοπο του 
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. (http://www.teiion.gr/images/stories/polinisiotiko/parousiasi3/RUN_BD.html) 

• σύστημα Reactable (επιφάνειας αφής μουσικής δημιουργίας). Στο σύστημα αυτό θα εκχωρηθούν ήχοι 
της φύσης, προκειμένου οι μαθητές να μπορούν «παίζοντας» να συνθέτουν το αντίστοιχο δικό τους 
μουσικό κομμάτι. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εργασιών των φοιτητών του τμήματος, οι κύβοι 
(ηχητικά αντικείμενα) του reactable αντιστοιχούνται σε ηχογραφήσεις από την Κεφαλονιά, 
προσφέροντας δυνατότητες συνδυασμού διαφορετικών περιβαλλοντικών ηχητικών στοιχείων από 
διαφορετικές εποχές και τοπία. Σε μεταγενέστερο στάδιο, οι μαθητές μπορούν να χειριστούν την 
επιφάνεια αυτή ως «μουσικό περιβαλλοντικό παιχνίδι», όπου μπορούν να αυτοσχεδιάσουν και να 
παίξουν δημιουργώντας μουσικά τοπία.   

• σύστημα εμβύθισης A.R.T.E., όπου η διαδικασία ερευνάται με βάση ό,τι περιγράφεται παραπάνω. 

• σύστημα πολλαπλών ηχείων για stereo ή surround diffusion εργαστηρίου Μουσικής Τεχνολογίας: το 
σύστημα αυτό, μόνιμα εγκατεστημένο στις εγκαταστάσεις του τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και 
Μουσικών Οργάνων, ήδη χρησιμοποιείται από τους φοιτητές σε εκπαιδευτικό πλαίσιο για την 
χωροθέτηση και διάχυση του ήχου σε έργα ηλεκτροακουστικής μουσικής. Στο πλαίσιο 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε μαθητών, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 
εικονικών διαστάσεων χώρων (σε μορφή stereo ή surround) που αφορούν στα ηχοτοπία, 
προσφέροντας σε μαθητές άλλον έναν τρόπο εμβίωσης γνώριμων ή μη περιβαλλόντων σε μαθητές, 
συνάμα με την εξοικείωση με την τεχνολογία και τις δημιουργικές προοπτικές χρήσης της ως προς το 
περιβάλλον. 

Οι παραπάνω διαδικασίες και υλοποιήσεις είναι πολλά υποσχόμενες ως προς τη σύγχρονη προσέγγιση της 
περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς ανοίγουν νέους δρόμους για τη γνωριμία με το φυσικό 
κόσμο, αλλά και την περαιτέρω εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την τεχνολογία, την έννοια του ψηφιακού 
ρεαλισμού, της επαυξημένης πραγματικότητας, της οπτικοηχητικής τέχνης. Παράλληλα δινούν έναυσμα για τη 
δημιουργία και καλλιέργεια της φαντασίας, συνδέοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία με το τοπικό περιβάλλον -
και όχι μόνο- με τελικό στόχο την ανάπτυξη ισχυρότερων συναισθηματικών δεσμών με αυτό και τη σταδιακή 
καλλιέργεια μιας πολύτιμης οικολογικής συνείδησης. 
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Κινηματογραφική μουσική, ακουστική οικολογία και εκπαίδευση: 

Από τη διηγητική μουσική στα κινηματογραφικά ηχοτοπία 
 

Νίκος Πουλάκης 
Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. (υπό διορισμό) 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
npoulaki@music.uoa.gr 

 
Περίληψη 

Η εμφάνιση του κινηματογράφου και η συνακόλουθη εξάπλωση των οπτικοακουστικών μέσων μαζικής 
επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι προσλαμβάνουν 
και αξιολογούν την πραγματικότητα. Καθώς η δυτική σκέψη και αντίληψη προτάσσουν τον διαχωρισμό των 
αισθήσεων και δίνουν προτεραιότητα στην οπτική διάσταση των φαινομένων, οι περισσότεροι αναλυτές και 
κριτικοί του κινηματογράφου τείνουν να αποκλείουν τη μουσική/ηχητική πλευρά των ταινιών. Ωστόσο, η 
οντότητα της κινηματογραφικής ταινίας (το «φιλμικό σώμα») είναι εξίσου οπτική και ακουστική. Στον 
κινηματογράφο υπάρχουν και εικόνες και ήχοι. Στη βάση αυτής της διαπίστωσης, τις τελευταίες δεκαετίες έχει 
σημειωθεί μία σημαντική στροφή στον τομέα της μουσικής-κινηματογραφικής ανάλυσης, με στόχο την 
ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της οπτικοακουστικής εμπειρίας του κοινού και όχι των προκατασκευασμένων 
συσχετισμών ανάμεσα στην εικόνα και τον ήχο. Η κινηματογραφική μουσική αποτελεί «ζωντανό» όχημα που 
οδηγεί τον θεατή/ακροατή σε νέους κινηματογραφικούς κόσμους και όχι, όπως έχει υποστηριχθεί, στην 
παθητικότητα και την αδράνεια. Οι σύγχρονες επιστημονικές αναλύσεις της κινηματογραφικής μουσικής δεν 
εστιάζουν σε διπολικά σχήματα, αλλά χρησιμοποιούν εναλλακτικά μεθοδολογικά μοντέλα: από τη διάκριση σε 
διηγητική, μη-διηγητική και μετα-διηγητική μουσική έως τα «κινηματογραφικά ηχοτοπία». 

Τα οπτικοακουστικά μέσα αποτελούν κυρίαρχα και αναπόσπαστα στοιχεία της κουλτούρας των σύγχρονων 
κοινωνιών και η δημιουργική ένταξή τους στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης υπαγορεύεται από τις 
απαιτήσεις της τρέχουσας και συνεχώς μεταβαλλόμενης πραγματικότητας. Ειδικότερα, η μουσική και ο 
κινηματογράφος αποτελούν κανάλια μεταφοράς ποικίλων εμπειρικών, εκφραστικών και επικοινωνιακών 
μορφών και, ως τέτοια, είναι πολύτιμα για την ευαισθητοποίηση σε πολιτισμικούς προβληματισμούς που 
τίθενται στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών συστημάτων. Εκκινώντας από τις απόψεις των Michel Chion, 
Claudia Gorbman, Anahid Kassabian και Rick Altman, στο κείμενο παρουσιάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις 
που συμβάλουν στη διαμόρφωση της ερμηνευτικής φαινομενολογίας της κινηματογραφικής μουσικής και, 
επιπλέον, της ακουστικής οικολογίας του κινηματογράφου ως αξόνων σχεδιασμού, οργάνωσης και εφαρμογής 
της κριτικής διδασκαλίας των οπτικοακουστικών μέσων στη σύγχρονη εκπαίδευση. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

Κινηματογράφος, Μουσική, Ακουστική Οικολογία, Εκπαίδευση, Ηχοτοπία 

 
 
1. Δυτική μεταμοντερνικότητα: Οι αισθήσεις και τα οπτικοακουστικά μέσα 

Ζούμε στη μεταμοντέρνα παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, η οποία –σε μεγάλο βαθμό– έχει τις βάσεις της στην 
κοσμοθεωρία του σύγχρονου δυτικού (αμερικάνικου/ευρωπαϊκού) πολιτισμού. Καθώς η δυτική σκέψη και 
αντίληψη προτάσσουν τον διαχωρισμό στη διαδικασία της εμπειρικής γνώσης, θεωρούμε ότι ερχόμαστε σε 
επαφή με τον κόσμο μέσα από τις επιμέρους αισθήσεις μας. Η διάκριση και η ταξινόμηση των αισθήσεων στο 
δυτικό κόσμο έχει επικρατήσει να ακολουθούν την αριστοτελική παράδοση και, συνεπώς, οι αισθήσεις 
ταξινομούνται ως εξής: α) όραση, β) ακοή, γ) όσφρηση, δ) γεύση και ε) αφή. Είναι προφανές ότι στη σύγχρονη 
δυτική πραγματικότητα δίνεται προτεραιότητα στην όραση, στην οπτική διάσταση των φαινομένων, σε βάρος 
των άλλων αντιληπτικών δυνατοτήτων. Πηγάζοντας από τη συγκεκριμένη παράδοση, η εξέλιξη της επιστήμης, 
της τέχνης και της τεχνολογίας στον δυτικό κόσμο έχει, πλέον, (σχεδόν απόλυτα) ταυτιστεί με τα σύγχρονα 
οπτικοακουστικά μέσα μαζικής επικοινωνίας. 
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1.1. Κινηματογράφος: Η τέχνη των (κινούμενων) εικόνων 

Στα τέλη του 19ου αιώνα κάνει την εμφάνισή του ο κινηματογράφος, o οποίος πρώτα διαδόθηκε ως τεχνικό 
εργαλείο μαζικής επικοινωνίας και αργότερα αναγνωρίστηκε ως τέχνη. (Bordwell, 1997) Η διττή του υπόσταση 
(ως τεχνική και ως τέχνη) εκφράστηκε μέσα από την αλληλεπίδρασή του με τις τότε επικρατούσες παραδόσεις 
της φωτογραφίας, των slides και της carte-postale, από τη μία μεριά, και του λαϊκού μυθιστορήματος, του 
θεάτρου, του μουσικού δράματος και της επιθεώρησης, από την άλλη. Ο κινηματογράφος υπήρξε ιδιαίτερο 
πολιτισμικό δημιούργημα του 20ού αιώνα και ένα από τα κυριότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη μετάβαση 
από τη μοντέρνα στη μεταμοντέρνα εποχή, καθώς η επικράτηση των κινούμενων εικόνων (motion pictures) 
στα χρόνια που ακολούθησαν έμελλε να αλλάξει ριζικά την αίσθηση και τη διαχείριση τόσο της ρεαλιστικής 
αναπαράστασης και της μυθοπλαστικής αφήγησης όσο και της ίδιας της ανθρώπινης καθημερινότητας. 
(Fischer, 1998) 

 
1.2. Μουσική: Η τέχνη των (οργανωμένων) ήχων 

Από τότε που ο βρετανός εθνομουσικολόγος John Blacking (1973:3) αναφέρθηκε στη μουσική ως «ανθρώπινα 
οργανωμένο ήχο» (humanly organized sound) έχουν περάσει πάνω από 40 χρόνια και ο εν λόγω ορισμός δεν 
φαίνεται να έχει ξεπεραστεί. Αυτό που, επιπλέον, έχει επισημανθεί από τους ανθρωπολόγους της μουσικής 
είναι ότι μολονότι η μουσική αποτελεί τέχνη μη-αναπαραστατική (non-representational), ωστόσο δεν είναι 
δυνατό να περιορίζεται σε μία αυτοαναφορική (καλλι)τεχνική διαδικασία αλλά χρειάζεται να θεωρηθεί μέσα 
σε ένα χωροχρονικά συγκεκριμένο επιτελεστικό πλαίσιο (performative context). Στο επίπεδο αυτό, η μουσική 
νοείται ως ένα πολιτισμικό μόρφωμα που ικανοποιεί το τρίπτυχο «βίωμα-έκφραση-επικοινωνία». 

 
1.3. Κινηματογραφική μουσική: Η τέχνη των (οργανωμένων) ήχων στις (κινούμενες) εικόνες 

Η δυσκολία στον προσδιορισμό του όρου «κινηματογραφική μουσική» (film music) υφίσταται ανέκαθεν και 
συνδέεται, προφανώς, με την πολυπλοκότητα εννοιολογικής προσέγγισης των επιμέρους συστατικών του. Ο 
όρος «κινηματογραφική μουσική» τόσο σε αναλυτικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο δεν διαθέτει μία κοινά 
αποδεκτή σημασία. Καθώς σε διαφορετικό πλαίσιο το νόημα της κινηματογραφικής μουσικής είναι εκ των 
πραγμάτων διαφορετικό, η προσέγγισή της θα πρέπει να γίνεται με βάση συγκεκριμένα συμφραζόμενα. Η πιο 
συνηθισμένη χρήση του όρου είναι αυτή που έχει καθιερωθεί στη μουσικολογία του κινηματογράφου (film 
musicology) και στηρίζεται στη μοντερνίστικη θεωρία περί διαχωρισμού των αισθήσεων και, συνεπώς, των 
τεχνών. Όπως έχει αναλυτικά περιγράψει ο ανθρωπολόγος William Beeman (1981:8), «η μουσική στη δυτική 
παράδοση υφίσταται ως αυτόνομη και διαχωρίσιμη οντότητα μέσα στο συνολικό φάσμα της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας. […] Όταν συνυπάρχει με άλλες μορφές τέχνης, αποτελεί ξεχωριστό κανάλι έκφρασης. [...] Σε 
τύπους παραστάσεων, που συνδυάζουν διάφορες μορφές τέχνης –όπως η όπερα ως συνδυασμός δράματος 
και μουσικής και το μπαλέτο ως συνδυασμός μουσικής και χορού– πάντοτε μία από τις τέχνες θεωρείται 
επικρατέστερη: η μουσική κυριαρχεί του δράματος στην όπερα και ο χορός υπερισχύει της μουσικής στο 
μπαλέτο». Έτσι, θα μπορούσε κανείς να αιτιολογήσει την οπτικοκεντρική (visu-centric) και τη φωνοκεντρική 
(voco-centric) διάσταση του κινηματογραφικού μορφώματος, καθώς και των διαφόρων αναλύσεών του, εις 
βάρος μίας μουσικοκεντρικής (muso-centic) ή ευρύτερης ηχοκεντρικής (sono-centric) διερεύνησης. 

Κατά την κλασική προσέγγιση που πηγάζει από τη δυτική ιστορική μουσικολογία, η κινηματογραφική μουσική 
εξετάζεται –σχεδόν αποκλειστικά– στο πλαίσιο του δυτικού (αμερικάνικου/ευρωπαϊκού) κινηματογράφου και 
δηλώνει τη συνοδευτική μουσική (background music) που δημιουργούν για τις ταινίες «ειδικοί» συνθέτες, οι 
«κινηματογραφικοί». (Rosar, 2002:3) Φαίνεται, επομένως, ότι ο όρος τείνει να χαρακτηρίζει τη μουσική αυτή 
όχι μόνο λόγω της χρήσης της αλλά και ως μία ιδιαίτερη συνθετική τεχνική, ως ένα διακριτό στιλ κοντά στο 
συμφωνικό ύφος της υστερο-ρομαντικής εποχής της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης. Σύμφωνα με 
την παραπάνω άποψη, η ρεαλιστική μουσική και τα τραγούδια των ταινιών δεν θεωρούνται κινηματογραφική 
μουσική (film score) και δεν αποτελούν πεδίο συστηματικής μελέτης. Στα περισσότερα συγγράμματα, ο όρος 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει το μουσικό προϊόν ως διακριτό τμήμα της ηχητικής μπάντας της ταινίας 
(soundtrack). Τέλος, από την πλευρά της μουσικολογικής τυπολογίας, συχνά αναφέρεται ως ένα ιδιαίτερο 
μουσικό είδος ή υποκατηγορία και εντάσσεται είτε στη σκηνική μουσική, όπως η μουσική στην όπερα, στην 
επιθεώρηση, στο μπαλέτο, στα λοιπά θεατρικά είδη και στην τηλεόραση, είτε στη λαϊκοδημοφιλή μουσική, ως 
τμήμα της πολιτιστικής βιομηχανίας της μαζικής κουλτούρας, είτε στη σύγχρονη έντεχνη μουσική.  
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2. Κινηματογραφική μουσική: Μοντέλα ανάλυσης της οπτικοακουστικής αφήγησης 

Από τη σκοπιά της ανθρωπολογίας της κινηματογραφικής μουσικής, η «κινηματογραφική μουσική» αποτελεί 
μία διευρυμένη –βιωματικά, αναλυτικά και ερμηνευτικά– έννοια. Ποικίλα μοντέλα ανάλυσης (σε θεωρητικό 
και μεθοδολογικό επίπεδο) έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί για την επιστημονική μελέτη της σχέσης του 
κινηματογράφου και της μουσικής. Από τα πιο διαδεδομένα πρότυπα κειμενικής αφηγηματικής προσέγγισης 
της κινηματογραφικής μουσικής είναι αυτό της Claudia Gorbman. Συγκεκριμένα, η Gorbman (1987) διακρίνει 
τρεις τύπους κινηματογραφικής μουσικής ανάλογα με τη σχέση της μουσικής με την εικόνα: α) τη «διηγητική» 
(μουσική που προέρχεται από μία πηγή, η οποία αποτελεί μέρος της κινηματογραφικής αφήγησης), β) τη «μη-
διηγητική» (μουσική που περιέχεται στο ηχητικό αλλά όχι στο οπτικό αφηγηματικό πλαίσιο της ταινίας) και γ) 
τη «μετα-διηγητική» (μουσική που αναφέρεται σε διαφορετικό από το πρωτεύον αφηγηματικό πλαίσιο της 
ταινίας). Η διηγητική μουσική ενισχύει τη ρεαλιστική διάσταση, συμπληρώνοντας το αφηγηματικό σκέλος της 
ταινίας. Η μη-διηγητική μουσική προσθέτει στο φιλμικό κείμενο εξω-αφηγηματικούς συμβολισμούς, οι οποίοι 
κινούνται στη σφαίρα της μυθοπλαστικής περιγραφής. Τέλος, η μετα-διηγητική μουσική αναιρεί την κύρια 
αφηγηματική ροή της ταινίας και μεταφέρει την κινηματογραφική δράση σε ένα διϋποκειμενικό επίπεδο 
ερμηνείας, υπερβαίνοντας τα όρια των άλλων κατηγοριών. 

Σε σχέση και με τις παραπάνω θέσεις, ο Michel Chion (1994) παρέχει μία θεμελιακή αφετηρία ανάγνωσης της 
κινηματογραφικής οπτικοακουστικής σφαίρας, η οποία έχει τις ρίζες της στις θεωρητικές αναζητήσεις του 
Pierre Schaeffer. Έτσι, ο Chion αναφέρεται σε τρία είδη ακρόασης: α) την «αιτιακή» (ακρόαση με κύριο στόχο 
τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την αιτία και την ηχητική πηγή), β) τη «σημασιολογική» (ακρόαση 
που στηρίζεται σε συγκεκριμένες συνδηλώσεις και χρησιμεύει στην αποκωδικοποίηση των νοημάτων) και γ) 
την «αφαιρετική» (ακρόαση κατά την οποία το ηχητικό μόρφωμα αποκόπτεται από το περιβάλλον του και 
αποσυνδέεται από το πλαίσιο προέλευσής του). Η εν λόγω προσέγγιση έχει άμεση εφαρμογή στη μουσική και, 
ευρύτερα, στην ηχητική κινηματογραφική πραγματικότητα, όπου η σχέση μεταξύ ήχου και εικόνας πειθαρχεί 
σε μία (εν μέρει) προσχεδιασμένη αλλά και (εν μέρει) προκύπτουσα «οπτικοακουστική σύμβαση» (audiovisual 
contract) και ολοκληρώνεται με την από κοινού, συνεργατική διάδρασή τους. 

Με στόχο να απομακρύνει τη μουσική-κινηματογραφική ανάλυση από τα στερεοτυπικά παραδείγματα που 
κατά καιρούς εφαρμόζονται, η μουσικολόγος Anahid Kassabian προσφέρει ένα διαφορετικό πλαίσιο με τη 
χρήση μεθόδων που ενισχύουν τον ρόλο του κοινού στη μελέτη της κινηματογραφικής μουσικής. Η Kassabian 
(2001) διακρίνει στις ταινίες δύο βασικά είδη ταύτισης των θεατών με τη μουσική του κινηματογράφου: α) την 
«ταύτιση αφομοίωσης», κατά την οποία το κοινό συνδέεται με τη μουσική μέσω μίας αυστηρά ελεγχόμενης 
κατάστασης και β) την «ταύτιση σχέσης», κατά την οποία το κοινό προσλαμβάνει τη μουσική μέσω μίας 
ανοικτής, υποκειμενικής διαδικασίας. Η ταύτιση αφομοίωσης οδηγεί στην αναπαραγωγή στατικών όψεων της 
κυρίαρχης, ηγεμονικής ιδεολογίας και κουλτούρας, ενώ αντίθετα η ταύτιση σχέσης βοηθά στη δημιουργία 
πολύμορφων και ιδιαίτερων καταστάσεων μουσικής-κινηματογραφικής εμπειρίας. Αναφερόμενη στις ταινίες 
του αμερικάνικου κινηματογράφου, η Kassabian υποστηρίζει ότι η πρωτότυπη κινηματογραφική μουσική 
υπόκρουση ενεργεί αφομοιωτικά, ενώ η επένδυση που βασίζεται στη συλλογή προϋπάρχουσας μουσικής 
λειτουργεί συσχετιστικά. Η πρώτη περίπτωση αφορά, κατά κύριο λόγο, στη μουσική υστερορομαντικού και 
νεοκλασικού ύφους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με τον καιρό μέσα από την εξάπλωση και την επικράτηση 
της χολιγουντιανής κινηματογραφικής παράδοσης, ενώ στη δεύτερη εντάσσονται τα διάφορα λαϊκοδημοφιλή 
τραγούδια (popular songs). Επίσης, η Kassabian επισημαίνει ότι ο διαχωρισμός σε «κινηματογραφική μουσική 
ως ταύτιση αφομοίωσης» και «κινηματογραφική μουσική ως ταύτιση σχέσης» δεν είναι απόλυτος, καθώς η 
κινηματογραφική μουσική μπορεί να συνδυάζει τις ανωτέρω διαστάσεις σε προσωπικό ή συλλογικό επίπεδο. 

Ένας, ακόμα, θεωρητικός του κινηματογραφικού ήχου και της μουσικής, ο Rick Altman (2001), διατυπώνει μία 
κριτική στάση απέναντι σε παλαιότερες μεθόδους ανάλυσης της σχέσης της μουσικής με την κινηματογραφική 
ταινία. Ο Altman αναφέρεται σε κλασικές προσεγγίσεις που οριοθετούν την οπτική τους στο μουσικό/ηχητικό 
κινηματογραφικό αποτέλεσμα ως μουσικό/ηχητικό αντικείμενο αυτό καθαυτό, με συνέπεια η προτεινόμενη 
ανάλυση να περιορίζεται τελικά σε καθαρά μουσικές/ηχητικές ιδιότητες όπως η ένταση, το ύψος και η χροιά. 
Στη λογική αυτή, ο Altman προτείνει την υπέρβαση της κειμενοκεντρικής μελέτης του κινηματογράφου (και, 
κατ’ επέκταση, του κινηματογραφικού ήχου και της κινηματογραφικής μουσικής) με την προσέγγισή του ως 
γεγονότος (event), το οποίο διαμορφώνει και διαμορφώνεται από τη γενικότερη κουλτούρα της παραγωγής 
και της πρόσληψής του ως πολιτισμικού φαινομένου. Καταλήγοντας, ο Altman παρατηρεί ότι το φιλμικό και 
κινηματογραφικό μουσικό/ηχητικό πεδίο συνομιλούν αδιάλειπτα με το ευρύτερο πολιτισμικό ηχοτοπίο της 
κουλτούρας στην οποία εντάσσονται. 
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3. Ακουστική οικολογία και κινηματογραφική μουσική: Ερμηνευτικές-φαινομενολογικές οπτικές 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 η ομάδα του World Soundscape Project με επικεφαλής τον Καναδό συνθέτη 
και ερευνητή Raymond Murray Schafer ξεκίνησε να μελετά τα ζητήματα ακουστικής διάδρασης στον αστικό 
χώρο του Βανκούβερ. Η ερευνητική ομάδα υιοθέτησε μία νέα ιδέα, το «ηχοτοπίο» (soundscape), ένα ολιστικό 
σύστημα ηχητικών συμβάντων που σχηματοποιεί ένα ακουστικό περιβάλλον, λειτουργεί με έναν οικολογικά 
εξισορροπημένο τρόπο και συμβάλλει στη βιωσιμότητα των (φυσικών ή συμβολικών) ηχητικών εμπειριών. 

 
3.1. Ακουστική οικολογία: Μία ανθρωπολογική ανάγνωση  

Καθώς η ακουστική οικολογία διερευνά τη σχέση μεταξύ ήχου και περιβάλλοντος και αφορά σε ηχητικές 
εμπειρίες και νοηματοδοτήσεις σε αντιδιαστολή με τις φυσικές ιδιότητες του ήχου, επικεντρώνεται πρωτίστως 
σε μία φαινομενολογική προσέγγιση του ηχητικού περιβάλλοντος και, ειδικότερα, στον τρόπο με τον οποίο το 
περιβάλλον αυτό μορφοποιεί βιώματα και κοσμοθεωρίες. Επομένως, το ηχοτοπίο αποτελεί μία συγκεκριμένη 
(χωροχρονικά) αποτύπωση και μεταβίβαση ενός ηχητικού περιβάλλοντος. Είναι μία σύνθετη κατασκευή με 
διττή υπόσταση, καθώς, από τη μία, προσπαθεί να μεταφέρει τον ακροατή στο ιδιαίτερο ηχητικό πλαίσιο που 
προβάλλεται και, από την άλλη, συνιστά ταυτόχρονα μία κριτική ερμηνεία του πλαισίου αυτού. (Oddie, 
2012:162) Έτσι, η μελέτη του ήχου μέσα από την ακουστική οικολογία δεν αποτελεί (ή δεν θα έπρεπε να 
αποτελεί) μία αυτοματοποιημένη, συμπεριφοριστική προσέγγιση αλλά μία διαδραστική, επιτελεστική 
διαδικασία. Στη λογική αυτή, η ακουστική οικολογία συναντά επιστημολογικά τις ανθρωπολογίες του ήχου και 
της μουσικής (Feld, 1997). 

 
3.2. Κινηματογραφικά ηχοτοπία: Ερμηνευτική φαινομενολογία και κινηματογραφική μουσική 

Ο όρος «κινηματογραφικό ηχοτοπίο» (cinematic soundscape) –σε ορισμένες περιπτώσεις, «φιλμικό ηχοτοπίο» 
(filmic soundscape)– δεν έχει χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα στις κινηματογραφικές σπουδές και στη μουσικολογία 
του κινηματογράφου, όσον αφορά στις μουσικές-κινηματογραφικές αναλύσεις ταινιών. Όμως, από τη σκοπιά 
μίας ερμηνευτικής-φαινομενολογικής προσέγγισης της σχέσης της μουσικής και του κινηματογράφου, ο όρος 
αυτός κρίνεται εξαιρετικά χρήσιμος, καθώς καλύπτει αποχρώσεις του μουσικού-ηχητικού περιβάλλοντος του 
κινηματογράφου, οι οποίες, σε άλλη περίπτωση, θα περνούσαν απαρατήρητες. Παρατηρούμε, επίσης, ότι οι 
θεωρητικοί τόσο των μουσικών-κινηματογραφικών σπουδών όσο και της ακουστικής οικολογίας μοιράζονται 
τις ίδιες ανησυχίες για την έμφαση που δίνεται στην όραση, στον οπτικό παράγοντα των οπτικοακουστικών 
μέσων, και προσπαθούν να αναδείξουν κρυμμένες πτυχές μέσα από την ακουστική (μουσική και ηχητική) τους 
διερεύνηση. Σε μία κριτική (αναλυτική-συνθετική) θεώρηση, η οποία προσεγγίζει τον κινηματογράφο και τη 
μουσική του ως επιτελεστικές διαδικασίες που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο (ιστορικά και πολιτισμικά) 
εμπειρικό, εκφραστικό και επικοινωνιακό πλαίσιο, το «κινηματογραφικό ηχοτοπίο» ως βασικό μεθοδολογικό 
εργαλείο μίας ερμηνευτικής φαινομενολογίας της κινηματογραφικής μουσικής αποτελεί πολύτιμη προσθήκη. 

Η ερμηνευτική φαινομενολογία είναι μία συνδυαστική, αναστοχαστική θεωρία και πρακτική που διαπλέκει τις 
ζωντανές περιγραφές της βιωμένης εμπειρίας με τις μεταγνωστικές ερμηνείες των νοημάτων τους. Όπως έχει 
εύστοχα επισημάνει ο Harald Stadler (1990:41), μία φαινομενολογική προσέγγιση του κινηματογράφου 
οφείλει να παρουσιάζει την «αμοιβαία ιδιοσυστασιακή σχέση» μεταξύ του κόσμου της πραγματικής ζωής και 
του φιλμικού κόσμου της ταινίας, καθώς μη-φιλμικοί παράγοντες προσδιορίζουν τη φιλμική πρόσληψη και, 
αντιστρόφως, η φιλμική εμπειρία αυτή καθαυτή διαφοροποιεί τις πρακτικές, τις συμπεριφορές και τις δράσεις 
των θεατών μέσα και έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Με αντίστοιχο τρόπο κινείται μία ερμηνευτική-
φαινομενολογική εξέταση της κινηματογραφικής μουσικής. Οι σχετικές προσεγγίσεις ασκούν σοβαρή κριτική 
στα παλαιότερα συστήματα ανάλυσης που θεωρούν την κινηματογραφική μουσική «μη ακουστή» (inaudible/ 
unheard), υποστηρίζοντας ότι, μολονότι –από πλευράς παραγωγής– η κλασική κινηματογραφική μουσική 
προορίζεται για να μην ακούγεται συνειδητά, τελικά –στην πράξη– το κινηματογραφικό κοινό επεξεργάζεται τα 
μουσικά-κινηματογραφικά κείμενα και εμπλέκεται σε μουσικές-κινηματογραφικές εμπειρίες. (Smith, 1996) Με 
άξονα τις φαινομενολογικές θεωρήσεις, όπως έχουν κατά καιρούς προταθεί από ποικίλους διανοητές, η 
σχετική ανάλυση της κινηματογραφικής μουσικής δεν έχει ως πρόθεση να επικυρώσει το ένα και μοναδικό, 
αυθεντικό και κυρίαρχο νόημα του κινηματογραφικού κειμένου, καθώς και τη μία και μοναδική, αυθεντική και 
κυρίαρχη αίσθηση της μουσικής-κινηματογραφικής εμπειρίας, αλλά προσεγγίζει τον κινηματογράφο και τη 
μουσική του ως ανοικτά πολιτισμικά κείμενα διϋποκειμενικής εμπειρίας. 
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4. Κινηματογραφική μουσική οικολογία: Μία θεωρητική εκπαιδευτική πρόταση 

Καθώς τα οπτικοακουστικά μέσα αποτελούν κυρίαρχα και αναπόσπαστα πολιτισμικά στοιχεία των σύγχρονων 
μεταμοντέρνων κοινωνιών, η δημιουργική ένταξή τους στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης υπαγορεύεται 
από τις απαιτήσεις της τρέχουσας και συνεχώς μεταβαλλόμενης πραγματικότητας. Tα οπτικοακουστικά μέσα, 
χαρακτηριστική περίπτωση των οποίων αποτελεί ο κινηματογράφος, δεν επηρεάζουν απλά την κουλτούρα 
μας. Έχουν γίνει η κουλτούρα μας. Και είναι εξαιρετικά δύσκολο –με τον ένα ή τον άλλο τρόπο– να ξεφύγουμε 
από αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να προετοιμάζει τους νέους για την είσοδό 
τους σε έναν κόσμο που κατακλύζεται καθημερινά από αμέτρητες εικόνες, λέξεις, μουσικές και άλλους ήχους. 
Το ενδιαφέρον, βέβαια, πρέπει να εστιάζεται όχι μόνο στον εντοπισμό των αρνητικών επιπτώσεων των μέσων, 
χωρίς ιδιαίτερη αναλυτική επεξεργασία, αλλά, αντιθέτως, θεμελιώδης στόχος οφείλει να είναι η παρακίνηση 
των μαθητών να αναπτύσσουν ερμηνευτική και διαλεκτική στάση απέναντι στα μέσα, χωρίς να στηρίζονται σε 
προκαθορισμένες τοποθετήσεις και εντυπώσεις. (Poulakis, 2011) 

Όπως υποστηρίζεται και από τη φαινομενολογική προσέγγιση της κοινωνικής-πολιτισμικής πραγματικότητας, 
τα μηνύματα των μέσων αποτελούν κατασκευές που στηρίζονται σε ιδιαίτερους κώδικες και προβάλλουν 
συγκεκριμένες οπτικές. Η πολιτικο-οικονομική διάσταση των μέσων είναι, ενδεχομένως, το πιο αναγνωρίσιμο 
χαρακτηριστικό τους. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, και το γεγονός ότι διαφορετικοί άνθρωποι 
βιώνουν με διαφορετικό τρόπο το ίδιο μήνυμα. Επομένως, το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Ποιο 
είναι το περιεχόμενο, το πλαίσιο και το νόημα του μέσου; Ή, αλλιώς, με ποιον τρόπο, για ποιον λόγο και με 
ποιον σκοπό κατασκευάζεται η συγκεκριμένη οπτικοακουστική αναπαράσταση; 

Τα βιώματα των μαθητών-ακροατών/θεατών έχουν ξεχωριστή σημασία. Οι μιντιακές εμπειρίες είναι πολλές 
και διαδέχονται η μία την άλλη τόσο γρήγορα ώστε δεν υπάρχει χρόνος για ανατροφοδότηση πάνω σε αυτές. 
Χρειάζεται, λοιπόν, η ανάπτυξη μίας ενεργής συμμετοχικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, κατά την οποία η 
προσωπική ή συλλογική εμπειρία περικλείεται από μία σειρά άλλων σχετικών ενεργειών, όπως η δράση, η 
συνειδητοποίηση, η ανάλυση και η ανάκλαση. Μέσα από αυτή την κυκλική πορεία, ο εκπαιδευτικός έχει τη 
δυνατότητα να μετατρέψει τη μονόδρομη συνάντηση με τα μέσα σε μία σχέση με αμφίδρομη δυναμική που 
περιλαμβάνει τη βιωματική προσέγγιση, τη συζήτηση, τον αναστοχασμό και την επαναδραστηριοποίηση των 
συμμετεχόντων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μουσική και ο κινηματογράφος αποτελούν πολιτισμικά οχήματα 
μεταφοράς ποικίλων εμπειρικών, εκφραστικών και επικοινωνιακών συμβόλων και, ως τέτοια, είναι πολύτιμα 
για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με προσωπικούς, συλλογικούς και, ευρύτερους, πολιτισμικούς 
προβληματισμούς που τίθενται στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών συστημάτων. 

Περνώντας από τη μουσική-ηχητική μπάντα της ταινίας στο «κινηματογραφικό ηχοτοπίο», διευρύνονται –σε 
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο– τόσο η αντιληπτική εμπειρία όσο και η αναλυτική ερμηνεία της μουσικής-
κινηματογραφικής έκφρασης. Στο πλαίσιο αυτό, η μουσική και ο ήχος δεν κρατούν απλά έναν υποστηρικτικό 
ρόλο απέναντι στην κινηματογραφική εικόνα αλλά, αντιθέτως, είναι καταλυτικοί παράγοντες που συμβάλουν 
ενεργά στη δημιουργία της μουσικής-ηχητικής ταυτότητας κάθε σκηνής και, προφανώς, του έργου στο σύνολό 
του. Η κινηματογραφική ταινία μετατρέπεται σε ένα «ζωντανό σώμα» που φέρει οπτικοακουστικές ιδιότητες, 
διαμορφώνοντας, υπό αυτή την έννοια, έναν συγκεκριμένο φιλμικό χωροχρόνο, ο οποίος διερευνάται (από 
την άποψη της εικόνας και του ήχου) στο πλαίσιο μίας «κινηματογραφικής μουσικής οικολογίας». 

Μία παραδειγματική περίπτωση θα μπορούσε να αποτελεί η μουσική-κινηματογραφική ανάλυση μίας ταινίας 
στη σχολική τάξη. Στην περίπτωση αυτή η ταινία αντιμετωπίζεται ως ένα διακριτό οπτικοακουστικό κείμενο με 
συγκεκριμένη συνέπεια και αξιοποιήσιμη δυναμική, που συνοδεύεται από ρητά ή άρρητα συμφραζόμενα. Η 
σπουδαιότητα των ταινιών έγκειται στο γεγονός ότι αποτελούν τα κατάλληλα μέσα για διερεύνηση τόσο των 
προσωπικών (καλλιτεχνικών) όσο και των συλλογικών (πολιτισμικών) συμβάσεων. Είναι προφανές ότι δεν είναι 
απαραίτητο να αναζητηθεί μία εξεζητημένη ταινία ως παραδειγματική αναφορά ή ως σημείο εκκίνησης ενός 
σχεδίου μουσικού-κινηματογραφικού μαθήματος. Για πρακτικούς αλλά και θεωρητικούς λόγους, είναι 
προτιμότερο να χρησιμοποιούνται δημοφιλείς και αναγνωρίσιμες ταινίες, με σκοπό όχι την εξολοκλήρου 
ανάλυσή τους αλλά την εισήγηση σχετικών θεματικών και ερωτημάτων συζήτησης μέσα σε ένα ερμηνευτικό 
πλαίσιο φιλμικής ανάγνωσης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά σε μία κριτική προσέγγιση 
των οπτικοακουστικών μέσων, αναδεικνύοντας την ανταλλαγή ιδεών πάνω σε θέματα που άπτονται των 
σημερινών πολιτισμικών επαναπροσανατολισμών, όπως τα ζητήματα της παγκοσμιοποίησης, του εθνικισμού, 
της αυθεντικότητας και της υβριδικότητας, της αναπαράστασης της πραγματικότητας και της κατασκευής 
πολιτισμικών στερεοτύπων. 

Μεθοδολογικά, το «κινηματογραφικό ηχοτοπίο» αποτελεί έναν από τους καταλληλότερους τρόπους ηχητικής-
μουσικής ανάγνωσης μίας ταινίας, ίσως επειδή βρίσκεται πιο κοντά στην καθημερινή ανθρώπινη εμπειρία. Για 
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παράδειγμα, οι διακρίσεις ανάμεσα σε πολιτιστικά προϊόντα «υψηλής» και «χαμηλής» κουλτούρας (high/low 
culture), η αμφισημία των μουσικών πρακτικών και ο εθνικός/φυλετικός/κοινωνικός/ηλικιακός διαχωρισμός 
αποτελούν επινοήματα που χαρακτηρίζουν την πολιτισμική πραγματικότητα. Μέσα από τον κινηματογράφο –
ένα κατεξοχήν κατασκευασμένο πολιτισμικό μόρφωμα– και με άξονα την ακουστική/ηχητική του διάσταση, τα 
παραπάνω στερεοτυπικά δίπολα μπορούν να διερευνηθούν, να αξιολογηθούν, ακόμη και να υπερκεραστούν. 
Η σύγχρονη –τεχνολογικά αναπτυγμένη– ψηφιακή κινηματογραφία ευνοεί την πολυπλοκότητα, την ανάμιξη 
και την υβριδική χρήση των μουσικών και ηχητικών συμβάντων, με τρόπο ώστε ο παλαιότερος διαχωρισμός 
ανάμεσα σε ανθρώπινο λόγο, μουσική και περιβαλλοντικούς ήχους ή εφέ να είναι πλέον δυσδιάκριτος. Αυτό, 
σημαίνει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και, ενδεχομένως, διαφορετικά εργαλεία κατά την ανάλυσή τους. 
Τη διάσταση αυτή καλύπτει η φαινομενολογική προσέγγιση του κινηματογράφου, σύμφωνα με την οποία 
εξετάζουμε τον κινηματογραφικό ήχο και τη μουσική σαν να διαθέτουν ανθρώπινες ιδιότητες, οδηγώντας μας 
στη διάκριση ανάμεσα σε συγκεκριμένα (φιλμικά, ηχητικά και μουσικά) «υποκείμενα», (φιλμικά, ηχητικά και 
μουσικά) «γεγονότα» και (φιλμικά, ηχητικά και μουσικά) «περιβάλλοντα». (Valle, Lombardo & Schirosa, 2010) 

Επιπλέον, είναι εξαιρετικά χρήσιμη μία σημειωτική ανάγνωση του κινηματογραφικού κειμένου που φωτίζει 
σημαντικές πτυχές της ταινίας, φανερώνοντας πρακτικές και συμβολικές όψεις της οπτικοακουστικής σφαίρας. 
(Neumeyer, 1991:27) Σε αντιδιαστολή με τη λογική της «εύκολης ακρόασης» (easy listening), προτείνεται η 
«κριτική ακρόαση» (critical listening) στην τάξη, προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν μουσικά/ηχητικά 
μία ταινία. Ενδεικτικά, τα ακόλουθα ερωτήματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μίας κριτικής-
ερμηνευτικής προσέγγισης κινηματογραφικής ταινίας: α) Ποιος είναι ο δημιουργός ή οι δημιουργοί του 
οπτικοακουστικού κειμένου; β) Ποια είναι τα συμβολικά μηνύματα που αναδεικνύονται μέσα από την ταινία; 
γ) Ποια είναι τα θέματα που διαμορφώνουν τον κόσμο της ταινίας; δ) Ποιες είναι οι μουσικές και οι ηχητικές 
τεχνικές και πρακτικές που ξεχωρίζουν στην ταινία; ε) Πώς αυτές οι τεχνικές και οι πρακτικές κατασκευάζουν 
το κινηματογραφικό νόημα; στ) Με ποιον τρόπο η μουσική συνδέεται με ή διαφοροποιείται ως προς την 
εικόνα; ζ) Γιατί διαφορετικοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο το ηχοτοπίο της ταινίας; η) 
Πώς, τελικά, οι εμπειρίες μας φιλτράρουν την πρόσληψη της ταινίας; θ) Ποια είδη μουσικής και ήχου 
αναπαριστάνονται στην ταινία, ποια προβάλλονται περισσότερο, ποια αποκρύπτονται συστηματικά και για 
ποιον σκοπό; ι) Ποια είναι η σχέση της ταινίας (σε οπτικό και σε ακουστικό επίπεδο) με τον πραγματικό κόσμο 
και ποιο θα μπορούσε να είναι ένα διαφορετικό κινηματογραφικό ηχοτοπίο της ταινίας; 

Μέσα από την ακουστική οικολογία του κινηματογράφου, οι μαθητές μαθαίνουν να ακούνε, να αισθάνονται, 
να αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν διάφορους ήχους, διάλογους, μουσικές, θορύβους που διαντιδρούν, 
συνυπάρχουν ή υφίστανται αυτόνομα στο ηχητικό περιβάλλον της ταινίας. Καθένας από τους ήχους αυτούς 
λαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο και νόημα μέσα στο συνολικό φιλμικό ηχητικό πλαίσιο. Η ταινία μετατρέπεται σε 
έναν φυσικό χώρο, μέσα στον οποίο περιπλανούνται οι μαθητές και οι ήρωές της γίνονται τα πρόσωπα που 
ζουν, μιλούν και δρουν σε αυτόν τον ιδιαίτερο μουσικό-κινηματογραφικό κόσμο. Έτσι, η (θεωρητικά) «άψυχη» 
ταινία παίρνει «ενσώματη μορφή», γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα η μουσική-κινηματογραφική εμπειρία 
και ανάλυση να αναδεικνύονται μέσα από τη ρευστότητα, την πολυφωνία και τη διϋποκειμενική επικοινωνία 
των κινηματογραφικών πρακτικών και επιτελέσεων. (Sobchack, 1992)  
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Περίληψη 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση ωθεί τον αρχιτέκτονα του σήμερα, για ακόμα μια φορά, να επαναπροσδιορίσει 
την ταυτότητά του. Οι συγγραφείς του παρόντος άρθρου υποστηρίζουν πως οι σύγχρονες καλλιτεχνικές 
αναζητήσεις μπορούν να τον βγάλουν από αυτό το αδιέξοδο. Η ακουστική οικολογία δίνει βάρος στην έννοια 
και την εμπειρία του τόπου μέσω της αντίληψης του ηχητικού περιβάλλοντος. Η οικολογική θεώρηση του 
μουσικού έργου και η χωροθέτησή του έξω από τα όρια των συναυλιακών χώρων καθιστούν το ηχοτοπίο 
καίριο παράγοντα διαμόρφωσης των ταυτοτήτων μιας περιοχής. Ο αρχιτέκτονας οφείλει να μελετήσει και να 
χρησιμοποιήσει αυτήν την ανεκμετάλλευτη πτυχή του τοπίου κατευθυνόμενος στη δημιουργία δυναμικών 
αρχιτεκτονικών περιβαλλόντων και οικολογιών, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά στατικά αρχιτεκτονικά έργα. Ο 
κινηματογράφος, σε γενεαλογική σχέση με την αρχιτεκτονική, με την έλευσή του επέδρασε καταλυτικά στους 
μηχανισμούς αντίληψης του χώρου. Αυτό συνετέλεσε στη διεύρυνση της εμπειρίας της πόλης, ενώ η 
κινηματογραφική μηχανή κατάφερε να σχολιάσει και να ερμηνεύσει το περιβάλλον που αποτύπωσε. Τέλος, ο 
σύγχρονος αρχιτέκτονας έχει τη δυνατότητα, κατανοώντας τα εκφραστικά μέσα αυτής της τέχνης, το μοντάζ και 
το σενάριο, να συνθέσει περιβάλλοντα βάσει ενός χωρικού σεναρίου που αποτελείται από αυτόνομες σειρές 
επεισοδίων, οι οποίες ενισχύουν συναισθηματικές καταστάσεις, και μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς 
τρόπους. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση, Ακουστική Οικολογία, Κινηματογράφος, Αρχιτεκτονική και Τέχνη 

 
 
1. Εισαγωγή 

Οι αρχιτέκτονες, με έναν απλοποιημένο ορισμό, δημιουργούν φόρμες που συνθέτουν το δομημένο 
περιβάλλον. Οι αρχές οι οποίες διέπουν την αρχιτεκτονική δημιουργία ποικίλουν σύμφωνα με τον εκάστοτε 
χρόνο και τόπο. Αν και ο 20ος αιώνας άρχισε μέσα σε ένα κλίμα αισιοδοξίας με συνθήματα όπως «Towards a 
new architecture», τελείωσε πεσιμιστικά, συνοδευόμενος από μια κριτική διάθεση που σύμφωνα με τον J. 
Hambermas αποτελεί και το μεταμοντέρνο. (Leach, 1997:xii) Η σύγχρονη αρχιτεκτονική πραγματικότητα, 
επηρεασμένη βαθύτατα από τα διεθνή πολιτικά και κοινωνικά τεκταινόμενα, βρίσκεται σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης. Αυτό το φαινόμενο, που προηγήθηκε της οικονομικής κρίσης, οδήγησε την αρχιτεκτονική 
θεωρία και πρακτική στην εγκατάλειψη της έννοιας της αστικότητας και στην εξάντληση της λειτουργίας 
αυτών σε ένα αυτοαναφορικό παιχνίδι της ιδιοφυΐας του εκάστοτε αρχιτέκτονα. (La Cecla, 2008:27) Ο 
αρχιτέκτονας Ζ. Heker υποστηρίζει πως η παρούσα κρίση και η επιβράδυνση παραγωγής δομημένου χώρου 
μπορεί να αποτελέσει γόνιμο έδαφος για επαναδιαπραγμάτευση και ανατροφοδότηση της αρχιτεκτονικής 
θεωρίας, αλλά και για τη δημιουργία μιας νέας αισθητικής πραγματικότητας (Heker, 2009). Μήπως, μέσα στο 
ίδιο πλαίσιο, ο αρχιτέκτονας οφείλει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του και να σκιαγραφήσει ξανά τα όρια της 
πρακτικής του;   

Αν και ο ακριβής ορισμός του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα, καθώς και η οριοθέτηση των πεδίων δράσης 
του, είναι σχεδόν αδύνατο να αποσαφηνιστούν, οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως οι σύγχρονες καλλιτεχνικές 
προκλήσεις, που αφορούν κυρίως στη μουσική σύνθεση και στη κινηματογραφική διαδικασία, μπορούν να 
τροφοδοτήσουν την αναζήτηση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας. Οι συγκεκριμένες καλλιτεχνικές πρακτικές 
παίζουν ήδη, ίσως υποσυνείδητα, σημαντικό ρόλο σε αυτή τη κατεύθυνση. Η μελέτη και η ενασχόληση με 
αυτές τις μορφές τέχνης, οι οποίες σαφώς και αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, δημιουργούν νέες 
συνδέσεις της αρχιτεκτονικής με την τέχνη, μεταμορφώνοντας διαρκώς το πλαίσιο της πρώτης. Εξάλλου, η 
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διαχρονική και πανάρχαια σχέση αρχιτεκτονικής και τέχνης, η οποία γίνεται αντιληπτή εξ’ ορισμού και τις 
συνδέει άρρηκτα λόγω της δημιουργικής τους φύσης, έχει αρχίσει να αναζωπυρώνεται, καθιστώντας τα όριά 
τους όλο και πιο διαπερατά. (Scultz-Dornburg, 2000:7) 

 
1.1. Ελληνική πραγματικότητα 

Τη στιγμή της συγγραφής του συγκεκριμένου άρθρου, ο ρόλος που καλείται να παίξει ο έλληνας αρχιτέκτονας  
συνίσταται στις ρυθμίσεις αυθαιρέτων κατασκευών και στην έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 
κτιρίων. (Φιλιππίδης, 2012) Η επαναφορά της αρχιτεκτονικής πραγματικότητας που μεσουρανούσε πριν από 
την κρίση και αποτελούνταν, κυρίως, από τη συνεχή παραγωγή δομημένου χώρου, καθώς και από την 
προσαρμογή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας στα μέτρα των εκάστοτε πελατών, δεν αποτελεί μια βιώσιμη 
λύση. Η ταυτότητα του έλληνα αρχιτέκτονα σκιαγραφείται μέσα από την εκπαίδευση και το νομικό πλαίσιο της 
πολιτείας που διέπει την αρχιτεκτονική πρακτική, με το τελευταίο να αποτελεί δυστυχώς και το πιο 
αδιάλλακτο. Όμως, ο ρόλος της σύγχρονης αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης, που είναι δυνατόν να εκσυγχρονιστεί, 
οφείλει να απομακρυνθεί από τη δημιουργία όμορφων εικαστικών εικόνων και να στραφεί προς τη 
δημιουργία βιώσιμων αρχιτεκτονικών περιβαλλόντων και αρχιτεκτονικών οικολογιών. Η έγκαιρη και συνολική 
μεταστροφή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας προς μια οικολογική φιλοσοφία θεμελιωμένη από τους 
G.Deleuze και F.Guattari, έχοντας ως βάση το περιβάλλον και όχι το μεμονωμένο υποκείμενο, (Ballantyne, 
2007:81) είναι δυνατό να κρίνει το μέλλον της αστικής συμβίωσης, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη.  

 
2. Ακουστική οικολογία και αρχιτεκτονική εκπαίδευση 

Η ακουστική οικολογία, ή αλλιώς η μουσική του περιβάλλοντος, μεταφράζει το ηχοτοπίο (Schafer, 1977:7) του 
αντιληπτού κόσμου ως μια μακροκοσμική μουσική σύνθεση, χωροθετώντας τη μουσική παράσταση μακριά 
από τις αίθουσες συναυλιών. (Schafer, 2009:29) Η οικολογική προσέγγιση της μουσικής τέχνης, που 
μετουσιώνεται στην έννοια της ακουστικής οικολογίας, μπορεί να διδάξει στους αρχιτέκτονες τον τρόπο με τον 
οποίο αυτή δημιουργεί ηχητικά περιβάλλοντα και ηχητικές οικολογίες, τις περισσότερες φορές με τη βοήθεια 
της τεχνολογίας, (Salzman, 1967:184) ώστε να μεταπλάσουν και να υιοθετήσουν αυτήν την προσέγγιση στην 
αρχιτεκτονική διαδικασία. Διότι, όπως σημειώνει και ο M. Novak, οι αντιλήψεις για τη συσχέτιση μουσικής και 
αρχιτεκτονικής με τρόπο που εστιάζει στην στατική ισορροπία σταθερών τέλειων τμημάτων είναι ανάλογες με 
τη συσχέτιση της αρχιτεκτονικής με ό,τι έχει απομείνει από μία πεθαμένη μουσική και κοσμογονική 
παράδοση. (Martin, 1994:69) 

Πρέπει να σημειωθεί πως η έννοια της αρχιτεκτονικής οικολογίας, γνωστή ήδη από το 1970, (Banham, 1971:4) 
δεν εξαντλείται στη θεωρία της βιωσιμότητας και την πράσινη αρχιτεκτονική· διαμοιράζεται σε 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις που συνδέονται με την τέχνη, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και πλήθος άλλων 
πεδίων. Οι σχετικές αυτές οικολογίες συγκροτούνται από ευμετάβλητες χωροχρονικές και κοινωνικοπολιτικές 
σχέσεις που ποτέ δεν είναι όμοιες. (Rawes, 2013:1) Τα έργα των διάσημων μεγάλων αρχιτεκτόνων αναλύονται 
δίπλα από τα αυθαίρετα κτίσματα ανώνυμων κατασκευαστών, έχοντας την ίδια σπουδαιότητα στη 
σχηματοποίηση της σύγχρονης πόλης. Στη συνέχεια γίνεται μια καταγραφή των βασικών προκλήσεων της 
ακουστικής οικολογίας οι οποίες είναι δυνατόν να πρωταγωνιστήσουν στη δημιουργία αρχιτεκτονικών 
περιβαλλόντων και οικολογιών. 

Το βασικό ερώτημα που απασχολεί την ακουστική οικολογία είναι η σχέση του υποκειμένου, όχι πάντοτε 
ανθρώπινου, με το ηχητικό περιβάλλον και ο τρόπος με τον οποίο αυτή η σχέση διαμορφώνει τις πολλαπλές 
ταυτότητες ενός τόπου. (Westerkamp, 2000:4) O ήχος ενός χώρου, ή το ηχοτοπίο ενός τόπου σύμφωνα με τους 
συγγραφείς, αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ατμόσφαιρα, η οποία και προσδίδει 
αρχιτεκτονική ποιότητα σε ένα έργο. (Zumthor, 2006:29) Η ατμόσφαιρα είναι κάτι το οποίο βιώνεται και 
αποτελεί μια κατά βάση, φαινομενολογική διαδικασία του υποκειμένου. Όμως, η καταλυτική δύναμη της 
εμπειρίας του αρχιτεκτονικού έργου δεν ήταν ανέκαθεν στην ατζέντα των αρχιτεκτόνων (Rasmussen, 1959:9). 
Η ιδέα πως η αρχιτεκτονική μπορεί να αναλυθεί σε μια απλή καρτεσιανή τυπολογία η οποία μπορεί να 
περιγράψει επαρκώς την ανθρώπινη εμπειρία είναι, ίσως, η αιτία για τις άστοχες επιλογές πληθώρας 
διάσημων αρχιτεκτόνων. (Malnar, Vodvarka, 2004:x) Ο τόπος, μια επικράτεια εμπειριών, δεν μπορεί να 
υπάρξει πέρα από τα υποκείμενα. Ένας τόπος προκαλεί μνήμες, εικόνες, συναισθήματα, νοήματα και διεγείρει 
τη φαντασία δημιουργώντας διανοητικές προβολές των υποκειμένων οι οποίες προέρχονται όμως και από 
συλλογικές εμπειρίες. (Walter, 1988:21) Οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως το ηχοτοπίο παίζει καίριο ρόλο στη 
διαμόρφωση των ταυτοτήτων ενός τόπου και οφείλει συνειδητά να αναλυθεί, να σχεδιαστεί και να 
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χρησιμοποιηθεί από τους αρχιτέκτονες κατά τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής 
δημιουργίας.  

Η ακουστική οικολογία τοποθετεί το μουσικό συνθέτη σε συνεχή τριβή με τις ηχογραφήσεις πεδίου, οι οποίες 
αποτελούν θραύσματα της πραγματικής καθημερινής ζωής, σε αντίθεση με τον καθαρό φαντασιακό ηχητικό 
χώρο της παραδοσιακής ηλεκτρονικής μουσικής. (LaBelle, Roden, 1999:52) Η θορυβώδης ατμόσφαιρα της 
πόλης με τα χαοτικά και πολυσύνθετα περιβάλλοντα, μακριά από αλαβάστρινες αρχιτεκτονικές ουτοπίες, 
αποτυπώνεται σε αυτές τις ανεπιτήδευτες ηχογραφήσεις. Η συγκεκριμένη τεχνική υιοθετημένη από τον 
αρχιτέκτονα σκοπεύει να απενοχοποιήσει το καθημερινό και το σύνηθες και να το αναβαθμίσει σε σχέση με το 
νοητό ωραιοποιημένο αστικό χώρο. Ακούγοντας τις ηχογραφήσεις πεδίου, οι στατικές αρχιτεκτονικές εικόνες 
μπορούν να νοηθούν ως βιωμένος χώρος, όπως θα αναλυθεί και σε σχέση με τον κινηματογραφημένο χώρο 
παρακάτω. Η ηχογράφηση αποτελεί ίχνος του χαοτικού αστικού χώρου και δεν μπορεί να προκαθοριστεί. Το 
τυχαίο και το εφήμερο πρωταγωνιστούν σε αυτό το μέσο αναπαράστασης στο οποίο η ακρόαση παίζει τον 
κύριο ρόλο. (Truax, 1978) Ηχητικό φαινόμενο και τόπος, με το δεύτερο απαραίτητο για την παραγωγή και 
διάδοση του ηχητικού γεγονότος, πλέκουν ένα αδιαίρετο σύνολο στο οποίο δεν μπορεί να απομονωθεί το ένα 
από το άλλο. (Augoyard, 2005:4) Η πόλη και το ηχητικό της περιβάλλον αντιμετωπίζονται ως αρχιτεκτονική 
ηχητική οικολογία.  

Ένα άλλο ζήτημα το οποίο απασχολεί τους ακουστικούς οικολόγους είναι η έννοια της σιωπής. Ο J. Cage, με το 
διάσημο και αμφιλεγόμενο έργο του 4’ 33”, έδειξε πως δεν υπάρχει ανάγκη για άλλη μουσική, έχουν ειπωθεί 
τα πάντα, αλλά υπάρχει μια εκπληκτική αφθονία τρόπων για να εκφράσεις αυτό το τίποτα, (Griffiths, 1995:96) 
αυτή τη σιωπή. Γυρίζοντας στην ακουστική οικολογία, αλλά ακολουθώντας το ίδιο σκεπτικό, σύμφωνα με την 
H. Westerkamp, μια ήσυχη περιοχή δεν είναι απαραιτήτως και σιωπηλή. (Westerkamp, 2011) Η σιωπή 
υποδηλώνει στατικότητα και ακαμψία, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την μεταβαλλόμενη και μη 
προγεγραμμένη φύση της ζωής. Αλλά ακόμα και το νομικό πλαίσιο σχετικά με τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου, οδηγία 2002/49/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, θεωρεί επιβεβλημένη την 
ύπαρξη ήσυχων περιοχών στην ύπαιθρο, αλλά και μέσα στον αστικό ιστό. Οι ήσυχες περιοχές, σύμφωνα με 
τους μελετητές της οικολογίας των ηχοτοπίων, δεν αναφέρονται στην «απόλυτη ησυχία», αλλά στην ελάχιστη 
παρουσία ανθρωπογενών ήχων σε σχέση με τους βιολογικούς και γεωλογικούς ήχους. (Βότση, 2014:32) Οπότε 
γίνεται κατανοητό πως η δημιουργία ήσυχων περιοχών στις επιμέρους αστικές περιοχές, τα πολεοδομικά 
τετράγωνα αλλά και μέσα στην ίδια την κατοικία, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο αλλά και με την ακουστική 
οικολογία, είναι κάτι όχι απλά θετικό, αλλά απαραίτητο. Η δημιουργία ενός δικτύου «ήσυχων» περιοχών στην 
πόλη οφείλει να αποτελέσει ένα ζήτημα που θα απασχολήσει τους αρχιτέκτονες. 

Στο άλλο άκρο της σιωπής βρίσκεται η έννοια του θορύβου. Ο πιο διαδεδομένος ορισμός του θορύβου είναι  
αυτός του ανεπιθύμητου ήχου. (Hellström, 2003:9) Στις αρχές του αιώνα και σύμφωνα με τον L. Russolo η 
σύγχρονη πόλη χαρακτηριζόταν από τον ήχο των μηχανών. Η μουσική τέχνη, ακολουθώντας τη ζωή, όφειλε να 
αναζητήσει αυτήν την επιθυμητή πολυπλοκότητα πέρα από τα παραδοσιακά μουσικά όργανα, προς ένα 
μουσικό θόρυβο. (Russolo, 1967:6) Ο L. Russolo απενοχοποιεί τον περιβαλλοντικό θόρυβο, στην ουσία το 
αστικό lo-fi ηχοτοπίο, (Schafer, 1977:43) προχωρώντας σε μια καινούρια για την εποχή θεώρηση του μουσικού 
ήχου. Άρα, η ίδια η σημασία του θορύβου ως ανεπιθύμητου ήχου είχε αρχίσει να κλονίζεται κατά τη διάρκεια 
του τελευταίου αιώνα, οδηγώντας στη χρήση του ίδιου του ηχητικού γεγονότος που μεταφράζονταν ως 
θόρυβος, σε καλλιτεχνική πρώτη ύλη. Κάποια χρόνια μετά, ο P. Schaeffer προχωρά στη διαμόρφωση της 
έννοιας του “objet sonore” η οποία ουσιαστικά αποτελείται από την απόσχιση του ηχητικού γεγονότος από 
την συνολική ακουσματική εμπειρία, την ηχογράφηση του σε μαγνητοταινία και την επανάχρησή του ως 
μουσική πρώτη ύλη για τη δημιουργία μουσικών συνθέσεων. Στη συνέχεια, από το 1970 και έπειτα, η 
οικολογική προσέγγιση της μουσικής υιοθέτησε μια εναλλακτική θεώρηση της μουσικής αντίληψης, η οποία 
εστίαζε στα περιβαλλοντικά γνωρίσματα ενός τόπου, τη χωροθέτηση και τη φυσική πηγή των ήχων, μέχρι την 
πολιτισμική και ιδεολογική τους λειτουργία. (Everett, 2012)  Εξάλλου, ο διαρκώς μεταβαλλόμενος ρόλος του 
θορύβου, κυρίως στην καλλιτεχνική δημιουργία, διότι ο θόρυβος δεν είναι ποτέ απλός ήχος αλλά περισσότερο 
έννοια, είναι αντιληπτός στην πλειοψηφία της καλλιτεχνικής παραγωγής του τελευταίου αιώνα. (Kahn, 
1999:20) Πολλοί μελετητές της ακουστικής οικολογίας υπογραμμίζουν την επικριτική και μοραλιστική της 
στάση η οποία, πιθανόν, πηγάζει από την αισθητική και φαινομενολογική σκοπιά της σε σχέση με τον ήχο, 
παραμερίζοντας τη στρουκτουραλιστική και κοινωνιολογική του διάσταση. (Hellström, 2003:20) Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο, οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως η ποσοτική κατηγοριοποίηση των ηχητικών γεγονότων με βάση 
το νομικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής ηχοπροστασίας, η όποια κατατάσσει τα είδη των ήχων κυρίως με βάση 
την έντασή τους, δεν επαρκεί. Ο θόρυβος, μια συνεχώς μεταβαλλόμενη έννοια, δεν μπορεί να οριστεί 
μονοδιάστατα. Η διεύρυνση του νομικού πλαισίου που διέπει τις ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες και οι ηχητικές 
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επεμβάσεις στην πόλη είναι θεμιτές, αλλά οφείλουν να παίρνουν υπόψη κοινωνιολογικά και συμμετοχικά 
κριτήρια. Εξάλλου, ποιος έχει δικαίωμα επιβολής στην ηχητική σφαίρα; Και, επιπλέον, ποιος ορίζει το ποιος 
είναι επιθυμητός και ποιος ανεπιθύμητος ήχος; 

 
3. Κινηματογράφος και αρχιτεκτονική εκπαίδευση 

Η παρούσα ενότητα βασίζεται στην ερευνητική εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Καραποστόλη στο τμήμα 
αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ. που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2014, με θέμα «3+1 παραστάσεις: Η 
Θεσσαλονίκη στον κινηματογράφο» και επιβλέποντα καθηγητή το Ν. Τσινίκα.  

Τα τελευταία χρόνια, η σχέση αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου έχει έρθει στο προσκήνιο, προκαλώντας την 
παραγωγή πολλών κειμένων που προσπαθούν να αναδείξουν τις πτυχές αυτής της πολύπλευρης και 
πολύπλοκης σχέσης. Σε πολλές αρχιτεκτονικές σχολές, οι κινηματογραφικές ταινίες αποτελούν αντικείμενο 
έρευνας αναζητώντας μια νέα προσέγγιση της αρχιτεκτονικής θεώρησης. (Pallasmaa, 2007:13) Από πολύ 
νωρίς, σκηνοθέτες και αρχιτέκτονες αναγνώρισαν τη γενεαλογική σχέση των δύο τεχνών, όπως οι πρωτοπόροι 
S. Eisenstein και Le Corbusier αντίστοιχα. Ο σκηνοθέτης S. Eisenstein, πρωτοπόρος στη χρήση του μοντάζ, το 
κατεξοχήν εκφραστικό μέσο του κινηματογράφου, στη μελέτη του “Μοντάζ και Αρχιτεκτονική” (1938) 
αναφέρεται στο μοντάζ ως ένα μονοπάτι της φαντασίας το οποίο ακολουθεί το μάτι και ο νους [ενός ακίνητου 
θεατή] ανάμεσα σε ένα πλήθος φαινομένων εκτός τόπου και χρόνου, συγκεντρωμένα σε μία ορισμένη 
διαδοχή. Συνεχίζει ορίζοντας ως πρόδρομο αυτού του μονοπατιού την αρχιτεκτονική διαδρομή, όπου 
συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο: ο θεατής μετακινείται ανάμεσα σε προσεκτικά εκτιθέμενα φαινόμενα, τα 
οποία περιεργάζεται διαδοχικά το ένα μετά το άλλο μέσω της αίσθησης της όρασης. Καταλήγει 
συμπεραίνοντας ότι ένα αρχιτεκτονικό σύνολο είναι ένα μοντάζ από την οπτική γωνία του διερχόμενου θεατή. 
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Le Corbusier, δηλώνοντας πως στο έργο του φαίνεται πως σκέφτεται 
όπως ο Eisenstein στις ταινίες του, περιγράφοντας ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό θέαμα ως έναν 
αρχιτεκτονικό περίπατο που προσφέρει διαρκώς εναλλασσόμενες και απρόβλεπτες όψεις, που κάποιες 
στιγμές προκαλούν έκπληξη. Παρόλ' αυτά, μόνο στα τέλη του 20ου αιώνα διαφαίνεται η αμοιβαία 
αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο τεχνών. (Bruno, 2011:45) 

Από τη μεριά των αρχιτεκτόνων, μερικοί από τους πιο καταξιωμένους εκπροσώπους της Avant–garde, όπως ο 
B.Tschumi, ο R.Koolhaas, C.Himmelb(l)au και ο J.Nouvelle, επιλέγουν να περιγράψουν το έργο τους με όρους 
καθαρά κινηματογραφικούς, (Βοζάνη, 2005:55) συσχετίζοντας την αρχιτεκτονική με την κινηματογραφική 
πρακτική και φανερώνοντας άμεσες αντιστοιχήσεις–μεταφορές και παρομοιώσεις στη διαδικασία παραγωγής 
του αρχιτεκτονικού έργου και των κινηματογραφικών ταινιών. Ο B. Tschumi, που υιοθετεί στοιχεία της 
κινηματογραφικής θεωρίας στις μεθόδους εργασίας του, στο έργο The Manhattan Transcripts (1994), αναλύει 
τη δική του προσέγγιση όπου ο χώρος, η κίνηση και τα γεγονότα είναι έννοιες αυτόνομες και οργανώνονται σα 
μια σειρά κινηματογραφικών κάδρων, που μπορούν να συνδυασθούν με πολλαπλούς τρόπους και να 
δημιουργήσουν διηγηματικές ακολουθίες. Κάθε κάδρο της ακολουθίας ενισχύει ή αλλοιώνει τα κομμάτια που 
προηγούνται ή έπονται, θυμίζοντας τη μέθοδο του κινηματογραφικού μοντάζ. (Tschumi, 1994:14) Ένας ακόμη 
αρχιτέκτονας, ο J. Nouvel, αναγνωρίζει την κινηματογραφική εμπειρία ως σημαντική πηγή έμπνευσης για το 
έργο του. Η αρχιτεκτονική, γι΄αυτόν, υφίσταται, όπως ο κινηματογράφος, στη διάσταση του χρόνου και της 
κίνησης. Ένα κτίριο γίνεται αντιληπτό και διαβάζεται με βάση ακολουθίες. Στο συνεχές κινηματογραφικό 
πλάνο/σεκάνς που είναι ένα κτίριο, ο αρχιτέκτονας χρησιμοποιεί το κατ, το μοντάζ και το καδράρισμα 
(Tauttenbury, 1994:35). Ακολούθως, ο αρχιτέκτονας R. Koolhaas, εξετάζοντας τις ομοιότητες ενός 
σεναριογράφου με έναν αρχιτέκτονα, αναφέρει ότι υπάρχει μία εντυπωσιακά μικρή διαφορά μεταξύ των δύο 
δραστηριοτήτων. Θεωρεί ότι η τέχνη του σεναριογράφου είναι να συλλάβει μία σειρά επεισοδίων η οποία να 
δημιουργεί ένταση και σασπένς, δηλαδή, μία ακολουθία γεγονότων, και καταλήγει ότι το σημαντικότερο μέρος 
της δουλειάς του είναι η εύρεση ενός αντίστοιχου σεναρίου, ενός χωρικού σεναρίου. (Koolhaas-Bruce, 
1995:175) 

Από τη μεριά των κινηματογραφιστών, οι σύγχρονες πειραματικές αναζητήσεις τείνουν να 
επαναστατήσουν απέναντι στο συμβατικό τρόπο θέασης του κινηματογραφικού έργου. Από τη μεριά των 
κινηματογραφιστών, οι σύγχρονες πειραματικές αναζητήσεις τείνουν να επαναστατήσουν απέναντι στο 
συμβατικό τρόπο θέασης του κινηματογραφικού έργου. H τάση της αναίρεσης της απέναντι σχέσης στον 
κινηματογράφο, που έχει ίσως την καταγωγή της στις απόπειρες ταινιών 3d με τα περίφημα γυαλιά της 
δεκαετίας του '70, στην ουσία στοχεύει στην τεχνητή προέλαση του κινηματογραφικού χώρου στο χώρο των 
θεατών, και στην παραγωγή ενός νέου είδους "τρίτου" χώρου που περιλαμβάνει τους δυο προηγούμενους. 
(Βοζάνη, 2005:57) Χαρακτηριστικό δείγμα των αναζητήσεων αυτών είναι το έργο του P. Greenaway. O ίδιος 
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θεωρεί ότι ο κινηματογράφος όπως τον γνωρίζουμε ως τώρα θα αποτελεί σύντομα παρελθόν. Ειδικά 
μηχανήματα προβολής, ειδικές αίθουσες προβολής που επιτρέπουν μία ταυτόχρονη διάδραση εικόνων που 
περιβάλλουν το θεατή προτείνοντας μια νέα εμπειρία, θα είναι σύντομα η κυρίαρχη εκδοχή του 
κινηματογράφου, ενώ σήμερα αποτελεί ένα είδος περιθωριοποιημένου πειραματισμού. Μια πρώτη 
σημαντική απόπειρα και συμβολή στο πεδίο αυτό που υποστηρίζει ο Greenaway έγινε με την τριλογία του "Οι 
βαλίτσες του Λούπερ" (2003),  η οποία αποτελούνταν από πολλές ενότητες και πραγματοποιήθηκε υπό ειδικές 
συνθήκες που επέτρεπαν την προβολή της. Στην περίπτωση που ο χώρος της οθόνης εισδύσει στο χώρο του 
κοινού, το μόνο που θα σταματούσε την ενσωμάτωση των θεατών στον κινηματογραφικό χώρο θα ήταν η 
αδυναμία της δικής τους επίδρασης στην παγιωμένη δράση του κινηματογραφιστή. Μήπως όμως ακόμα και 
αυτό αργότερα δε θα αποτελεί μία από τις δυνατότητες; Σε αυτή την περίπτωση θα μιλούσαμε για έναν 
κινηματογράφο που θα μπορούσε δυνητικά να παράγει αρχιτεκτονική, υπό την έννοια ότι παράγει χώρο 
σχεδιασμένο να παραλάβει ένα σενάριο λειτουργίας και δράσης, να δημιουργήσει σχέσεις - έστω και 
εφήμερες. (Βοζάνη, 2005:57) 

Πέραν των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δύο παραπάνω πρακτικών, μια άλλη πτυχή της πολυεπίπεδης 
σχέσης των δύο τεχνών αποτελούν οι βαθιές αλλαγές που επέφερε η έλευση του μέσου του κινηματογράφου 
στο μηχανισμό αντίληψης του αστικού χώρου. Η κινηματογραφική εμπειρία ωθεί στη συγκρότηση χώρων, 
έστω και στη φαντασία του θεατή. (Βενετσιάνου, Μπαζαίου, 2005:52) Μια ταινία παρακολουθείται με τους 
μυς και το δέρμα όσο και με τα μάτια. Και οι δύο τέχνες, η αρχιτεκτονική και ο κινηματογράφος, συνεπάγονται 
έναν κιναισθητικό τρόπο για να βιωθεί ο χώρος, και οι εικόνες που αποθηκεύονται στη μνήμη μας είναι τόσο 
βιωμένες και απτικές εικόνες όσο και εικόνες του αμφιβληστροειδούς. (Pallasmaa, 2007:18) Ο  ρόλος του 
θεατή καθίσταται ακόμη πιο ενεργός, κατά τη διάρκεια προβολής μιας ταινίας, συμπληρώνοντας αυτό που 
βλέπει και ακούει με τη δική του αφήγηση. (Μαρινοπούλου, 2009) Ο κινηματογράφος, λοιπόν, επιδρά 
διευρύνοντας την εμπειρία της πόλης. Επίσης, επειδή στις ταινίες τα συναισθήματα, οι σκέψεις ή το κοινωνικό 
πλαίσιο γίνονται αντιληπτά μέσω οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων, και κυρίως μέσω των χωρικών 
αναπαραστάσεων, ο κινηματογράφος έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει πιο ακριβές αναπαραστατικό μέσο 
για τις υλικές και κρυφές ποιότητες ή αδυναμίες της αρχιτεκτονικής από μια γραπτή περιγραφή της. 
(Βενετσιάνου, Μπαζαίου, 2005:53) Ο σκηνοθέτης μπορεί, έτσι, να σχολιάσει το δομημένο - ή αδόμητο - 
περιβάλλον, και να κάνει σχόλια πάνω στη ζωή των χαρακτήρων στην ταινία ή ακόμη και σχετικά με τη φύση 
της σύγχρονης κοινωνίας, προσφέροντας μια ερμηνεία της αστικής ζωής. (Lamster, 2000:2) Εξάλλου, σύμφωνα 
με τον F. Loyer, οι σκηνοθέτες M. Antonioni και ο J. Godard απαντούν πληρέστερα από τον Le Corbusier στο 
ερώτημα τι πραγματικά είναι μια πόλη. Χαρακτηριστικό σύγχρονο παράδειγμα, η ταινία του Μ. Κassovitz «La 
haine» (1995), όπου ο σκηνοθέτης αντιλήφθηκε τον κοινωνικό αναβρασμό των προαστίων του Παρισιού πολύ 
πριν τις αναταραχές του 2005. 

 
4. Συμπεράσματα  

Τα συμπεράσματα του παρόντος άρθρου μπορούν να συνοψιστούν σε δύο σκέλη. Το πρώτο αποτελείται από 
τα πλαίσια που χρησιμοποιούν η σύγχρονη μουσική σύνθεση και ο κινηματογράφος για να ερμηνεύσουν την 
πόλη, και το δεύτερο συνίσταται στην υιοθέτηση από την αρχιτεκτονική διαδικασία κάποιων από τα κύρια 
εκφραστικά μέσα αυτών των καλλιτεχνικών πρακτικών. 

1. Η ερμηνεία της πόλης μέσα από την προσωπική εμπειρία, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έργο των 
σύγχρονων μουσικών συνθετών και των κινηματογραφιστών μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τα όρια της 
αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Η στροφή από τα στατικά αρχιτεκτονήματα προς τη δημιουργία αρχιτεκτονικών 
δυναμικών και μεταβαλλόμενων περιβαλλόντων, τα οποία εξασφαλίζουν την αρμονική συνύπαρξη πολλαπλών 
συστημάτων, είναι καίρια και απαραίτητη. 

2. Η flânerie στην πόλη, η ανάδειξη της καθημερινότητας και της προσωπικής εμπειρίας, οι ηχογραφήσεις 
πεδίου, οι χωροχρονικές ασυνέχειες της φιλμικής δομής, οι ακολουθίες γεγονότων που δημιουργούν ένταση 
και ανησυχία, είναι κάποιες μόνο από τις καλλιτεχνικές πρακτικές τις οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί ο 
σύγχρονος αρχιτέκτονας στην αρχιτεκτονική διαδικασία.  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην ακοή, στους μηχανισμούς παραγωγής ήχων 
από τα ψάρια καθώς και τις ιδιαιτερότητες ενός συστήματος που αποτελείται από ένα κατάλληλο ενυδρείο 
καθώς και τον επιπρόσθετο εξοπλισμό με σκοπό να μπορεί να γίνει ζωντανή ηχητική ακρόαση και ηχογράφηση 
των ήχων που ενδεχομένως δύνανται να παράξουν κάποια είδη ψαριών μέσα στο ενυδρείο. Θα αναφερθεί 
επίσης ποια είναι τα είδη των ψαριών τα οποία είναι γνωστό ότι παράγουν ήχους και ποια από αυτά μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στο εγχείρημα αυτό, καθώς επίσης και το ελάχιστο κόστος για να συσταθεί ένα τέτοιο 
σύστημα. Μία τέτοια διάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς σκοπούς (π.χ. για να διερευνηθεί 
εάν κάποιο είδος ψαριού παράγει ήχο και να καταγραφεί, καθώς και να μελετήσει πώς αντιδρούν τα ψάρια σε 
διάφορους ήχους). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ευαισθητοποιώντας 
μαθητές και φοιτητές σχετικά με τη βιοποικιλότητα του ήχου και της σημασίας του στο υποβρύχιο περιβάλλον, 
στο οποίο ο άνθρωπος συνήθως επεμβαίνει ηχορυπαίνοντάς το, χωρίς ο ίδιος να έχει άμεση αντίληψη των 
επιπτώσεων. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

Εμβιοακουστική, Εκπαίδευση, Ακουστική Οικολογία, Υποβρύχια Ακουστική 

 
 
1. Εισαγωγή 

Η Εμβιοακουστική αποτελεί ένα διεπιστημονικό κλάδο, που συνδυάζει τη Βιολογία µε την Ακουστική, µε 
σκοπό τη μελέτη της παραγωγής, της διάδοσης και της λήψης του ήχου από τα ζώα. Τα αποτελέσματα των 
σχετικών ερευνών παρέχουν στοιχεία, αναφορικά µε την εξέλιξη των µηχανισµών της ακοής και της 
παραγωγής του ήχου και μέσω αυτών, της γενικότερης εξέλιξης των ζώων, που αξιοποιούν τους µηχανισµούς 
αυτούς. Οι παραγόμενοι από τα ζώα ήχοι, που εμπίπτουν στο πεδίο μελέτης της εμβιοακουστικής, 
περιλαμβάνουν ευρεία κλίμακα συχνοτήτων και δεν γίνονται πάντα αντιληπτοί από το ανθρώπινο αφτί. 
Εμβιοακουστικές μελέτες έχουν εφαρμοσθεί σε πολλά είδη ζώων όπως τα πουλιά, τα αμφίβια, τα θηλαστικά, 
τα έντομα και τα ερπετά. Η μελέτη των χαρακτηριστικών του ήχου που παράγει το κάθε είδος, αποτελεί ένα 
ισχυρό εργαλείο για διάφορες μελέτες πέραν από την ταυτοποίηση των ειδών. Οι ακουστικές εκπομπές των 
διαφόρων ειδών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη κατανόηση της φυσιολογίας τους αλλά και 
για μελέτες της συμπεριφοράς τους. 

Ο ήχος είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας κάτω από το νερό, καθώς το χρησιμοποιούν 
πολλά ψάρια. Παρόλο που η παραγωγή του ήχου περιορίζεται σε κάποια είδη ψαριών, είναι προφανές ότι όλα 
τα ψάρια είναι σε θέση να λάβουν ακουστικά ερεθίσματα. Η ανίχνευση, όμως του ήχου εντός ενός υδάτινου 
μέσου, παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα που δεν συναντώνται έξω από το νερό. Η εξέλιξη βέβαια των 
τεχνολογικών μέσων έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην προσπέλαση κάποιων από αυτών των προβλημάτων. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι από την ηχητική εκπομπή, πραγματοποιείται ο εντοπισμός τους ακόμα και σε 
πολύ μεγάλα βάθη. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται ηχοεντοπισμός. Αυτός ο τρόπος εντοπισμού έχει κυρίως 
εφαρμογή στα κητοειδή και αφορά στην αναγνώριση και την κατανόηση του πολυσύνθετου τρόπου 
επικοινωνίας τους. 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται πρώτα κάποια ιστορικά στοιχεία, κατόπιν στοιχεία της μορφολογίας τους 
και αναφέρεται επίσης ποιά είδη είναι γνωστό ότι παράγουν ήχους. Αναφέρεται ο εξοπλισμός που απαιτείται 
για τη δημιουργία ενός μικρού ενυδρείου με σκοπό την ανίχνευση ήχων ψαριών καθώς και τα διάφορα 
προβλήματα που παρουσιάζονται. Τέλος προτείνεται μία διάταξη ενυδρείου για τη ζωντανή ακρόαση αλλά και 
την παραγωγή προ-ηχογραφημένων ήχων ψαριών με σκοπό την ευαισθητοποίηση μαθητών, φοιτητών αλλά 



3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση», Αθήνα, 28, 29 & 30 Ιουνίου 2014 
 

 110 

και του κοινού γενικότερα, σε σχέση με τη βιοποικιλότητα του ήχου και τη σημασία του στο υποβρύχιο 
περιβάλλον.  

 
1.1. Ιστορικά στοιχεία 

Οι πρώτες αναφορές στην ικανότητα των ψαριών να παράγουν ήχους, έγιναν από τον Αριστοτέλη (384-322 
π.Χ.). Στην πραγματεία του, «Περί ζώων ιστορίας», αναφέρει πολλά είδη ψαριών που παρήγαγαν ήχους και 
παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά των ήχων αυτών.  

Αργότερα, τον 19ο αιώνα, δημοσιεύτηκε η έκθεση του Dufosse (1874), στην οποία περιγράφονταν πολλές 
περιπτώσεις παραγωγής ήχου από τα ψάρια. Στις αρχές του 20ου αιώνα ανακοινώθηκε από τον Tower (1908), 
μία εκτεταμένη ανατομική και πειραματική έρευνα του ηχητικού μηχανισμού της νηκτικής κύστης, στην οποία 
για πρώτη φορά αναφερόταν ότι η συχνότητα ταλάντωσης της νηκτικής κύστης ήταν ισοδύναμη με τη 
θεμελιώδη συχνότητα του εκπεμπόμενου ήχου. Όσον αφορά την ακοή των ψαριών, οι πρώτες μελέτες που την 
εξέτασαν, όπως αναφέρεται από τον Moulton (1960) και τον Tavolga (1971), άρχισαν το 1903. Ήταν και οι 
πρώτες που αποδείκνυαν ότι τα ψάρια είναι σε θέση να ανιχνεύσουν ήχους.  

Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, λόγω της επείγουσας ανάγκης για ανάπτυξη μεθόδων 
ανακάλυψης των υποβρυχίων του εχθρού, ξεκίνησαν από το στρατό συστηματικές μελέτες για τους ήχους και 
τους μηχανισμούς παραγωγής τους από τα ψάρια. Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρακινούμενοι από την 
ανησυχία για την ανίχνευση των υποβρύχιων απειλών, αναπτύχθηκαν νέοι και αποτελεσματικότεροι 
μηχανισμοί για την ανίχνευση των υποβρύχιων ήχων. Παράλληλα, τα υδρόφωνα και ο συναφής εξοπλισμός 
ηλεκτρονικής καταγραφής, αποδείχθηκαν ικανά να ανιχνεύουν ήχους, που παράγονται από τα υποθαλάσσια 
ζώα. Λίγο μετά τον πόλεμο, σημειώθηκε πρόοδος στον εντοπισμό των ειδών που παράγουν ήχους και την 
εποχιακή εμφάνισή τους, καθιστώντας τα έτσι εργαλεία μελέτης της θαλάσσιας οικολογίας. Σημαντική 
συμβολή σε αυτό το πεδίο αποτελούν οι μελέτες του Fish (1952, 1954) και Tavolga (1971). Οι μελέτες αυτές 
περιέγραψαν ήχους, οι οποίοι είχαν παραχθεί από ένα μεγάλο εύρος ψαριών, αντιπροσωπεύοντας πολλές 
οικογένειες και έδειξαν, ότι η παραγωγή του ήχου ήταν πιο συχνή από ότι είχε προηγουμένως υποτεθεί. Τα 
περισσότερα από τα εν λόγω παραδείγματα, καταγράφηκαν σε τεχνητές συνθήκες ενυδρείου και συχνά οι 
εκπεμπόμενοι ήχοι παρήχθησαν όταν τα ζώα βρίσκονταν υπό απειλή. Οι μελέτες αυτές ανέφεραν ότι πολλά 
ψάρια ήταν ενδεχομένως σε θέση να παράγουν ήχους. Οι φασματικές αναλύσεις των ήχων έδειξαν μια 
σημαντική ποσότητα των διακριτών ικανοτήτων των ειδών. Το 1953 ο Kellogg δημοσίευσε μια βιβλιογραφία 
των ήχων των θαλάσσιων οργανισμών. Αν και ημιτελής, αυτή η λίστα περιελάμβανε την πλειοψηφία των 
διαθέσιμων αναφορών εκείνη την εποχή. (Tavolga, 1971) 

 
1.2. Στοιχεία της εσωτερικής μορφολογίας των ψαριών 

Στην συγκεκριμένη εργασία, μας ενδιαφέρουν περισσότερο οι ήχοι που παράγονται μέσω της νηκτικής κύστης 
του ψαριού, οπότε θα αναφερθούμε περισσότερο στα χαρακτηριστικά της. Η νηκτική κύστη είναι ένα 
σημαντικό όργανο που έχουν τα περισσότερα είδη. Είναι ένας σάκος που η θέση του έχει σχέση με το κέντρο 
βάρους του ψαριού και βρίσκεται μπροστά ή πίσω από αυτό. Τα είδη που δεν έχουν νηκτική κύστη, είναι 
υποχρεωμένα να κινούν συνέχεια τα πτερύγιά τους (καρχαρίες, τόνος κ.α.) ή να ζουν μόνιμα στον πυθμένα 
(όπως είναι οι γλώσσες στην θάλασσα). Η νηκτική κύστη περιέχει αέρα και ο ρόλος της είναι να δίνει τη 
δυνατότητα στο ψάρι να αλλάζει τον όγκο του, για να ισορροπεί στα διαφορετικά βάθη του νερού. 

Η σύνθεση του αερίου της νηκτικής κύστης είναι διαφορετική ανάμεσα στα είδη, αλλά ακόμα και σε ψάρια 
του ίδιου είδους. Αποτελείται από οξυγόνο (3-9%), διοξείδιο του άνθρακα (1-6%) και άζωτο (58-95%). Τα 
ποσοστά είναι ενδεικτικά μόνο, για κάποια είδη ψαριών. Τα ψάρια που έχουν νηκτική κύστη δεν μπορούν να 
μετακινούνται γρήγορα από την επιφάνεια του νερού σε βαθύτερα στρώματα ή αντίθετα, γιατί χρειάζονται 
ένα διάστημα μέχρι να προσαρμοστούν στις νέες πιέσεις που συναντούν. Τα είδη που μπορούν να αλλάζουν 
με ταχύτητα βάθος δεν έχουν νηκτική κύστη ή είναι πολύ μικρή και ισορροπούν με συνεχή κίνηση των 
πτερυγίων. 

Σε κάποια είδη η νηκτική κύστη έρχεται σε επαφή με τον λαβύρινθο του αφτιού, μέσω τριών μικρών οστών, 
των οσταρίων του Weber. Τότε η αίσθηση της ακοής είναι πολύ ανεπτυγμένη και μπορούν να αντιλαμβάνονται 
αρκετά ασθενείς ήχους όπως συμβαίνει π.χ. με τους μονομάχους (Betta splendens). Η νηκτική κύστη 
συνδέεται επίσης με τα εσωτερικά όργανα πέψης των ψαριών με τη βοήθεια ενός αγωγού που ονομάζεται 
πνευμονοαγωγός ή πνευματικός σωλήνας (Ductus pneumaticus).  
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1.3 Η ακοή των ψαριών 

Τα ψάρια έχουν αναπτύξει μία μεγάλη γκάμα από αισθητήρια συστήματα με τα οποία αντιλαμβάνονται και 
ανταποκρίνονται στο περιβάλλον τους. Ο μηχανισμός του αισθητηριακού συστήματος των ψαριών 
περιλαμβάνει:  

• Την ανίχνευση των διακυμάνσεων της ηχητικής πίεσης μέσω του έσω αφτιού (ακοή). 

• Τον προσανατολισμό και την αίσθηση της κίνησης του σώματος (το αιθουσαίο αισθητικό σύστημα), 
που γίνεται με τη μεσολάβηση του έσω αφτιού. 

• Την ανίχνευση της υδρομηχανικής διέγερσης κοντά στα ψάρια, που επιτυγχάνεται από την πλευρική 
γραμμή. Το σύστημα της πλευρικής γραμμής αποτελείται από μια σειρά νευρώνων που βρίσκονται 
μέσα σε πορώδη οστεϊκά κανάλια και στο επιθήλιο του κεφαλιού, τον κορμό, και την ουρά (Popper 
και Schilt, 2008). 

Τα ψάρια έχουν την ικανότητα όχι μόνο να ακούνε αλλά και να διαχωρίζουν μεταξύ τους τα σήματα, καθώς και 
να προσδιορίζουν την κατεύθυνση της ηχητικής πηγής έχοντας έτσι την αίσθηση του περιβάλλοντος που ζουν. 
Μετρήσεις ακουστικής ευαισθησίας έχουν δείξει ότι τα περισσότερα είδη ψαριών ακούνε πάνω από ένα 
σχετικά στενό φάσμα συχνοτήτων (Σχήμα 1). Αυτό κυμαίνεται από τα 50 Hz μέχρι τα 1500 Hz. Η ευαισθησία σε 
αυτές τις συχνότητες δεν είναι πάντα πολύ καλή και υπάρχει σημαντική διακύμανση της ακουστικής 
ευαισθησίας σε διαφορετικά είδη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1. Τα εύρη και τα κατώτερα όρια ακοής από μία  
συγκεκριμένη ομάδα τελεοστικών ψαριών (Fay, 1988) 

 

Όπως επισημαίνεται από τους Ladich και Popper (2004), δεν υπάρχει κανένας σαφής συσχετισμός μεταξύ της 
ταξινομικής θέσης των ειδών και των ικανοτήτων ακοής. Επίσης, λίγα είναι γνωστά για τις ικανότητες ακοής σε 
διαφορετικά είδη, ώστε να είναι δυνατή η συσχέτιση των ικανοτήτων ακοής, σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 
Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη δομή του αφτιού και στις ικανότητες ακοής μέσα σε κάποιες 
ομάδες τάξεων. Για παράδειγμα, οι Coombs και Popper (1979) έδειξαν ότι δύο διαφορετικά γένη της 
οικογένειας Holocentridae (squirrelfishes), είχαν πολλές διαφορές στη δομή του αφτιού και στις ικανότητες 
ακοής παρόλο που τα δύο είδη συμβίωναν και χρησιμοποιούσαν παρόμοιους ήχους για την επικοινωνία. Κατά 
συνέπεια, χωρίς επαρκή στοιχεία, δεν είναι ρεαλιστικό να γενικεύονται οι ικανότητες ακοής ακόμη και μεταξύ 
συγγενών τάξεων. 

Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, υπάρχουν κάποια είδη που είναι σε θέση να ανιχνεύσουν ήχους 
άνω των 3.000 Hz και αναφέρονται ως "ειδικοί" στην ακοή, σε αντίθεση με τους "γενικούς". Επιπλέον, ακόμη 
και στις χαμηλότερες συχνότητες όπου και οι δύο τύποι ψαριών μπορούν να ακούσουν, οι ειδικοί μπορούν να 
εντοπίσουν χαμηλότερης έντασης ήχους από ότι οι γενικοί. Έτσι, οι ειδικοί μπορούν να ακούν καλύτερα στο 
εύρος συχνοτήτων που μοιράζονται με τους γενικούς και επιπλέον, μπορούν να ακούν πάνω από ένα 
ευρύτερο φάσμα συχνοτήτων. (Popper και Schilt, 2008) 
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2. Η παραγωγή του ήχου στα ψάρια 

Ο αριθμός των ερευνών σχετικά με την ανάπτυξη του μηχανισμού της παραγωγής του ήχου από τα ψάρια και 
την εξέλιξή του, δεν ήταν μεγάλος μέχρι τη δεκαετία του 1980. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι έρευνες 
αυτές περιελάμβαναν ανεπαρκή στοιχεία όσον αφορά στην παραγωγή του ήχου από τα ψάρια. Δεν 
περιελάμβαναν πληροφορίες για το χρόνο της εμφάνισής του, το ρυθμό ανάπτυξής του, την αλλαγή της 
παραγωγής του ήχου με την ηλικία και τις δυνατότητες των απογόνων τους στην επικοινωνία, μέσω της 
χρήσης ακουστικών σημάτων. Ωστόσο, μετά τη δεκαετία του 1980, παρατηρείται εμφανής πρόοδος στη 
μελέτη των ήχων και των ακουστικών σημάτων στα ψάρια. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά 
υποστηρίζεται από ένα μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων, αξιολογήσεων και βιβλίων που διατίθενται, για τα 
αισθητήρια συστήματα και τη συμπεριφορά. (Ladich κ.α., 2006) Παρά τα επιτεύγματα στην έρευνα της 
παραγωγής του ήχου στα ψάρια, τα άλλα ζώα (έντομα, πτηνά και θηλαστικά), έχουν μελετηθεί πολύ πιο 
διεξοδικά. 

Τα ψάρια παράγουν ήχο που αποτελείται από χαμηλής συχνότητας παλμούς, οι οποίοι ποικίλουν σε διάρκεια, 
αριθμό και ρυθμό επανάληψης. Η ποικιλία των ήχων που προέρχονται από τα ψάρια δεν είναι τόσο 
αξιοσημείωτη όσο σε άλλα είδη, όπως τα πουλιά, τα οποία μπορούν να παράγουν εκατοντάδες ήχους ανά 
ημέρα. Αυτό οφείλεται στους φυσικούς περιορισμούς της παραγωγής του ήχου στο νερό σε σχέση με τον 
αέρα. Πολύ λίγα είδη ψαριών εκπέμπουν περισσότερο από έναν ή δύο διαφορετικούς ήχους οι οποίοι έχουν 
χαμηλό πλάτος και μικρή διαμόρφωση συχνότητας. Γενικά, η ποικιλία των ήχων που παράγουν τα ψάρια 
σχετίζεται με τις διαφορές στον υποκείμενο μηχανισμό της παραγωγής του και με τις διαφορές μεταξύ ειδών 
της ίδιας οικογένειας (ενδοοικογενειακές) αλλά ακόμα και εντός ενός είδους (ενδοειδείς διαφορές). Παρόλο 
που η ποικιλία των ήχων των ψαριών δεν είναι εμφανής, όπως σε άλλα είδη, παρέχουν επαρκή στοιχεία 
επικοινωνίας. Η διαφορετικότητα των ήχων που παράγουν τα ψάρια που συνυπάρχουν, του ίδιου ή 
διαφορετικού είδους, εξυπηρετεί την ενδογαμία ως αναπαραγωγική διαδικασία, την επιλογή συντρόφου, την 
αξιολόγηση των αντιπάλων κατά τη διάρκεια του ανταγωνισμού καθώς και την αναγνώριση της ταυτότητας 
των ανταγωνιστών. (Amorim, 2006) 

 
2.1 Τα χαρακτηριστικά των ήχων 

Οι ήχοι των ψαριών αποτελούνται από στοιχειώδεις μονάδες (ηχητικούς παλμούς,) που παράγονται λόγω της 
σύσπασης των ηχητικών μυών ή κατά τη διάρκεια της μετατόπισης των οστών ή άλλων δομών. Επιπλέον, οι 
ηχητικοί παλμοί μπορούν να εμφανιστούν από άλλες πηγές, σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο μηχανισμό 
παραγωγής ήχου. Κάθε παλμός περιλαμβάνει πολλές κυκλικές διακυμάνσεις του πλάτους του ηχητικού 
κύματος με μια ξεχωριστή μέγιστη τιμή. Οι παλμοί διαφέρουν στο πλάτος, στη διάρκεια, και στη συχνότητα 
(Σχήμα 2). Τις περισσότερες φορές, οι εναλλασσόμενοι παλμοί απλών ήχων, αποτελούνται από μια σειρά 
αρκετών δεκάδων παλμών. Τα χαρακτηριστικά των απλών ήχων είναι τα εξής: η διάρκεια του ήχου, η διάρκεια 
των σειρών, ο αριθμός των παλμών στον ήχο, η συχνότητα των παλμών και η περίοδος του παλμού (ο χρόνος 
μεταξύ του μέγιστου πλάτους των παρακείμενων παλμών). Άλλα χαρακτηριστικά του ήχου είναι: μια κυρίαρχη 
(βασική) συχνότητα, δηλαδή, μια συχνότητα στο μέγιστο πλάτος του ήχου, οι μέγιστες και ελάχιστες ηχητικές 
συχνότητες και διάφορες άλλες παράμετροι.  

 
Σχήμα 2. (α) Διάγραμμα ταλάντωσης από έναν και μόνο ακουστικό παλμό συμπεριλαμβανομένου τριών 

παρακείμενων ακουστικών κύκλων της αλλαγής του πλάτους, (β) Συχνοτικό φάσμα του παλμού με 
βασική συχνότητα 500 Hz, (γ) Φασματογράφημα 
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Το πλάτος, η διάρκεια και η συχνότητα των διακριτών παλμών, καθώς και το διάστημα μεταξύ των παλμών 
στις σειρές μπορεί να είναι διαφορετικά. Παρά την εμφανή απλή δομή και (στις περισσότερες των 
περιπτώσεων), τη σύντομη διάρκεια των απλών ήχων, η διάρκειά τους, ο αριθμός και η συχνότητα των 
παλμών αλλά και οι μέγιστες και ελάχιστες συχνότητες παρουσιάζουν μεγάλες παραλλαγές. Οι απλοί ήχοι 
μπορούν να εκπροσωπούνται από απλούς παλμούς αλλά και από ομάδες παλμών. Οι ομάδες παλμών, τις 
περισσότερες φορές, αποτελούνται από ένα μικρό αριθμό διακριτών παλμών. Στους κρουστικούς ήχους των 
ψαριών, η παρουσία των διπλών παλμών μερικές φορές θεωρείται ως αποτέλεσμα της ασύγχρονης κίνησης 
του δεξιού και του αριστερού ηχητικού μυός. (Amorim et al., 2004) 

Όσο μεγαλύτεροι είναι οι αριθμοί των παλμών ή των ομάδων παλμών που περιλαμβάνονται στον ήχο, τόσο 
μεγαλύτερη είναι και η διάρκειά του. Αυτή η σχέση είναι πολύ έντονη σε πολλά είδη ψαριών και είναι 
συνηθισμένη για όλους τους τύπους ήχου, αλλά περισσότερο για τους συριστικούς και τους κρουστικούς 
ήχους. Οι απλοί ήχοι που αντιπροσωπεύουν σειρά παλμών είναι δυνατόν να είναι μονοί ή να παράγονται σε 
σειρές. Για να χαρακτηρισθούν οι τελευταίοι ήχοι, χρησιμοποιούνται πολλές παράμετροι, όπως: ο αριθμός και 
η διάρκεια των απλών ήχων στη σειρά και η διάρκεια των διαστημάτων μεταξύ των απλών ήχων. Στις σειρές, 
οι απλοί ήχοι, τις περισσότερες φορές, είναι παρόμοιοι, αλλά είναι δυνατόν να διαφέρουν στον αριθμό και το 
πλάτος. (Pruzsinszky και Ladich, 1998) 

 
2.2 Μηχανισμοί παραγωγής του ήχου των ψαριών 

Τα ψάρια έχουν διαφορετικά όργανα και μηχανισμούς για την παραγωγή του ήχου σε σχέση με τα άλλα 
σπονδυλωτά ζώα, τα οποία εκπέμπουν ήχους από τις εξειδικευμένες δομές του λάρυγγα και της ευσταχιανής 
σάλπιγγας. Τα όργανα της παραγωγής ήχου στα ψάρια δεν χαρακτηρίζονται από τόσο υψηλή εξειδίκευση. 
Πολλά ψάρια παράγουν ήχους με έναν μόνο τρόπο ενώ άλλα χρησιμοποιούν διάφορους μηχανισμούς 
ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, τα ψάρια που ανήκουν στις οικογένειες Pimelodidae, Ariidae, Doradidae, και 
Mochokidae παράγουν και συριστικούς και κρουστικούς ήχους. 

Όπως αναφέρουν οι Bass και Ladich (2008), φαίνεται ότι ο αριθμός των ειδών που είναι γνωστό ότι παράγουν 
ήχους και επικοινωνούν ηχητικά έχει αυξηθεί σταθερά κατά τη διάρκεια των ετών. Προτείνουν ένα σύστημα 
ταξινόμησης του μηχανισμού παραγωγής ήχου στα ψάρια, το οποίο βασίζεται σε ανατομικές δομές, που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή ήχου και επικοινωνίας. Η κύρια ομάδα του μηχανισμού 
παραγωγής ήχου αποτελείται από τον μηχανισμό της νηκτικής κύστης με πολυάριθμες μορφολογικές 
διαφοροποιήσεις, που περιλαμβάνουν τους εσωτερικούς παλλόμενους μυς, οι οποίοι βρίσκονται στα 
τοιχώματα της νηκτικής κύστης και τους εξωτερικούς μυς που βρίσκονται σε άλλα όργανα, όπως το κρανίο, τα 
πλευρά και οι σπόνδυλοι. Η δεύτερη μεγάλη ομάδα μηχανισμού παραγωγής ήχου περιλαμβάνει κινήσεις από 
τη θωρακική ζώνη και τα θωρακικά ακτινοπτερύγια. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι η επαφή των φαρυγγικών 
δοντιών έχει σαν αποτελέσματα την παραγωγή ήχου σε πολλά είδη. 

Λόγω της αύξησης της ηλικίας των ψαριών, αυξάνεται, πολλές φορές, ο αριθμός των μυϊκών ινών και η 
διάμετρός τους, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το βάρος και το πάχος των ηχητικών μυών. Επίσης, αυξάνεται με 
την ηλικία το απόλυτο μέγεθος της νηκτικής κύστης. Στα ψάρια με φυλετικό διμορφισμό, οι μύες αυτοί 
μεγαλώνουν πολύ ταχύτερα στα αρσενικά από ό,τι στα θηλυκά. Επίσης, η συχνότητα του ήχου μειώνεται 
σημαντικά με την αύξηση του μεγέθους του σώματος και την αύξηση της ηλικίας, κάτι που μπορεί να 
συνδέεται με την αύξηση του μεγέθους της νηκτικής κύστης. Η μείωση της συχνότητας του ήχου συνεχίζεται, 
κατά πάσα πιθανότητα, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου ανάπτυξης των ψαριών. Η μείωση της 
συχνότητας του ήχου οδηγεί στην αύξηση της διάρκειας των διακριτών παλμών. Ωστόσο, η συχνότητα 
επανάληψης των παλμών παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των ψαριών. Στα μεγαλύτερα 
σε μέγεθος ψάρια, η διάρκεια των παλμών και ο αριθμός τους αυξάνονται, με αποτέλεσμα την αύξηση της 
διάρκειας του ήχου. Για τονικούς ήχους, δεν έχει αναφερθεί σύνδεση μεταξύ του μεγέθους των ψαριών και 
της συχνότητας του ήχου. Τέλος, οι ήχοι που παράγονται από τα ψάρια γίνονται πιο δυνατοί με την αύξηση 
του μεγέθους τους. 

Ο βασικός μηχανισμός παραγωγής του ήχου είναι ο κρουστικός. Ο μηχανισμός αυτός αποτελείται στην 
πραγματικότητα από ένα σύμπλεγμα, που περιλαμβάνει τους ηχητικούς μύες και τη νηκτική κύστη. Η 
σύσπαση και χαλάρωση των ηχητικών μυών με υψηλές συχνότητες, οδηγεί σε γρήγορες αλλαγές του όγκου της 
νηκτικής κύστης, δηλαδή, στους κραδασμούς των τοιχωμάτων της, που προκαλούν την παραγωγή του ήχου. 
(Kouzoupis et al., 2012)  Όλα τα ψάρια τα οποία διαθέτουν ηχητικούς μύες ανήκουν - a priori - στους ειδικούς 
στην ακοή. Το κρουστικό σύστημα παραγωγής ήχου είναι εξαιρετικά μεταβλητό στη δομή του. Σε ορισμένα 
είδη οι ηχητικοί μύες συναντώνται μόνο στα αρσενικά, σε άλλα είδη τόσο στα αρσενικά όσο και στα θηλυκά 
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και σε αρκετά είδη, οι μύες αυτοί απουσιάζουν από τα ψάρια και των δύο φύλων. Η παρουσία των ηχητικών 
μυών δεν σχετίζεται με την ταξινόμηση των ψαριών. Μπορούν να βρεθούν σε ψάρια με διαφορετική 
εξελικτική προέλευση, καθώς και σε συναφή είδη. Οι ηχητικοί μύες διαχωρίζονται στους ενδογενείς και στους 
εξωγενείς μύες, ανάλογα με το πού βρίσκονται. Οι ενδογενείς ηχητικοί μύες βρίσκονται μέσα στα τοιχώματα 
της νηκτικής κύστης. Οι εξωγενείς ηχητικοί μύες ακουμπούν στo τοίχωμα της νηκτικής κύστης, άμεσα ή 
έμμεσα με τα άκρα τους. Τα περιφερικά άκρα των εξωγενών μυών συνδέονται με μια δομή παρακείμενη με τη 
νηκτική κύστη. Εάν οι εξωγενείς μύες συνδέονται απευθείας στα τοιχώματα της νηκτικής κύστης, ανήκουν 
στους μύες του άμεσου τύπου. Εάν η σύνδεση τους με την νηκτική κύστη γίνεται μέσω των οστών του άξονα 
του σκελετού (σύνδεση νηκτικής κύστης μέσω των συνδέσμων), οι ηχητικοί μύες ανήκουν στους μύες του 
έμμεσου τύπου. Η εξέλιξη των εξωγενών ηχητικών μυών έχει οδηγήσει στην εμφάνιση των ενδογενών 
ηχητικών μυών. Λόγω του μικρού μήκους, οι ενδογενείς μύες έχουν χαμηλή αδράνεια και είναι σε θέση να 
συσπώνται με υψηλή συχνότητα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα ψάρια που ανήκουν στην ίδια οικογένεια 
δεν έχουν παρόμοια δομή ηχητικών μυών. 

Οι δυο ηχητικοί μύες (αριστερός και δεξιός) συστέλλονται συγχρόνως, σχεδόν σε όλα τα είδη ψαριών που 
έχουν μελετηθεί και που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες τάξεων. Στην περίπτωση των τονικών ήχων και της 
σύγχρονης λειτουργίας των ηχητικών μυών, η θεμελιώδης συχνότητα ισούται με τη συχνότητα συστολής των 
μυών. Όταν ο αριστερός και δεξιός μυς δεν συστέλλονται συγχρόνως, η μέση συχνότητα των συστολών είναι 
ίδια και για τους δυο μύες, αλλά η θεμελιώδης συχνότητα του ήχου είναι διπλάσια από τη συχνότητα της 
συστολής του κάθε μυ π.χ., αν ο κάθε μυς συστέλλεται με συχνότητα 100 Hz, η συχνότητα του ήχου είναι 
200 Hz.  

Η νηκτική κύστη η οποία εμπλέκεται και αυτή στον μηχανισμό παραγωγής του ήχου είναι μια πολυλειτουργική 
δομή. Διαθέτει μια άμεση σχέση με την παραγωγή του ήχου, τη ρύθμιση της πλευστότητας, την αναπνοή και 
την ακοή. Η νηκτική κύστη μπορεί να είναι συγκριτικά μεγάλη σε σχέση με τον όγκο του σώματος και το 
μέγεθός της είναι παρόμοιο σε αρσενικά και θηλυκά. Παρά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων ως 
προς το βαθμό της ανάπτυξης των ηχητικών μυών (περισσότερο ανεπτυγμένοι στα αρσενικά), o σχετικός όγκος 
της νηκτικής κύστης παραμένει ίδιος κατά την ανάπτυξη των ψαριών, αλλά μεταβάλλεται λόγω των 
συσπάσεων των ηχητικών μυών. Ειδικότερα, αυξάνεται με τη συστολή των εξωγενών ηχητικών μυών και 
μειώνεται με τη συστολή των ενδογενών ηχητικών μυών. Το σχήμα και το μέγεθος της νηκτικής κύστης είναι 
πολύ διαφορετικά, ακόμη και σε στενά συνδεόμενα είδη. Σε πολλά είδη ψαριών, η νηκτική κύστη διαθέτει 
προεξοχές και εσωτερικά διαφράγματα (μεμβράνες), τα οποία την διαχωρίζουν σε διαμερίσματα. Ένα μικρό 
άνοιγμα, που περιβάλλεται από λείους μύες, βρίσκεται στο κέντρο του κάθε διαφράγματος και ο αέρας στο 
εσωτερικό της νηκτικής κύστης μπορεί να περνάει από το ένα διαμέρισμα στο άλλο.  

Ως ένα ταλαντώμενο σύστημα, η νηκτική κύστη ταλαντώνεται με συχνότητες που συσχετίζονται με το μέγεθός 
της. Σύμφωνα με έρευνες, ο ήχος αυξάνεται λόγω του συντονισμού που εμφανίζεται όταν η συχνότητα των 
ταλαντώσεων που προκαλούνται από τους ηχητικούς μύες και η συχνότητα των ταλαντώσεων της νηκτικής 
κύστης είναι παρόμοιες. Ωστόσο, το συμπέρασμα σχετικά με τη λειτουργία της νηκτικής κύστης ως ένα ηχητικό 
αντηχείο είναι αμφισβητήσιμη. (Fine et al., 2001) Οι ήχοι που παράγονται από τους ηχητικούς μύες διαφέρουν 
από τους υπόλοιπους ήχους των ψαριών επειδή μπορούν να είναι τονικοί: η βασική συχνότητα μπορεί να 
συνοδεύεται από αρκετές - στενού εύρους - αρμονικές πολλαπλών συχνοτήτων. Η εμφάνιση αυτών των ήχων 
είναι περισσότερο συνδεδεμένη με περιβαλλοντικούς παράγοντες παρά με ανατομικά ή άλλα χαρακτηριστικά 
της νηκτικής κύστης. Τα πλάτη των αρμονικών είναι συνήθως χαμηλότερα από αυτά της βασικής συχνότητας, 
αλλά η μέγιστη ενέργεια του δεύτερου ή του τρίτου αρμονικού μπορεί να είναι υψηλότερη σε σχέση με τη 
βασική συχνότητα. Η βασική συχνότητα στον τονικό κρουστικό ήχο είναι χαμηλή, από αρκετές δεκάδες έως 
πολλές εκατοντάδες Ηertz και εξαρτάται από τη συχνότητα σύσπασης των ηχητικών μυών. Οι κρουστικοί ήχοι 
συνήθως έχουν βασική συχνότητα έως 300 Hz. Οι συχνότητες των αρμονικών, τις περισσότερες φορές, δεν 
υπερβαίνουν τα 500-800 Hz και ο αριθμός τους φτάνει τους τρεις, τέσσερις ή παραπάνω.  

Στην πλειονότητα των ψαριών, οι κρουστικοί ήχοι περιλαμβάνουν μια σειρά παλμών, που το πλάτος τους 
σταδιακά αυξάνει, φθάνοντας τη μέγιστη τιμή του (πιο συχνά) στον τέταρτο, πέμπτο, ή έκτο παλμό. Η διάρκεια 
των κρουστικών ήχων κυμαίνεται από μερικές δεκάδες έως πολλές εκατοντάδες χιλιοστά του δευτερολέπτου. 
Οι κρουστικοί ήχοι των ψαριών διαφέρουν ως προς τη θεμελιώδη συχνότητα, τον αριθμό των παλμών, τον 
αριθμό των αρμονικών, τη διάρκεια, και το πλάτος. Για τον άνθρωπο, αυτοί οι ήχοι είναι παρόμοιοι με 
τύμπανα, γρήγορα χτυπήματα από σφυρί, τσίριγμα, ήχο τρυπανιού, σφύριγμα, γουργούρισμα, κόασμα, κ.λπ. 
Λόγω του ότι οι κρουστικοί ήχοι είναι δυνατοί, η ικανότητα των ψαριών να παράγουν ήχους είναι γνωστή από 
την αρχαιότητα και πολλά ψάρια παίρνουν το όνομά τους σύμφωνα με τους ήχους που παράγουν. 
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Άλλοι μηχανισμοί παραγωγής ήχων (στους οποίους δεν θα αναφερθούμε εκτενώς εδώ) σχετίζονται με την 
παραγωγή συριστικών ήχων, δηλαδή έναν έγχορδο μηχανισμό παραγωγής ήχου στον οποίο εμπλέκονται οι 
τένοντες ενός θωρακικού μυ (και απαντάται στην οικογένεια Osphronemidae) και κάποιοι έμμεσοι μηχανισμοί 
παραγωγής ήχων σχετίζονται με την υδροδυναμική π.χ. κατά την απότομη κίνηση ή απότομη αλλαγή 
κατεύθυνσης. Μέσω του φαινομένου της σπηλαίωσης παράγονται επίσης ήχοι καθώς μπορεί να προκληθεί 
αλλαγή της πίεσης στο εσωτερικό του στόματος π.χ. από το απότομο άνοιγμα κατά την αρπαγή (αναρρόφηση) 
του θηράματος. 

 
3. Συλλογή ήχων, εξοπλισμός, ενυδρεία 

Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούμε στον εξοπλισμό που απαιτείται αλλά και στα προβλήματα που 
προκύπτουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν ή να παρακαμφθούν κατά την προσπάθεια συλλογής ήχων από 
διάφορα ψάρια. Θα διαχωρίσουμε δύο περιπτώσεις: Α) Εγκατάσταση διάταξης για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
και Β)  Εγκατάσταση διάταξης προσανατολισμένης για ερευνητική χρήση.  

Α) Μία διάταξη με το κατάλληλο ενυδρείο και εξοπλισμό η οποία θα δίνει έμφαση στην ενημέρωση, 
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση μαθητών, φοιτητών αλλά και γενικότερα του κοινού σε θέματα ακουστικής 
οικολογίας, πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ χρήσιμη και θα έχει μεγάλη απήχηση. Κατ’ αρχάς πρέπει να γίνει μία 
λεπτομερής έρευνα σχετικά με το είδος των ψαριών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό. 
Δηλαδή πρέπει να δούμε ποια είναι τα είδη των ψαριών τα οποία είναι γνωστό ότι παράγουν ήχους. Αρκετά 
στοιχεία δίνονται σε αυτή την εργασία. Προτείνεται η χρήση ψαριών γλυκού νερού, διότι τα ψάρια αλμυρού 
νερού είναι αρκετά πιο δύσκολο να συντηρηθούν από μη ειδικούς για μεγάλο διάστημα (απαιτείται ρύθμιση 
της αλατότητας του νερού κ.λπ.). Για τα ψάρια του γλυκού νερού πρέπει να γίνει μία έρευνα αγοράς που 
αφορά στο κόστος, στη διαθεσιμότητα στην Ελλάδα ακόμα και στο εάν είναι εφικτή η μεταφορά τους στο 
χώρο μας. Επειδή πολλά από τα υποψήφια ψάρια είναι τροπικά θα απαιτηθεί θερμαντήρας νερού και 
θερμόμετρο και φυσικά φίλτρο αλλά και συσκευή οξυγόνωσης του νερού. Οι διαστάσεις του ενυδρείου που 
θα επιλεγεί, κανονικά θα πρέπει να μελετηθούν διεξοδικά, διότι υπεισέρχονται κάποια θέματα που 
σχετίζονται με την ακουστική των ενυδρείων μικρών διαστάσεων. Δημιουργούνται κάποια φαινόμενα τα 
οποία δυσχεραίνουν την ακρόαση και αλλοιώνουν τη φύση των ήχων μέσα σε αυτά, (Τριπολιτάκη, 2012). Σε 
πειράματα που έγιναν στο Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, χρησιμοποιήθηκε ένα 
ενυδρείο 104 λίτρων που εικονίζεται στην Εικόνα 3.1.   

 

 
Εικόνα 3.1. Βασικό ενυδρείο ηχογραφήσεων 

 

Το βασικό ενυδρείο που χρησιμοποιήθηκε, (Εικ. 3.1), είχε ως διάκοσμο ένα ή δύο φυτά και μία μικρή σπηλιά, 
καθώς τα γατόψαρα (τα ψάρια που επιλέχθηκαν) έχουν ανάγκη από μικρούς χώρους για να κρύβονται. 
Χρησιμοποιήθηκε ένα όχι πολύ ακριβό υδρόφωνο (Η2 της εταιρείας Αquarian Audio Products), το οποίο δεν 
χρειάζεται προενίσχυση, είναι παντοκατευθυντικό και με συχνοτική απόκριση 20 Hz - 100 KHz. Με ένα τέτοιο 
υδρόφωνο δεν απαιτείται ειδική κάρτα λήψης δεδομένων και το σήμα μπορεί να εισαχθεί σε ένα προσωπικό 
υπολογιστή από την είσοδο του μικροφώνου. Αν χρησιμοποιηθεί ένα μόνο υδρόφωνο καλό είναι να 
τοποθετηθεί στο κέντρο του ενυδρείου και σε πιο κοντινή απόσταση από τον βυθό από ότι από την επιφάνεια 
(τα γατόψαρα είναι ψάρια βενθικά). Για την καταγραφή του ήχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό λογισμικό 
(όπως π.χ. τα ειδικά λογισμικά καταγραφής και επεξεργασίας των ήχων της εταιρείας Avisoft Bioacoustics).  
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Σε δοκιμές που έγιναν στο εργαστήριό μας, έγιναν ηχογραφήσεις σε ψάρια γλυκού νερού από τα είδη: 
Pterophyllum Scalare, Pimelodus Pictus, Trichogaster leeri, Paracheirodon simulans, Ancistrus cirrhosus. Το 
είδος Pimelodus Pictus μελετήθηκε πιο διεξοδικά, για το οποίο έγιναν και οι περισσότερες ηχογραφήσεις. Το 
ενυδρείο ήταν αυτό της Εικόνας 3.1, (διαστάσεις 1.14 x 0.45 x 0.30 m και βάθος νερού 0.26 m). Τα ψάρια 
αλμυρού νερού που ηχογραφήθηκαν ήταν τα εξής: Oblada melanura, Sarpa salpa, Balistes capriscus, Diplodus 
sargus sargus, Sparus aurata αλλά και το Procambarus clarkii (είδος καραβίδας). Οι ήχοι που καταγράφηκαν 
από τα Pterophyllum Scalare ήταν μόνο μέσω του μηχανισμού σπηλαίωσης αλλά και κατά τη διάρκεια της 
σίτισης όταν δηλαδή άνοιγαν το στόμα τους στην επιφάνεια του νερού. Οι ήχοι που ηχογραφήθηκαν από τα 
ψάρια θαλασσινού νερού ήταν κυρίως από τον μηχανισμό σπηλαίωσης ενώ συριστικοί καταγράφηκαν μόνο 
από την καραβίδα. Τα γατόψαρα (Pimelodus Pictus), είναι γνωστό ότι παράγουν ήχους κατά τη διάρκεια 
αναπαραγωγής, ανταγωνιστικής συμπεριφοράς και άμυνας. Συριστικοί ήχοι στα γατόψαρα έχουν επίσης 
παρατηρηθεί και κατά τη διάρκεια ανταγωνιστικών συναντήσεων με μη επιθετικά ψάρια σε ενυδρεία, 
(Tellechea et.al., 2011). Στην ηχογράφηση των Pimelodus Pictus καταγράφηκαν συριστικοί, κρουστικοί, 
υδροδυναμικοί ήχοι αλλά και συνδυασμοί αυτών. Ένας συριστικός-κρουστικός ήχος καταγράφηκε μετά την 
εισαγωγή δύο Pterophyllum Scalare στο ενυδρείο ενώ υδροδυναμικοί ήχοι παρήχθησαν κατά τη διάρκεια 
ανταγωνισμού μεταξύ  των ψαριών. 

Θα αναφερθούμε και στα προβλήματα που σίγουρα θα αντιμετωπίσει κάποιος όταν επιχειρήσει να 
καταγράψει ήχους και τα οποία δεν είναι τόσο εμφανή αρχικά. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ακόμα και τα είδη 
των ψαριών τα οποία είναι γνωστό ότι παράγουν ήχους δεν παράγουν ήχους συχνά. Ως εκ τούτου, 
απαιτούνται πολύωρες ηχογραφήσεις και αρκετή τύχη για να μπορέσει κάποιος να συλλέξει μερικούς ήχους. 
Πέραν αυτού επειδή οι παραγόμενοι ήχοι είναι χαμηλής έντασης, για να έχουμε μία καθαρή ηχογράφηση 
καλό θα είναι όλα τα υποστηρικτικά μηχανήματα (φίλτρα, συσκευές οξυγόνωσης νερού), να παραμένουν 
κλειστά κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων. Αυτό περιορίζει τη διάρκεια των ηχογραφήσεων. Μπορούν 
όμως να προγραμματιστούν ηχογραφήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα ενώ ενδιάμεσα σε αυτές να 
υπάρχουν επαρκή διαστήματα όπου θα τίθενται σε λειτουργία τα απαραίτητα μηχανήματα. Για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και για λόγους επίδειξης τρεις περιπτώσεις είναι δυνατές εκ των οποίων οι δύο 
λύσεις είναι οι πλέον εφικτές. Μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί ένα σύστημα, το οποίο σε πραγματικό χρόνο 
να ενισχύει το σήμα του υδροφώνου και μέσω ενός ηχείου, ο ήχος μέσα από το ενυδρείο να ακούγεται έξω 
στον αέρα. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να λειτουργεί συνεχώς, θα ακούγεται όμως πάντα και ο θόρυβος που 
παράγεται από τις συσκευές ενώ οι τυχόν παραγόμενοι ήχοι ψαριών δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορούν να 
γίνουν αντιληπτοί (αυτό θα εξαρτάται από το θόρυβο των μηχανημάτων, την επιλεχθείσα ενίσχυση, την 
ένταση του ήχου του ψαριού και την απόστασή του από το υδρόφωνο). Ως δεύτερη λύση μπορούμε να 
επιλέξουμε να κλείνουμε όλα τα μηχανήματα για τακτά χρονικά διαστήματα και μόνο τότε να γίνεται ενίσχυση 
και αναμετάδοση του σήματος του υδροφώνου. Με αυτόν τον τρόπο και με αρκετή τύχη μπορεί κάποιος να 
ακούσει «ζωντανά» τον όποιο παραγόμενο ήχο. Η πλέον εφικτή λύση και η οποία συνδυάζεται εύκολα με τις 
προηγούμενες, είναι η ακόλουθη: Μέσω ενός υπολογιστή ή άλλης συσκευής και μέσω μιας διεπαφής ο 
χρήστης να μπορεί να επιλέξει να ακούσει δείγματα των ήχων που παράγουν τα συγκεκριμένα ψάρια του 
ενυδρείου (ή ακόμα και άλλα είδη). Τα δείγματα των ήχων αυτών θα είναι προηχογραφημένα. Το κόστος του 
απαιτούμενου εξοπλισμού (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο υπολογιστής, το λογισμικό και τα ηχεία), εκτιμάται 
περίπου στα 1000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήχοι ψαριών (ως επί το πλείστον κρουστικοί), έχουν 
αποτελέσει το πρωτογενές υλικό ακόμη και για σύνθεση ηλεκτροακουστικού έργου. (Μπούρα, 2014) 

Β) Όσον αφορά μία εγκατάσταση για ερευνητικούς σκοπούς όπου θα γίνονται συστηματικότερες 
ηχογραφήσεις, αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα μεγαλύτερο ενυδρείο μονωμένο δομικά από εξωτερικές 
δονήσεις και ήχους. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν περισσότερα του ενός ευαίσθητα υδρόφωνα, με 
τους κατάλληλους προενισχυτές αλλά και κάμερες για την ταυτόχρονη καταγραφή κινούμενης εικόνας η οποία 
πρέπει μέσω του κατάλληλου λογισμικού να είναι συγχρονισμένη με τις ηχητικές καταγραφές. Η εγγραφή 
εικόνας κρίνεται απαραίτητη για την μελέτη της συμπεριφοράς των ψαριών κατά την παραγωγή των ήχων. Ένα 
τέτοιο σύστημα (το ενυδρείο παραστατικά απεικονίζεται στην Εικόνα 3.2), μαζί με τις κατάλληλες συσκευές και 
λογισμικό για τη λήψη δεδομένων έχει πρόσφατα κατασκευασθεί στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος 
Αρχιμήδης ΙΙΙ. 
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Εικόνα 3.2. Αριστερά: Ενυδρείο και εξοπλισμός για ερευνητικούς σκοπούς. Δεξιά: Κυματομορφή από 
καταγεγραμμένο ήχο των Pterophyllum scalare, κατά τη διάρκεια ανταγωνισμού 

 
4. Σχόλια - Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία τονίζεται η σημασία της ακουστικής επικοινωνίας στα ψάρια με την αναφορά σε 
κάποια ιστορικά στοιχεία, στους τρόπους ανίχνευσης των υποβρύχιων ήχων από τα ψάρια και στους τρόπους 
που τα ψάρια παράγουν ήχους. Οι παραγόμενοι ήχοι από τα ψάρια, οι οποίοι δεν είναι γενικά γνωστοί στο 
ευρύ κοινό, πιστεύουμε ότι αποτελούν μία πολύ καλή αφορμή για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον 
αφορά τη βιοποικιλότητα και κατ’ επέκταση τη σημασία της ηχορύπανσης στο υποβρύχιο περιβάλλον. Για τον 
σκοπό αυτό, προτείνονται λύσεις για χρήση απλών ενυδρείων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 
ευαισθητοποιώντας μαθητές και φοιτητές. 

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) 
και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ. 
Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 
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Ηχέτα Τέττιξ : Ακουστική ανάλυση και διαθεματική εκπαιδευτική πρόταση 
για τη μελέτη του χορού των τζιτζικιών 
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Περίληψη 

«Τζιτζίκια στήσαν τον χορό»...όπως αναφέρει ο Γ. Ρίτσος65. Το ηχοτοπίο του ελληνικού καλοκαιριού 
κυριαρχείται από τους χορούς των τεττίγων, των γνωστών-αγνώστων αυτών εντόμων που υμνούνται από την 
αρχαιότητα έως και τις μέρες μας. 

Στο πλαίσιο αυτής της ανακοίνωσης θα παρουσιάσουμε τη διαχρονική παρουσία των τζιτζικιών στην Ελληνική 
επικράτεια, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μέσα από τη μυθολογία, την Αρχαία ελληνική γραμματεία και 
τη σύγχρονη Ελληνική ποίηση. 

Στη δεύτερη παράγραφο θα αναφερθούμε σε θέματα εντομολογίας γύρω από τη φυσιολογία παραγωγής του 
ερωτικού καλέσματος των ελληνικών τζιτζικιών (cicada orni) την ανάλυση του ακουστικού σήματος από 
πρωτότυπες ηχογραφήσεις που πραγματοποιήσαμε στην Ακαδημία Πλάτωνος και στην Αρχαία Αγορά. 

Έχοντας χαράξει ένα θεωρητικό πλαίσιο για την ηχοτεττιγολογία, στη τελευταία ενότητα θα παραθέσουμε ένα 
σχέδιο διαθεματικής διδασκαλίας  που  θα μπορούσε να στηριχτεί σε αυτό, μέσω του μοντέλου της 
δημιουργικής μάθησης το οποίο απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γυμνασίου: α) παρατήρηση, καταγραφή, 
επεξεργασία της ακουστικής συμπεριφοράς των τζιτζικιών ανάλογα με το μήνα, τη γεωγραφική θέση και τον 
καιρό β) δημιουργία διαδραστικών ηχοτοπίων σε ψηφιακούς χάρτες γ) δημιουργία ηχητοπίων και μουσικών 
συνθέσεων με θέμα τα τζιτζίκια.  

Η διαθεματική αυτή πρόταση ανοίγει το δρόμο για την εξερεύνηση του θερινού ηχοτοπίου (ιδιαίτερα του 
σχολικού Ιουνίου και Σεπτεμβρίου) στο πλαίσιο του μαθήματος της μουσικής σε συνδυασμό με τα μαθήματα 
της φυσικής, γεωγραφίας, γλώσσας, και πληροφορικής. 

Λέξεις Κλειδιά 

Τεττιγολογία, Ηχοτοπία, Δημιουργική Μάθηση  

 
 

1. Εισαγωγή 

"…που ενώ τελειώνει το καλοκαίρι είναι τα μόνα που δεν παραδίδονται:  Εξόν τα τζιτζίκια που αντιστέκονταν. 
Πέφτοντας στην πύλη του Αυγούστου."(Τα αναρχικά  του Έκτορα Κακναβάτου)66 

 
Είναι αρχές Οκτώβρη και δειλά-δειλά ακούγονται τα τελευταία τζιτζίκια στους δρόμους της Αθήνας. 
Απομονωμένα, γερασμένα, σε διαρκή απόγνωση τραγουδάνε το κύκνειο άσμα. Πάει και αυτό το καλοκαίρι. Οι 
γόνοι τους θα κατεβούν αργά-συρτά σε μορφή κάμπιας κάτω στη γη και θα εμφανιστούν σε 4 χρόνια με άλλη 
μορφή. 

Τι μυστήριο! Τι ρυθμός! Τι μυθολογία! Τι ήχος!  

Το ενδιαφέρον μας για τα τζιτζίκια ξεκίνησε τα τελευταία τρία χρόνια μέσα από το πρίσμα της βιοακουστικής 
ανάλυσης και αποκωδικοποίησης του σήματος των τζιτζικιών (ως επιμέρους κλάδος της ζωομουσικολογίας).67 
Η αφετηρία της έρευνας οφείλεται επίσης και στην κατανόηση των στοχαστικών ηχητικών μοντέλων στο έργο 
του Ιάννη Ξενάκη ο οποίος αναφερόταν συχνά στις ηχητικές μάζες των τζιτζικιών ως πηγή έμπνευσης για τη 
στοχαστική σύνθεση ήχων: «[...] συγκρούσεις του χαλαζιού ή της βροχής με σκληρές επιφάνειες, ή το τραγούδι 

                                                        
65 Στη συλλογή Παιγνίδια τ’ουρανού και του νερού, εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1991. 
66 Εκτων Κακναβάτος, Ποιήματα, εκδ. Αγρα, 2010. 
67 Ο όρος ζωομουσικολογία, που πρωτοπαρουσιάζεται στο βιβλίο του F.B. Mache: Musique, mythe nature (1983) αναφέρεται σε μια νέα 
επιστήμη που βρίσκεται εν εξελίξει και ασχολείται με την αποκωδικοποίηση της επικοινωνίας των ζώων (με τη βοήθεια της βιολογίας) 
μέσα από τον προσδιορισμό κρυμμένων δομών που αποτελούν το θεμέλιο λίθο της μουσικής επικοινωνίας.  
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των τζιτζικιών σε ένα καλοκαιρινό τοπίο, [...] το ηχητικό φαινόμενο ενός πολιτικοποιημένου πλήθους δεκάδων 
ή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων». (Xenakis, 1992:9) 

Η έρευνα αυτή68 για τα τζιτζίκια έχει ως επίκεντρο την επιστημονική καταγραφή των τζιτζικιών πρωτίστως σε 
αρχαιολογικούς χώρους όπου επικρατεί μεγαλύτερη ηρεμία και υποβόσκει μια διαχρονική σύνδεση με το 
παρελθόν και δευτερευόντως σε διάφορα άλλα ελληνικά τοπία. Οι παράμετροι που αναζητούνται στη 
καταγραφή του τεττίγειου καλέσματος είναι η διάρκεια του καλέσματος, ο ρυθμός, η τονική απόκλιση και 
επίσης η πυκνότητα του ηχητικού σμήνους ανάλογα με το είδος, την ηλικία και την περίοδο αναπαραγωγής 
του εντόμου. Αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με επιστημονικά ζητήματα εντομολογίας και φιλολογικών πηγών 
γύρω από τα τζιτζίκια αποτελούν μια αστείρευτη πηγή ενδιαφέροντος για τη μελέτη του ηχοτοπίου στις 
μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού, ακόμη και στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί 
να προταθεί ως μια δράση παρατήρησης της συμπεριφοράς των τζιτζικιών τις πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου 
ή του Σεπτεμβρίου σε συνδυασμό με το μάθημα της Φυσικής και Βιολογίας αλλά και των Αρχαίων  και Νέων 
Ελληνικών. 

Ποιοι είναι αυτοί οι γνωστοί-άγνωστοι του καλοκαιριού; Πώς μπορούμε να παρατηρήσουμε και να 
καταγράψουμε τα πρώτα τετερίσματα στα μέσα Ιουνίου σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία; Με ποια συσκευή 
και ποια μεθοδολογία; Πώς και πότε το πρώτο τζιτζίκι αρχίζει να τραγουδά; Ποιος είναι ο ρυθμός του πρώτου 
τραγουδιού; Πώς παρακινεί τα άλλα τζιτζίκια να τραγουδήσουν μαζί του προκειμένου να προσελκύσουν τα 
θηλυκά; Ποιος είναι ο ήχος της γαμήλιας τελετής τους; Πώς συμπεριφέρονται ανάλογα με τη περιοχή και τις 
καιρικές συνθήκες στο τέλος του καλοκαιριού και  ουσιαστικά της  σύντομης ζωής τους; Ποιες είναι οι 
παράμετροι του φθίνοντος ρυθμού, της συχνότητας ή του πλάτους ; 

 
2. Ηχέτα Τέττιξ:69 Η διαχρονική αξία της Τεττιγοφιλολογίας στο Ελληνικό τοπίο 

Ας ξεκινήσουμε την παρουσίασή μας με ένα σύντομο ταξίδι στη δεξαμενή των φιλολογικών πηγών, από την 
αρχαία ελληνική έως τη σύγχρονη ελληνική ποίηση και λογοτεχνία, προκειμένου να επαναπροσδιορίσουμε 
την διαχρονική αξία του τραγουδιού του τζιτζικιού σε ένα τοπίο του οποίου η ακουστική ταυτότητα κρατάει 
στίγματα από το παρελθόν. 

Η Τεττιγγολογία έχει τις πολιτισμικές της ρίζες σε μύθους που έχουν επικρατήσει από την Αρχαία Κίνα  έως την 
Αρχαία Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα για την Ελληνική γραμματεία ο τζίτζικας αναφέρεται στη λογοτεχνία, στις 
εικαστικές τέχνες, στη λαογραφία αλλά και στην φιλοσοφία και τη θρησκεία, καθώς και στην γευσιγνωσία. Το 
αρχαίο τζιτζίκι (τέττιξ) είναι πηγή έμπνευσης σε αντίθεση με τα άλλα έντομα (αν εξαιρέσουμε τη μέλισσα) και 
αναφέρεται σε διάφορες ιστορίες όπου φιλόσοφοι, ποιητές και μουσικοί της Αρχαίας Ελλάδας εκθειάζουν το 
θεϊκό ήχο που προμηνύει το ευ ζην του καλοκαιριού. 

Από τον περίφημο μύθο του Αισώπου για τα τεμπέλικα τζιτζίκια και τα εργατικά μυρμήγκια, που έχει 
επιβιώσει και διδάσκεται στα σχολεία μέχρι τις μέρες μας, καθώς και το μύθο του Τιθωνού και της Αυγής 
(Ηώς) σχετικά με την αναζήτηση της αιώνιας νεότητας70, αρκετοί είναι οι μύθοι που έχουν επιζήσει επί των 
τζιτζικιών στην ελληνική και ρωμαϊκή λογοτεχνία.  

Η πρώτη ρητή αναφορά στο τεττίγειο άσμα προέρχεται από τον Όμηρο στην Ιλιάδα με το επίθετο λείριος71 

όπου το τραγούδι των τζιτζικιών παρομοιάζεται με τις φωνές των σοφών γερόντων όταν ακούγεται σαν 
βουητό στη παραζάλη της πολιορκίας της πόλης. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι τα τζιτζίκια τρέφονταν με 
δροσιά, γι’ αυτό και τραγουδούσαν με "ἡδεῖαν λειριόεσαν φωνὴν", δηλαδή με "γλυκιά διαπεραστική φωνή".72 
Ο Ησίοδος αναφέρει ότι τα τζιτζίκια “λιγυρὰν καταχεύονται ἀοιδὴν" (εξαπολύουν εύηχη μελωδία)73 και έτσι 
προμηνύουν την έλευση του καλοκαιριού (ηχέτα τέττιξ). Ο Ανακρέων δημιούργησε μία πολύτιμη ωδή για το 
                                                        
68 Το μέλημα της έρευνας αυτής είναι η καταγραφή του ηχοτοπίου σε ένα συγκεκριμένο χώρο από τις αρχές του Ιουνίου έως και τα τέλη 
Σεπτεμβρίου προκειμένου να μελετήσουμε την ακουστική συμπεριφορά του χώρου αυτού ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες της 
χρονιάς καθώς και τον τρόπο που επηρεάζουν την μακροεξέλιξη του ακουστικού ηχοτοπίου. Μας ενδιαφέρει επίσης η μεμονωμένη 
συμπεριφορά του τζιτζικιού καθώς και η αλληλεπίδρασή του με τα υπόλοιπα τζιτζίκια στο σχηματισμό μιάς ηχητικής μάζας.  
69 «Ηχέτα τέττιξ» ο θορυβώδης τζίτζικας, που τερετίζει (Ησίοδ.) 4. 
70 Η Ηώς απήγαγε τον Τιθωνό και παρακάλεσε το Δία να κάνει τον Τιθωνό αθάνατο, αλλά ξέχασε να του ζητήσει να τον διατηρήσει και νέο. 
Ο Τιθωνός λοιπόν έφθασε σε έσχατο γήρας, κι έτσι η Ηώς, που ως θεά ήταν και αθάνατη και αιώνια στην ίδια ηλικία, δεν μπορούσε πια να 
τον βλέπει. Τότε οι θεοί τον λυπήθηκαν και τον μεταμόρφωσαν σε ένα ζαρωμένο έντομο που απλώς μιλά ακατάπαυστα, ανίκανο για 
νεανική δράση: το έντομο αυτό είναι ο τζίτζικας. 
71 Επίθετο που ενώ αναφέρεται στο κρίνο εννοεί τη δροσιά που εναποτίθεται πάνω στο άνθος. 
72 Ομήρου Ιλιάδα, Γ’ Ραψωδία. Στην Ιλιάδα οι γέροντες, που αγόρευαν μέσα στον πανικό της πολιορκίας, περιγράφονται μεταφορικά σαν 
τέττιγες ως προς το βουητό των φωνών τους. 
73 Ησιόδου "Έργα και Ημέραι", H ασπίδα του Ηρακλή’, Εκδ. Ζήτρος, 2001. 
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υπέροχο τραγούδι του τζιτζικιού που άδει υπό την επίδραση της δροσιάς (όπως είναι η επίδραση του 
κρασιού).74 Μια άλλη ενδιαφέρουσα αναφορά για τη μουσικότητα των τζιτζικιών προέρχεται από το μύθο του 
Εύνομου όπου ένας έμπειρος κιθαρωδός επικουρείται από ένα τζιτζίκι κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού 
μουσικής, όταν μία από τις χορδές του οργάνου του έσπασε.75 (Γεωργάκη, 2003) 

Εκτός από τη μυθολογία και τις φιλολογικές πηγές γύρω από το τετέρισμα των αρχαίων τεττίγων76, αρχαία 
νομίσματα της Μυκηναϊκής εποχής και αναφορές γύρω από τους τεττιγοφόρους Αθηναίους που δηλώνουν ότι 
είναι αυτόχθονες, καθώς κι άλλες πολλές αρχαιολογικές μαρτυρίες δείχνουν το πόσο η προϊστορία και ιστορία 
του Ελλαδικού χώρου κυριαρχείται από τον κύκλο ζωής του τζίτζικα, καθώς και τους διάφορους συμβολισμούς 
του που σχετίζονται με την αθανασία, ανάσταση, ευγλωττία, ηδονισμό, κ.α. 

Μια από τις πιο εμπνευσμένες ιστορίες για τα τζιτζίκια- η οποία επιδέχεται πολλών αλληγορικών ερμηνειών- 
συζητείται στον Πλατωνικό διάλογο Φαίδρος όπου αναφέρεται ότι τα τζιτζίκια ήταν αρχικά άνθρωποι, που 
μαγεύτηκαν τόσο πολύ όταν πρωτοάκουσαν τα τραγούδια των Μουσών και σταματήσαν να τρώνε και να 
κοιμούνται. Έτσι πέθαναν χωρίς να το καταλάβουν. Οι Μούσες τους μεταμόρφωσαν σε τζιτζίκια με την 
αποστολή «το ἀπαγγέλλειν τά περί ημῶν τοῖς θεοῖς». Ποιοι, δηλαδή άνθρωποι ζουν «καλῶς ορχούμενοι», 
ποιοι δεν υποδουλώνονται στη ζέστη, την αποχαύνωση του καλοκαιριού, την ανοησία. Δηλαδή, η αποστολή 
των τζιτζικιών είναι να παρακολουθούν τους ανθρώπους, προκειμένου να υποβάλουν έκθεση στις Μούσες, 
ποιος τις τιμά και ποιος όχι!!! 77  

Από τις αναφορές του Πλάτωνα στο αλληγορικό τραγούδι του τζίτζικα ως "μουσῶν ὑποφήτης” έως και το 
εξαιρετικό ποίημα του Ανακρέοντα78 σχετικά με το μαγικό τραγούδι του τζίτζικα για την ηδονιστική και 
επικούρεια πλευρά της ζωής κατανοούμε πόσο διδακτικό και πολύτιμο ήταν το τραγούδι των τζιτζικιών για 
τους Αρχαίους Έλληνες. Η διαχρονικότητα της ωδής του τζίτζικα πέρασε και στη Βυζαντινή φιλολογία79 και 
μετέπειτα στη σύγχρονη Νεοελληνική ποίηση. 

Στο σύγχρονο αττικό τοπίο το τζιτζίκι ακόμα τραγουδά ακατάπαυστα για αιώνες και τα ποιήματα των αρχαίων 
Ελλήνων βρίσκουν τη συνέχειά τους στα ποιήματα των ποιητών της γενιάς του ‘30 και των σύγχρονων Ελλήνων 
ποιητών ως πηγή έμπνευσης και αλληγορίας. Ο Γιάννης Ρίτσος, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Γιώργος Σεφέρης και 
άλλοι πολλοί, εξυψώνουν το ηχητικό τοπίο του καλοκαιριού που κυριαρχείται από το χορό του τζιτζικιών. Από 
τον Ζακ Λακαριέρ που ιχνογράφησε το ελληνικό καλοκαίρι δηλώνοντας πως “ένας κόσμος χωρίς τζιτζίκια θα 
ήταν ένας κόσμος χωρίς Μούσες, ένας Απόλλωνας χωρίς λύρα, μία Πυθία χωρίς χρησμούς»80 μέχρι τον Ελύτη 
όπου τα τζιτζίκια απαντώνται πολύ σαν μελωδικό συνακόλουθο της φυσιοκρατίας και της μεταφυσικής των 
αισθήσεών του, τα τζιτζίκια κυριαρχούν στην Νεοελληνική λογοτεχνία. Από τα “Ρω του Έρωτα” του Ελύτη, τα 
διάσημα από τα σχολικά ανθολόγια που παραστέκουν στο βασιλιά Ήλιο81, τα όχι και τόσο μοναχικά που 
κρύβουν το φόβο της ακινησίας του ελληνικού τοπίου της «Ρωμιοσύνης» του Ρίτσου έως και τον κακόσημο 
τζίτζικα του Νίκου Καρούζου, δέσμιο της πλήξης της μονοσημαντότητάς του, υπάρχουν και τα ηδονιστικά 
τζιτζίκια του Εμπειρίκου82 που αντιπαραβάλλονται στα τζιτζίκια του Πλάτωνα. 

Τέλος από τα μεθυσμένα τζιτζίκια του Σικελιανού περνάμε στα πιο γνωστά, αυτά στο φινάλε της Κίχλης του 
Σεφέρη, όπου κλιμακώνονται μουσικά σημαίνοντας το ρολόι του χρόνου που σώνεται: “γιατί θα φύγουν τα 
πεύκα και τα καθρεφτισμένα βουνά και το τιτίβισμα των πουλιών θ' αδειάσει η θάλασσα, θρυμματισμένο 
γυαλί, από βοριά και νότο θ' αδειάσουν τα μάτια σου απ' το φως της μέρας πως σταματούν τα ξαφνικά κι όλα 
μαζί τα τζιτζίκια.’83 

                                                        
74 Μακαρίζομέν σε, τέττιξ, 
 ὅτι δενδρέων ἐπ ΄ ἄκρων 
 ὀλίγην δρόσον πεπωκώς, 
 βασιλεὺς ὅπως, ἀείδεις. In Anacreontea, C., West, M.L. (1986), Alexandro Smario gratias ago. UH Leipzig: Teubner. 
75 Το τζιτζίκι ανέβηκε στο όργανό του και υποκατέστησε με τη φωνή του την πέμπτη χορδή.  
76 Lefkadio Hern: (1926) Insects and Greek poetry W. E. Rudge, University of California.  
77 Πλάτωνος, Φαίδρος (262 D). O Σωκράτης και ο μαθητής του Φαίδρος περπατάνε σε μια καταπράσινη όχθη του Ιλισού, που σήμερα 
βρίσκεται στην Αγία Φωτεινή. Κάτω από τη σκιά ενός δέντρου αφουγκράζονται μια χορωδία των τζιτζικιών. Στοχάζονται στο αν η μουσική 
των τζιτζικιών  προτρέπει τους ανθρώπους στην τεμπελιά ή κατά πόσον οι άνθρωποι μπορούν να αντισταθούν  στο γλυκό αυτό  τραγούδι 
και να αφυπνιστούν. 
78 http://www.perseus.tufts.edu/hopper 
79 Ένα μικρό παράδειγμα: Ο Συνέσιος Πτολεμαΐδος στην ωδή του "Ἅγε μοι λίγεια φόρμιγξ" γράφει: "Κλύε καὶ τέττιγος ὠδὰν" (του τζίτζικα 
άκου την ωδή), "δρόσον ὀρθρίαν πιόντος" (που ήπιε δρόσο πρωινή), στο : http://www.perseus.tufts.edu/hopper  
80 Ζακ Λακαριέρ: Tο ελληνικό καλοκαίρι, εκδ. Χατζηνικολή, 1995. 
81 Οδυσσέας Ελύτης : Ο ήλιος ο ηλιάτορας, Ικαρος, 2003. 
82 Μαρία Γιαννάκη: Τα τζιτζίκια του Εμπειρίκου, εφ. Lifo, 28.8.2014. 
83 Γιώργος Σεφέρης: Ποιήματα, Ίκαρος, 1998. 
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3. Αποκωδικοποίηση του τεττίγειου άσματος του Cicada orni Linnaeus 

Το τραγούδι των τζιτζικιών σε ένα διαφορετικό ηχητικό τοπίο, όπως αυτό της Αγίας Φωτεινής που 
περιγράφεται στον Πλατωνικό διάλογο Φαίδρο, θα μπορούσε να είναι ένας φορέας της μνήμης και μήνυμα 
που όπως αναφέρει και ο φυσιοδίφης και περιηγητής Ζακ Λακαριέρ με κάποιο τρόπο είναι σαν να λέει στους 
ανθρώπους: «αφυπνιστείτε-ακούστε-κατανοήστε”. Πώς ακούμε στις μέρες μας με τα τζιτζίκια ιδιαίτερα στους 
αρχαιολογικούς χώρους που έχει ησυχία; Ποιο είναι το μήνυμα που μεταφέρεται από το επίμονο και μονότονο 
χορωδιακό τους τραγούδι;  

Από την εποχή που ο περίφημος εντομολόγος Jean Henri Fabre, έθεσε τα θεμέλια της εντομο-τεττιγολογίας84 
τα νέα εργαλεία ηχογράφησης, απεικόνισης και ακουστικής ανάλυσης άλλαξαν  άρδην τη μεθοδολογία της 
επιστημονικής έρευνας που σχετίζεται με τη φυσιολογία των τζιτζικιών. Οι επιστήμονες μπορούν να 
αποκωδικοποιήσουν το τραγούδι των τζιτζικιών μέσω της ακουστικής ανάλυσης  και  βάσει αυτού να εξάγουν 
συμπεράσματα που σχετίζονται με την αναπαραγωγή, οντογένεση και συμπεριφορά τους. 

Για να εμβαθύνουμε την κατανόησή μας για τα τζιτζίκια χρησιμοποιήσαμε πηγές από τις τελευταίες έρευνες 
εντομολόγων. Η επιστήμη της εντομολογίας είναι σε αρχικό στάδιο αναφορικά με την αποκωδικοποίηση  του 
τεττίγειου τετερίσματος καθώς  έχουν καταγραφεί έως τα τελευταία χρόνια 2.500 είδη τζιτζικιών και 
τουλάχιστον 2.000 διαφορετικοί ήχοι κλήσης. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι τις τελευταίες δεκαετίες έγινε 
φανερό, ότι το πρότυπο τραγούδι των τζιτζικιών, ανάλογα με το είδος που ανήκουν, είναι πολύ συγκεκριμένο 
και τους επιτρέπει να εντοπίζουν την παρουσία τους σε ένα βιότοπο, χωρίς να χρειάζεται να τα προσεγγίσουν. 
Με αυτό τον τρόπο μέσα από την καταγραφή και την ανάλυση των ακουστικών εκπομπών αναλύονται τα 
κρυμμένα, μορφολογικά δυσδιάκριτα είδη και συγκρίνονται με τα τραγούδια  άλλων ειδών. (Boulard, 1995)  

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες τα αρσενικά τζιτζίκια παράγουν ένα δυνατό ακουστικό σήμα που 
χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει τα θηλυκά προς αυτά. Τα τραγούδια που καλούν τα θηλυκά είναι συχνά 
πολύπλοκα  καθώς παρουσιάζουν αλλαγές στο ρυθμό, στη διαμόρφωση του σήματος κατά πλάτος (amplitude 
modulation) και σε πολλά είδη, παρουσιάζουν διαμόρφωση του σήματος κατά συχνότητα (frequency 
modulation).  

Ένα τραγούδι που έχει πολλές παραλλαγές εξαρτάται από τη φυσιολογία του εντόμου και το είδος, τη 
θερμοκρασία και την περίοδο του καλοκαιριού. Η ηχητική επικοινωνία των τζιτζικιών είναι μονοκατευθυντική 
καθώς τα αρσενικά τζιτζίκια μέσω αυτής  υποδεικνύουν τη θέση τους, την ταυτότητα και τη διαθεσιμότητά 
τους προς τα θηλυκά. Μερικά είδη εκπέμπουν μια ομαλή διαδοχή παλμών και άλλα έχουν ένα αργό πρότυπο 
για το τραγούδι τους, που παράγεται από τη συντονισμένη νευρική διέγερση των τριών λειτουργικών ομάδων 
των μυών. Ο χαρακτηριστικός ήχος παράγεται από μια εξαιρετικά γρήγορη συστολή των μυών που 
μετατρέπεται σε ακουστική ενέργεια. (Bennet-Clark, 1998)  

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα τεττίγεια άσματα υπάρχουν σε μια αστείρευτη ποικιλία.85 Μέσω του μεμονωμένου 
τραγουδιού ενός τζίτζικα τίθεται σε εγρήγορση ο τοπικός πληθυσμός (αρσενικά και θηλυκά) στο πλαίσιο  μια 
μικρής κοινότητας. (Sueur, Aubin, 2002) 

Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες του Πανευρωπαϊκού δικτύου Τεττιγολογίας, στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί 
περίπου 6 διαφορετικά είδη τζιτζικιών. Ένα από αυτά τα είδη, ο Cicada orni Linnaeus είναι ένα  από τα κοινά 
τζιτζίκια σε όλη την περιοχή της Μεσογείου που διακρίνεται για το εντυπωσιακό του τραγούδι και συναντάται 
από την Ιβηρική χερσόνησο έως την Ελλάδα και την Τουρκία καθώς και σε ορισμένες χώρες της Εγγύς 
Ανατολής (όπως και γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα). (Pinto-Juma, Simoes, Seabra, Quartau, 2005). Αυτά τα 
τζιτζίκια συνήθως κατοικούν σε θαμνώδεις και δασικές εκτάσεις και πιο συχνά εμφανίζονται σε ελαιόδεντρα, 
πεύκα, βελανιδιές, καθώς επίσης και στον ευκάλυπτο και τους αμπελώνες. (Simυes, Boulard, Rebelo, 
Drosopoulos, Claridge, Morgan, Quartau, 2000) 

Όσον αφορά στην ακουστική επικοινωνία του τζίτζικα cicada orni πρόσφατες έρευνες αποκαλύπτουν ότι τα 
αρσενικά μπορούν να τραγουδούν συνεχώς σε έναν ενιαίο χώρο για πολλές ώρες και μερικές φορές σε 
χορωδία με άλλα αρσενικά. (Sueur, Aubin, 2002) Τι είδος τραγουδιού εκπέμπουν; Ποια η εντελέχεια αυτού του 
τερετίσματος;  

                                                        
84 Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.efabre.net/ 
85 Χαρακτηριστικά δείγματα τζιτζικιών από χώρες της Νότιας Ευρώπης έχουν χαρτογραφηθεί στο: http://www.cicadasong.eu/ 
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Οι τελευταίες έρευνες  έχουν αναδείξει τρεις διαφορετικούς τύπους86 :  

α) της συνάθροισης, που ρυθμίζεται από τις καιρικές διακυμάνσεις και από το τραγούδι των άλλων αρσενικών,  

β) το τραγούδι της προγαμιαίας τελετής και  

γ) το τραγούδι της ενόχλησης που είναι ένας τριγμός διαμαρτυρίας που παράγουν τα αρσενικά όταν 
αιχμαλωτιστούν ή όταν εμποδιστούν κατά την πτήση τους. 

Οι συνηθέστεροι ήχοι που χρήζουν αποκωδικοποίησης είναι τα καλέσματα που είτε αποτελούνται από μια 
συνεχή φράση (ostinato) είτε από διακριτά ηχήματα (ξεχωριστές φράσεις). Η δεύτερη συνιστώσα μπορεί να 
διαιρεθεί σε μία σειρά από επαναλαμβανόμενες φράσεις, οι οποίες ως κύριο συστατικό έχουν το ήχημα και το 
μεσοήχημα. Η φράση μπορεί να είναι απλή και επαναλαμβανόμενη (μονότονη ή εναλλασσόμενη σύντομη 
φράση, μεγάλη φράση κ.λπ.) ή συγκεκομμένη (δηλαδή με ένα πιο σύνθετο ρυθμό). (Sueur, Aubin, 2002) 

Σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε το προηγούμενο καλοκαίρι στην Ακαδημία Πλάτωνα μετά από 
συστηματικές ηχογραφήσεις87, παραθέτουμε κάποια από τα βασικά μοτίβα όπου παρατηρείται το ήχημα και 
μεσοήχημα. Ο ορισμός του ηχήματος αποτελείται από ομάδες των παλμών και τη διάρκεια του διαστήματος 
μεταξύ τους (interecheme διάστημα). (Georgaki, 2013) 

Αυτό το σήμα μπορεί να περιγραφεί στο πεδίο του χρόνου με ηχήματα από 0.07 ± 0.04s (μέσος όρος ± τυπική 
απόκλιση) σε διάρκεια που διαχωρίζονται από διαστήματα 0,13 ± 0,07 s. (Εικόνα 1). Απαρτίζεται από τακτική 
επανάληψη ηχημάτων και μεσοηχημάτων, τα οποία αποτελούνται από ένα μεταβλητό αριθμό ομάδων των 
παλμών. Επιπλέον, η μέση συχνότητα ήταν 5211 ± 100 Hz. Το φασματόγραμμα έδειξε επίσης ένα εύρος ζώνης 
(στους -20 dB) του 7233 ± 700 Hz (Εικόνα 2)  

 
 

 
 

 
 

Εικόνα 1, 2. Ακουστική αναπαράσταση του τερετίσματος  του τζιτζικιού cicada Orni, Ακαδημία Πλάτωνα 
(15/8/2013, 18:15, 34C)88 

                                                        
86 Duret, E., and Musée des Alpilles. "La cigale et l’homme: de la biologie au symbole." EPHE, Biologie et Evolution des Insectes, Paris 11/12 
(1998):3-10. 
87 Anastasia Georgaki: Mapping the cicada of the Academy of Plato: A soundscape research, in the Proceedings of the Acoustic Ecology and 
Music, University Paris VIII, 2013. 
88 Mέσω του προγράμματος sonic visualiser.  
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Εικόνα 3, 4. Ακουστική αναπαράσταση της χορωδίας των τζιτζικιών ((21/8/2013, 19:00, 28C)  
 
Στη ανάλυση της χορωδίας των τζιτζικιών παρατηρούμε ότι οι παλμοί δεν είναι διακριτοί όπως πριν 
(παλμογράφημα) και ότι η μέση συχνότητα στη φασματική ανάλυση είναι 4.694Hz ± 200 Hz με ένα εύρος 
ζώνης (σε -20 dB) του 7233 ± 800 Hz (Εικόνα 3, 4). 

 
4. Διαθεματική  εκπαιδευτική πρόταση για χαρτογράφηση των τζιτζικιών  

Όπως ήδη αναφέραμε σύμφωνα με την αξιολόγηση των εγγραφών σε διάφορα μέρη της Αθήνας και της 
Ελλάδας καθώς και με την επιστημονική βιβλιογραφία, η ακουστική συμπεριφορά του τζίτζικα εξαρτάται από 
τις γεωγραφικές και χρονικές συντεταγμένες καθώς και από τις συνθήκες ηχογράφησης (εξοπλισμός, 
ηχοπεριβάλλον, απόσταση από τη πηγή, κ.α.).  

Η έρευνα αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος των πειραματικών διαθεματικών εργασιών στις τελευταίες 
τάξεις του Δημοτικού και στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου έτσι ώστε να εισάγουμε τα παιδιά στην 
επιστημονική έρευνα και καταγραφή, ιδιαίτερα στις υπαίθριες περιοχές εκτός Αθηνών, για εντελεχή 
παρατήρηση και χαρτογράφηση των τζιτζικιών της περιοχής τους. Σε ένα δεύτερο στάδιο θα μπορούσαμε να 
εισάγουμε τα παιδιά στη δημιουργική μάθηση όπου αφού παρατηρήσουν, συλλέξουν και αξιολογήσουν το 
υλικό της ηχογράφησης θα  μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν ως πηγή έμπνευσης για τη μουσική 
δημιουργία και τη δημιουργία ηχοτοπίων. 

Η εκπαιδευτική μας πρόταση “Ηχέτα Τέττιξ” προϋποθέτει τη συνεργασία καθηγητών διαφορετικών 
ειδικοτήτων με συντονιστή τον καθηγητή της Φυσικής σε συνεργασία με τους καθηγητές της Μουσικής, της 
Βιολογίας καθώς και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. 

Η έρευνα μπορεί να εστιάσει στην ακουστική χαρτογράφηση ενός αρχαιολογικού χώρου: 

Στο Σχολείο 

1. Ειδικά μαθήματα στη τάξη στο μάθημα της Βιολογίας γύρω από τα είδη των τζιτζικιών τον κύκλο της 
ζωής και τη μεταμόρφωση του τζίτζικα. 

2. Διδασκαλία ποιημάτων της Νεοελληνικής γραμματείας που σχετίζονται με τα τζιτζίκια (Ελύτης, 
Σεφέρης, Δημουλά, κ.α.) 

3. Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών ποιημάτων (Ανακρέων, Αλκαίος, κ.α.)  και περιγραφή της 
λειτουργικής αξίας του ήχου των τζιτζικιών. 

4. Ανάλυση του τραγουδιού του τζίτζικα στο μάθημα της Φυσικής σε συνεργασία με το καθηγητή 
Πληροφορικής και εξήγηση των κυματομορφών και ταλαντώσεων. 
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Στον Αρχαιολογικό Χώρο 

1. Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού για την ηχογράφηση και αξιολόγηση των καιρικών συνθηκών. Τα 
παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν κινητά τηλέφωνα, tablets για να ηχογραφήσουν, να 
βιντεοσκοπήσουν και να φωτογραφήσουν το τοπίο ή τα τζιτζίκια. 

2. Επίσκεψη με τον καθηγητή της Φυσικής σε κάποιο αρχαιoλογικό χώρο και σχεδιασμός της 
πειραματικής χαρτογράφησης του χώρου σε συγκεκριμένα σημεία και συγκεκριμένα δένδρα. Οι 
μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν κινητά τηλέφωνα, tablets για να ηχογραφήσουν, να 
βιντεοσκοπήσουν και να φωτογραφήσουν το τοπίο ή τα τζιτζίκια. 

Στο εργαστήριο του Σχολείου 

1. Ανάρτηση των ηχογραφήσεων στο google earth με τη βοήθεια των καθηγητών της Πληροφορικής και 
Γεωγραφίας, καθώς και πληροφορίες γύρω από τις κλιματικές συνθήκες. 

2. Αξιολόγηση του υλικού με τον Καθηγητή της Φυσικής (τραγούδι ενός τζίτζικα, ή χορωδίας τζιτζίκων, 
ακουστική συμπεριφορά στο πλαίσιο 2 ωρών, κ.α.) 

3. Σε συνεργασία με το Καθηγητή της Μουσικής, εισαγωγή στη δημιουργία ηχοτοπίων όπου τα ηχήματα 
του τζιτζικιού αποτελούν τον πυρήνα της σύνθεσης σε ένα περιβάλλον ηχητικής επεξεργασίας όπως 
το Audacity. 

4. Τέλος, ανάρτηση όλων των δεδομένων στην Πλατφόρμα Moodle ή σε μια πλατφόρμα Web 2.0 για 
διάχυση των αποτελεσμάτων και συνεργασία με άλλα σχολεία που έχουν εντρυφήσει στο πρόγραμμα. 

 

 
 

Εικόνα 5 
 
5. Επίλογος 

Ελπίζουμε ότι αυτή η διαθεματική πρόταση “Τέττιξ Ηχέτα” γύρω από την ευαισθητοποίηση των παιδιών για το 
ακουστικό τους περιβάλλον και ιδιαίτερα για το τραγούδι των τζιτζικιών, θα αποτελέσει έναυσμα για την 
επιστημονική αφύπνιση στο πλαίσιο των νέων ερευνητών μέσα από το μάθημα της Φυσικής και Βιολογίας. Η 
ίδια η φύση υποδεικνύει το δρόμο προς τη μάθηση! Μια μάθηση που πρέπει να ξεφύγει από τα στενά 

•δημιουργική 
μάθηση, σύνθεση 
ηχοτοπίων

•Παρατήρηση, 
συλλογή 
δεδομένων, 
ανάλυση

•κατανόηση της 
λειτουργικής και 
διαχρονικής αξίας 
του τεττίγειου 
άσματος

•Φυσιολογία

Βιολογία
Αρχαία 
και Νέα  

Ελληνικά

ΜουσικήΦυσική
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συντηρητικά πλαίσια του σχολείου και να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να πειραματιστούν με τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών στη συλλογή, αποθήκευση, αξιολόγηση και διάχυση των δεδομένων έτσι ώστε να 
ανοιχτούν νέοι δρόμοι στην προσέγγιση της γνώσης μέσα από τη συνεργατική και δημιουργική μάθηση όπου  
το τζιτζίκι με όλα τα κοσμητικά του επίθετα θα είναι οδηγός! 
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Ακουστική Οικολογία  
και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση: 

Δυνατότητες και Περιορισμοί 
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Το Σχεδιασμένο Μουσειακό Ηχοτοπίο και η Λειτουργία του 
 

Μίκης Ζησίου (mikiszissiou@gmail.com), 
Ανδρέας Μνιέστρης (andreas@ionio.gr) 

 
Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται στην ηχητική διάσταση της εμπειρίας του επισκέπτη ως μια ζωτική 
συνιστώσα της συνολικής μουσειακής εμπειρίας, η οποία παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες αλλά και 
ιδιομορφίες ώστε να αξιώνει έναν ενιαίο σχεδιασμό από εξειδικευμένο προσωπικό ενταγμένο από την αρχή 
στον πυρήνα της μουσειολογικής ομάδας. Παρουσιάζεται αρχικά μια αναθεώρηση της έννοιας του ηχητικού 
αντικειμένου στο πλαίσιο των Σπουδών Υλικού Πολιτισμού και ιδιαίτερα στο μουσειακό περιβάλλον, όπου οι 
δυνατότητες νοηματοδότησης των ηχητικών μορφών εξειδικεύονται σε σχέση με τα ζητήματα ερμηνείας του 
υλικού πολιτισμού του παρελθόντος καθώς και με τον εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό ρόλο που διαδραματίζουν 
τα μουσειακά ιδρύματα. Επιπλέον, ορίζεται το σχεδιασμένο μουσειακό ηχοτοπίο, η ερμηνεία του οποίου στο 
πλαίσιο της μουσειολογικής αφήγησης συναρτάται άμεσα από τη δομική του διάρθρωση. Στη συνέχεια 
αναλύονται τα βασικά εργαλεία ανάπτυξης του ηχητικού μουσειολογικού σχεδιασμού ως προς το περιεχόμενο 
που μπορούν να οργανωθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: τα τρισδιάστατα εικονικά ηχητικά περιβάλλοντα, 
που περιλαμβάνουν τις ρεαλιστικές προσομοιώσεις, τις δημιουργικές αναπαραστάσεις και τα ηχητικά 
περιβάλλοντα ελεύθερης ανάπτυξης, την εικονογράφηση της μουσειολογικής αφήγησης, που περιλαμβάνει 
την ηχητική ξενάγηση, την ηχητική επένδυση, τα αυθεντικά ηχητικά ντοκουμέντα και τις ηχητικές αναφορές και, 
τέλος, τις ειδικές τεχνικές, στις οποίες περιλαμβάνονται ο παθητικός ηχητικός σχεδιασμός και ο έλεγχος της 
μορφής των ηχητικών γεγονότων. Η ανάπτυξη της τυπολογίας του περιεχομένου του μουσειακού ηχοτοπίου 
υποστηρίζεται από συγκεκριμένα παραδείγματα μουσειακών εκθέσεων του εξωτερικού που αξιοποιούν 
εκτεταμένα τον ηχητικό σχεδιασμό, ώστε να διευκολυνθεί η κατανόηση μέσα από τη σύνδεση θεωρίας και 
πρακτικής. Τέλος, γίνεται αναφορά στις δυνατότητες του ηχητικού μουσειολογικού σχεδιασμού σε σχέση με τη 
διάδραση και την εκπαίδευση που μπορεί να προφέρει ένα σύγχρονο μουσειακό περιβάλλον. 

 
Λέξεις κλειδιά 

Hχητικός Σχεδιασμός, Μουσειολογία, Μουσειακό Ηχοτοπίο, Σχεδιασμός Ηχοτοπίου 

 
 
1. Το ηχητικό αντικείμενο στον Υλικό Πολιτισμό 

Η θεώρηση του μουσειακού ηχοτοπίου προϋποθέτει την προσέγγιση του νοήματος του ηχητικού 
αντικειμένου, το οποίο συνιστά το θεμέλιο λίθο κάθε ηχητικού περιβάλλοντος. Το ηχητικό αντικείμενο, σε 
αντίθεση με τα συνηθισμένα υλικά αντικείμενα δεν είναι απτό, ορατό και στατικό. Ωστόσο, οι ιδιομορφίες του 
ηχητικού μέσου, όπως είναι η ρευστότητα μιας μορφής που αναπτύσσεται στο χρόνο και διαδίδεται προς όλες 
τις κατευθύνσεις, δεν αποτελούν ισχυρό επιχείρημα για το θεωρητικό αποκλεισμό του από τη μελέτη των 
αντικειμένων του υλικού πολιτισμού. Η υλική υπόσταση του ηχητικού αντικειμένου είναι αποδεδειγμένη τόσο 
μέσα από τη θεωρία και πρακτική της ακουσματικής μουσικής όσο και από την ίδια τη φυσική του περιγραφή.  

Η έννοια του ηχητικού αντικειμένου εισάγεται πρώτα από τον Πιερ Σεφέρ με τη Συγκεκριμένη Μουσική 
(musique concrète) στα μέσα του 20ου αιώνα στο πλαίσιο μιας ριζοσπαστικής θεώρησης της μουσικής αλλά 
και της ίδιας της λειτουργίας της ακουστικής μας αντίληψης. (Schaeffer, 1966) Το ηχητικό αντικείμενο 
σύμφωνα με τον Σεφέρ ορίζεται ως η μικρότερη δυνατή ηχητική οντότητα που παρουσιάζει μια στοιχειωδώς 
αντιληπτή μορφολογική αυτοτέλεια ενώ γίνεται αντιληπτό απογυμνωμένο από κάθε εξω-ηχητικό περιεχόμενο 
ή συμβολική σημασία. Αυτό που απομένει από την αφαίρεση της πραγματολογικής συνθήκης που το γεννά 
και το διαμορφώνει δεν είναι άλλο από το άκουσμα καθεαυτό, δηλαδή το πρωτογενές υλικό της ακουστικής 
μας αντίληψης. Αν και ο Σεφέρ με τις καινοτόμες ιδέες και πρακτικές του εδραίωσε την αντίληψη για την 
υλικότητα του ηχητικού αντικειμένου, ωστόσο, για την προσέγγιση του νοήματος των ηχητικών μορφών στο 
μουσειακό περιβάλλον απαιτείται μια αναθεώρηση της έννοιας του ηχητικού αντικειμένου σύμφωνα με τα 
νέα πρότυπα μελέτης των Σπουδών Υλικού Πολιτισμού.  

Οι Σπουδές Υλικού Πολιτισμού θεμελιώνονται σε ένα ευρύτατο φάσμα φιλοσοφικών παραδόσεων που 
εκτείνεται από το φονξιοναλισμό και τη σημειολογία μέχρι τις σύγχρονες αντιλήψεις που διαμορφώνονται σε 
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τομείς όπως η αρχαιολογία, η γνωσιακή ψυχολογία και η νευροεπιστήμη. Η διαρκής παλινδρόμηση μεταξύ 
θεωρίας και πρακτικής, η συμφιλίωση με την ιδέα της αναπόφευκτης υποκειμενικότητας των ερευνητικών 
πορισμάτων καθώς και η κατάργηση του κατακερματισμού των αναλύσεων σε εξειδικευμένα επιστημονικά 
πεδία αποτελούν μερικές από τις βασικές ανατρεπτικές παραδοχές που διαχωρίζουν τη σύγχρονη μελέτη του 
υλικού πολιτισμού από άλλες πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις. (Tilley, 1990:vii) Ένα κεντρικό συμπέρασμα, στο 
οποίο συντείνουν οι διάφοροι μελετητές είναι πως τα αντικείμενα δεν αποτελούν απλώς αντανάκλαση των 
κοινωνικών σχέσεων και αντιλήψεων αλλά συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του νοήματός τους. (Hodder, 
2002:40-1) Πιο σύγχρονες προσεγγίσεις προβάλλουν την ιδέα πως το νόημα των πολιτισμικών αντικειμένων 
μπορεί να προσεγγιστεί πληρέστερα στο πλαίσιο ενός δικτύου δυνητικών αλληλοσυσχετισμών που 
περιλαμβάνει την υλική τους υπόσταση, τη λειτουργική και τη συμβολική ερμηνεία που επιδέχονται, καθώς 
και την ατομική και την κοινωνική δράση των υποκειμένων που σχετίζονται με αυτά. (Knappett, 2005:62-3, 83-
4) 

Όπως όλα τα πολιτισμικά υλικά αντικείμενα έτσι και τα ηχητικά αντικείμενα μπορούν να θεωρηθούν ως υλικές 
οντότητες, το νόημα των οποίων δε διαχωρίζεται από την ίδια την ενέργεια της ακρόασης, μέσω της οποίας 
ερμηνεύονται. Σε αντιδιαστολή με τη θεωρία του Schaeffer, το ηχητικό αντικείμενο στον υλικό πολιτισμό δεν 
εξαντλείται στην ανάλυση της υλικής του υπόστασης αποκομμένο από την πραγματολογική συνθήκη που το 
πλαισιώνει και από την τελεολογική στάση του υποκειμένου που το ερμηνεύει. Η αξία του ‘πολιτισμικού’  
ηχητικού αντικειμένου έγκειται ακριβώς στα νοήματα τα οποία ενσωματώνει και ιδιαίτερα στις δυνατότητες 
ατομικών ή και ομαδικών δράσεων που προσφέρει σε ένα δοσμένο περιβάλλον.  

Αυτή η οικολογική προσέγγιση στην ακουστική αντίληψη έχει τις ρίζες της στη θεωρία των προσφερόμενων 
δυνατοτήτων του James Gibson, ενός πρωτοπόρου στην έρευνα της οπτικής αντίληψης και θεμελιωτή της 
Οικολογικής Ψυχολογίας. (Gibson, 2002:99-114) Στο μουσειακό περιβάλλον, οι προσφερόμενες δυνατότητες 
νοηματοδότησης των ηχητικών μορφών εξειδικεύονται σε σχέση με τα ζητήματα ερμηνείας και σημειολογίας 
του υλικού πολιτισμού του παρελθόντος που απασχολούν έντονα τους μουσειολόγους. Επιπλέον, η θεώρηση 
ακόμη και της ίδιας της ακρόασης ως δράση αναδεικνύει τη σημασία του βαθμού ετοιμότητας και της 
επιλεκτικής εστίασης της ακοής των επισκεπτών κατά την περιήγησή τους στο μουσειακό χώρο. 

 
2. Το μουσειακό ηχοτοπίο 

Σύμφωνα με τα πορίσματα της Ακουστικής Οικολογίας, τα ηχοτοπία ως κοινωνικά φαινόμενα οριοθετούν 
φυσικούς και νοηματικούς χώρους μέσω των οποίων επικοινωνούνται σχέσεις και νοήματα που 
αναπτύσσονται μεταξύ της ακουστικής κοινότητας και του περιβάλλοντος. (Schafer, 1977 · Truax, 1984) Στον 
οριοθετημένο χώρο μιας μουσειακής έκθεσης αλλά και ενός μουσείου γενικότερα, αναπτύσσεται ένα 
περιβάλλον ακουστικής επικοινωνίας που λειτουργεί ως κοινός τόπος συνάντησης της μουσειακής ακουστικής 
κοινότητας στο πλαίσιο της οποίας οι επισκέπτες μοιράζονται κοινές ακουστικές εμπειρίες, δημιουργούν 
σχέσεις και επικοινωνούν ηχητικά με τους άλλους και το μουσειακό περιβάλλον. (Truax, 2006:5)  

Ωστόσο, από τη μία το ‘παραδοσιακό’ μουσειακό ηχοτοπίο χαρακτηρίζεται από μια κουλτούρα σιωπηλής 
θέασης των εκθεμάτων υποβάλλοντας τον επισκέπτη σε μια ατμόσφαιρα «χώρου λατρείας», που 
απογυμνώνει τη μουσειακή εμπειρία από το βιωματικό και το διαδραστικό της χαρακτήρα. Είναι άλλωστε και 
ο λόγος που το επίθετο «μουσειακός» χρησιμοποιείται πολλές φορές με αρνητική σημασία για να υποδηλώσει 
το συντηρητισμό ή τη σοβαροφάνεια μιας προσέγγισης ή ενός περιβάλλοντος. Από την άλλη, το σύγχρονο 
μουσειακό ηχοτοπίο υποφέρει συχνά από την ανεξέλεγκτη εισαγωγή ηλεκτροακουστικών πηγών και το 
θορυβώδες περιβάλλον που ευνοεί την αποξένωση των επισκεπτών. Απουσία κεντρικού, ολιστικού 
σχεδιασμού, ο κατακλυσμός ακουστικών και άλλων ερεθισμάτων, η έλλειψη συνεκτικότητας και τα υψηλά 
επίπεδα θορύβου υπονομεύουν τη μουσειακή ακουστική κοινότητα καθώς ο ακουστικός ορίζοντας 
συρρικνώνεται, οι επισκέπτες συγχύζονται και οι δυνατότητες ακουστικής επικοινωνίας αντί να 
πολλαπλασιάζονται τελικά περιορίζονται.  

Η ερμηνεία του σχεδιασμένου μουσειακού ηχοτοπίου στο πλαίσιο της μουσειολογικής αφήγησης συναρτάται 
άμεσα από τη δομική του διάρθρωση σε σχέση με το βάθος πεδίου, τη χρονική κλίμακα και τη χωροταξία των 
ηχητικών γεγονότων. Μια ισορροπημένη ανάπτυξη των ηχητικών γεγονότων σε όλες τις παραπάνω διαστάσεις 
μπορεί να οδηγήσει σε ένα λειτουργικό ηχοτοπίο με πολλαπλές δυνατότητες ερμηνείας. Σε σχέση με τη 
διάσταση του βάθους πεδίου, για παράδειγμα, το σχεδιασμένο μουσειακό ηχοτοπίο προσφέρεται στο επίπεδο 
του προσκηνίου για την επικοινωνία σημαντικών ηχητικών σημάτων, σε ένα μέσο επίπεδο για την οριοθέτηση 
των μουσειολογικών ενοτήτων και στο επίπεδο του παρασκηνίου ως το γενικό ηχητικό υπόβαθρο της 
μουσειακής εμπειρίας. (Frayne, 2002) Το ισορροπημένο μουσειακό ηχοτοπίο, λοιπόν, το οποίο ικανοποιεί μια 
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σειρά από βασικές αρχές σχεδιασμού, μπορεί να αποτελέσει μια ουσιώδη και αναντικατάστατη πτυχή στο 
βίωμα της μουσειακής εμπειρίας. (Zisiou, 2011) 

 
3. Τυπολογία περιεχομένου του Ηχητικού Μουσειολογικού Σχεδιασμού 

Τα βασικά εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου του ηχητικού μουσειολογικού σχεδιασμού μπορούν να 
οργανωθούν με βάση τη λειτουργική τους στόχευση σε τρεις γενικές κατηγορίες: τα τρισδιάστατα ηχητικά 
περιβάλλοντα, την ηχητική εικονογράφηση ή “ηχο-γράφηση” της μουσειολογικής αφήγησης καθώς και τις 
ειδικές τεχνικές.  

 
3.1. Τρισδιάστατα ηχητικά περιβάλλοντα 

Τα τρισδιάστατα ηχητικά περιβάλλοντα προϋποθέτουν ένα στοιχειώδη δομικό σχεδιασμό καθώς και μια 
τεχνική προβολής των ηχητικών γεγονότων τέτοια ώστε να αποπνέουν μια ‘ζωντανή’, τρισδιάστατη ακουστική 
σκηνή. (Bregman, 1994:641) Ως γενική κατηγορία περιλαμβάνουν τις προσομοιώσεις, τις δημιουργικές 
αναπαραστάσεις και τα ηχητικά περιβάλλοντα ελεύθερης ανάπτυξης.  

Στην προσομοίωση ηχητικού περιβάλλοντος επιχειρείται με σχολαστικότητα μια κατά το δυνατό πιστή 
αναπαραγωγή ενός αυθεντικού ηχοτοπίου του παρελθόντος που εντάσσεται συνήθως σε μια ευρύτερη 
οπτικοακουστική ή και πολυαισθητηριακή αναπαράσταση.  

Στις δημιουργικές αναπαραστάσεις εντάσσονται τα σχεδιασμένα ηχητικά περιβάλλοντα που διατηρούν μεν 
μια σαφή σχέση με την πραγματικότητα όχι όμως με την αυστηρότητα της πιστής απόδοσης του παρελθόντος. 
Ο στόχος είναι να φωτιστούν συγκεκριμένες πτυχές του παρελθόντος και να δοθεί απλώς μια ‘γεύση’ του 
αυθεντικού ηχητικού περιβάλλοντος.  

Τέλος, τα σχεδιασμένα ηχητικά περιβάλλοντα ελεύθερης ανάπτυξης προσφέρονται περισσότερο για 
καλλιτεχνικές ή και άλλες πιο ειδικές προσεγγίσεις που μπορεί να υιοθετεί ο μουσειολογικός σχεδιασμός.  

Ακολουθεί η παρουσίαση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων για κάθε μια από τις τρεις ειδικές κατηγορίες.  

Στο 1ο Παράδειγμα παρουσιάζεται ένα απόσπασμα από την προσομοίωση ενός πολυσύχναστου εμπορικού 
δρόμου της Βικτωριανής εποχής στην έκθεση Kirkgate Victorian Street στο Castle Museum στο Γιορκ. Η έκθεση 
κατακλύζεται από αυθεντικά αντικείμενα της εποχής όπως προσόψεις καταστημάτων και είδη εμπορίου ενώ 
αξιοποιούνται μέχρι και ηθοποιοί που ενσαρκώνουν διάφορους ρόλους. Παρατηρούμε πως η ηχητική 
αναπαράσταση της διέλευσης μιας άμαξας προσδίδει μια χαρακτηριστική πειστικότητα στην 
πολυαισθητηριακή  αναπαράσταση. 

Στο 2ο Παράδειγμα έχουμε την περίπτωση μιας δομικής προσέγγισης στο πρόβλημα του ηχητικού σχεδιασμού 
στο Μουσείο της Αυστραλιανής Πολεμικής Αεροπορίας στη Μελβούρνη. Ο χώρος του κλιμακοστασίου 
ζωντανεύει μέσω μιας δημιουργικής ηχητικής αναπαράστασης που λειτουργεί ως μεταβατική χαλαρωτική 
ζώνη ‘γεφυρώνοντας’ τις δύο κύριες εκθέσεις του μουσείου που βρίσκονται στο ισόγειο και στον 1ο όροφο. 
(Frayne, 2002) 

Το 3ο Παράδειγμα μας μεταφέρει στο σχεδιασμένο ηχητικό περιβάλλον ελεύθερης ανάπτυξης στο 
επιστημονικό κέντρο CSIRO Discovery Centre στην Κάμπερα. Το κτίριο ‘καλωσορίζει’ τους επισκέπτες με ένα 
ηχοτοπίο φουτουριστικής έμπνευσης ειδικά σχεδιασμένο για το προαύλιο της εισόδου που σηματοδοτεί τη 
δράση και το όραμα του ιδρύματος. (Frayne, 2004) 

 
3.2. “Ηχο-γράφηση” της μουσειολογικής αφήγησης 

Σε αντιστοιχία με την εικονογράφηση ενός γραπτού κειμένου, η “ηχο-γράφηση” της μουσειολογικής αφήγησης 
συνίσταται σε μια σειρά από υποστηρικτικές χρήσεις του ηχητικού μέσου όπως είναι η ηχητική ξενάγηση, η 
ηχητική επένδυση, τα αυθεντικά ηχητικά εκθέματα και οι ηχητικές αναφορές.  

Η ηχητική ξενάγηση χρησιμοποιεί ως κύριο συστατικό τον προφορικό λόγο σε μια προσπάθεια 
υποκατάστασης της παραδοσιακής ξενάγησης αλλά και διεύρυνσης των δυνατοτήτων της.  

Η ηχητική επένδυση λειτουργεί ως ένα ηχητικό φόντο για τη μουσειακή εμπειρία που προσλαμβάνεται μέσω 
της υποσυνείδητης ακρόασης.  
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Σε ό,τι αφορά τα αυθεντικά ηχητικά εκθέματα, πρόκειται είτε για ιστορικά ηχητικά ντοκουμέντα που 
θεωρούνται ως μουσειακά αντικείμενα από μόνα τους είτε για ηχογόνα μουσειακά εκθέματα που μπορεί να 
είναι για παράδειγμα μηχανολογικές διατάξεις που παράγουν ήχο κατά τη λειτουργία τους. 

Η ηχο-γράφηση της μουσειολογικής αφήγησης περιλαμβάνει, τέλος, και τις ηχητικές αναφορές που είναι 
συνήθως μη αυθεντικές ηχητικές παραστάσεις, οι οποίες παράγονται για τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης 
έκθεσης. Οι ηχητικές αναφορές εισάγονται επιλεκτικά και αξιοποιούνται συνήθως ως συμπληρωματικά 
στοιχεία στη μουσειολογική αφήγηση.  

Στο 4ο Παράδειγμα μπορούμε να δούμε τα αυθεντικά ηχητικά εκθέματα στο Εθνικό Μουσείο Μαλλιού 
(National Wool Museum) στο Τζήλονγκ της Αυστραλίας. Στο εν λόγω οικομουσείο συναντάμε την παρουσίαση 
των κλωστοϋφαντουργικών μηχανών εν λειτουργία καθώς και την αναπαραγωγή της συνοδευτικής μουσικής 
που άκουγαν οι εργάτριες στο στάδιο τελικού χειρωνακτικού φινιρίσματος των υφασμάτων στον αυθεντικό 
χώρο του παλιού εργοστασίου τη δεκαετία του ’30. 

Στο 5ο Παράδειγμα παρουσιάζεται η αξιοποίηση μιας ηχητικής αναφοράς στο πλαίσιο πολυμεσικής 
εφαρμογής εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο Yorkshire Museum στο Γιορκ. Ένα εικονικό χειροκρότημα 
διαβαθμισμένης έντασης χωρίς όμως χαρακτήρα εκθέματος ή πιστής αναπαραγωγής λειτουργεί ως ενίσχυση 
δηλαδή ως επιβράβευση της καλής επίδοσης με μια χιουμοριστική διάθεση. Αν και απλή στη σύλληψη και την 
παραγωγή της η συγκεκριμένη ηχητική αναφορά λειτουργεί θαυμάσια αφού συγκινεί ιδιαίτερα τους μικρούς 
επισκέπτες. Βέβαια, ως τεχνική είναι μάλλον δανεισμένη από το χώρο των video games.  

 
3.3. Ειδικές τεχνικές 

Η τρίτη και τελευταία γενική κατηγορία είναι οι ειδικές τεχνικές ανάπτυξης περιεχομένου όπου εντάσσονται ο 
παθητικός ηχητικός σχεδιασμός και ο έλεγχος της μορφής των ηχητικών γεγονότων.  

Ο παθητικός ηχητικός σχεδιασμός αναφέρεται σε αντιστοιχία με τον παθητικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και 
συμπεριλαμβάνει τόσο την αξιοποίηση ήχων από το εξωτερικό ή το εσωτερικό περιβάλλον του μουσείου κατά 
το σχεδιασμό του μουσειακού ηχοτοπίου όσο και τον έλεγχο της ακουστικής συμπεριφοράς του μουσειακού 
χώρου, ώστε να προάγονται συγκεκριμένοι ερμηνευτικοί και επικοινωνιακοί στόχοι.  

Τέλος, ο έλεγχος της μορφής συνίσταται σε στοχευμένες επιλογές και παρεμβάσεις σχετικές με την 
επεξεργασία, την αναπαραγωγή ή και την παραγωγή του ακουστικού σήματος που μπορεί να αλλάζουν το 
νόημα ενός ηχητικού γεγονότος χωρίς όμως να αλλοιώνουν άμεσα το περιεχόμενό του.  

Επανερχόμενος στην αναζήτηση του νοήματος του μουσειακού ηχοτοπίου γίνεται φανερό από όλα τα 
παραδείγματα που παρουσιάστηκαν πως ο επισκέπτης-ακροατής ανιχνεύει και ερμηνεύει κάθε φόρα το 
ηχητικό περιβάλλον στο πλαίσιο των συγκεκριμένων δράσεων στις οποίες συμμετέχει, όπως η εμβύθιση σε 
μια προσομοίωση, το ανέβασμα μιας σκάλας μεταβαίνοντας από μια ενότητα σε μια άλλη, η προσέγγιση με 
σκοπό την είσοδο σε ένα νέο κτίριο, η εστιασμένη ακρόαση ενός σπάνιου ηχητικού ντοκουμέντου από το 
παρελθόν και, τέλος, η συμμετοχή σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι. 

 
4. Σχεδιάζοντας Μουσειακά Ηχοτοπία 

Ο ηχητικός μουσειολογικός σχεδιασμός, τόσο στη θεωρία όσο και στην πρακτική του εφαρμογή, επηρεάζεται 
καθοριστικά από τις ολοένα αυξανόμενες δυνατότητες της ηλεκτροακουστικής τεχνολογίας, οι οποίες 
μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία για το πλάσιμο του μουσειακού ηχοτοπίου με τρόπους που μέχρι πριν 
λίγες δεκαετίες θα ήταν πρακτικά αδύνατο. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της τεχνολογικής προόδου είναι η 
αύξηση της υπολογιστικής ισχύος, που δίνει τη δυνατότητα για την παραγωγή ήχου σε πραγματικό χρόνο και 
τη διασύνδεση του ηχητικού συστήματος με το μουσειακό περιβάλλον μέσω μιας ποικιλίας αισθητήρων. Ως 
αποτέλεσμα ενισχύεται σημαντικά η δυνατότητα ανάπτυξης διαδραστικών σχέσεων των επισκεπτών με το 
μουσειακό ηχοτοπίο. Στην πράξη, ωστόσο, τα διαδραστικά συστήματα σύνθεσης ηχοτοπίου δεν έχουν ακόμη 
αξιοποιηθεί ως επικοινωνιακά μέσα στο βαθμό που οι νέες τεχνολογίες το επιτρέπουν. Ιδιαίτερα στις 
μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις, η εκπαιδευτική αξία των διαδραστικών ηχητικών εφαρμογών αλλά και του 
ηχητικού μέσου γενικότερα είναι δεδομένη χάρη στην ευκολία πρόκλησης του συγκινησιακού βιώματος που 
μπορεί να γεννηθεί για παράδειγμα με την έκπληξη, την απορία ή το αστείο. (Μπακιρτζής, 2003:250, 272 · 
Νάκου, 2001:192-3)  
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Ο σχεδιασμός του μουσειακού ηχοτοπίου συνιστά εν τέλει ένα ξεχωριστό αντικείμενο, μια εφαρμοσμένη 
επιστήμη, η οποία μπορεί να εξελίσσει τη θεωρία και τις μεθόδους της αξιολογώντας τις πρακτικές της 
εφαρμογές. Ωστόσο, ενώ η ανάπτυξη του ηχητικού μουσειολογικού σχεδιασμού θεμελιώνεται σε ένα 
διεπιστημονικό θεωρητικό πλαίσιο και υπόκειται σε πολλαπλούς τεχνικούς και οικονομικούς περιορισμούς, 
παράλληλα, ως διαδικασία σύνθεσης προσιδιάζει σε μια καλλιτεχνική πράξη όπου οι αισθητικές κρίσεις, η 
φαντασία και η ευρηματικότητα των υπευθύνων αποκτούν ξεχωριστή σημασία. Η σύνθεση του μουσειακού 
ηχοτοπίου συνιστά, επομένως, τόσο μια επιστημονική όσο και μια καλλιτεχνική εργασία. (Quin, 1999:11 · 
Νάκου, 2001:174) 

Η προώθηση της ιδέας του ηχητικού μουσειολογικού σχεδιασμού στα Ελληνικά Μουσεία αποκτά μια 
ξεχωριστή σημασία για τη χώρα μας, η οποία διαθέτει μια πολιτιστική κληρονομιά παγκόσμιας ακτινοβολίας 
που χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτο όγκο και ποικιλομορφία. Ο σχεδιασμός ηχοτοπίων για τις εκθέσεις των 
ελληνικών μουσείων που θα ακολουθείται από μια προσπάθεια συστηματικής αξιολόγησης και διαρκούς 
βελτίωσης συνιστά, επομένως, μια πρόκληση για τους ειδικούς, εφόσον διαθέτουμε ήδη ένα ανεπτυγμένο 
δίκτυο μουσείων σε όλη την επικράτεια αλλά και τη βούληση να αναδείξουμε και να επικοινωνήσουμε τα 
νοήματα του υλικού μας πολιτισμού σε ένα διεθνές κοινό, που διαχρονικά διευρύνεται.  
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Περίληψη 

Τα Ηχητικά Παιχνίδια χρησιμοποιούν ως βάση τον ήχο, για να συνθέσουν τον τρόπο του παιχνιδιού και την 
αλληλεπίδραση με τον παίκτη, χαρακτηριστικό που τα καθιστά κατάλληλα να εφαρμοστούν ως εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα για θέματα που σχετίζονται με την ακουστική, τη μουσική και άλλα πεδία. Η παρούσα εισήγηση 
περιγράφει πρώτα το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο ανάπτυξης ηχητικών παιχνιδιών, αναλύοντας τεχνικές 
ηχητικής αναπαράστασης δεδομένων και ηχητικής διαδραστικής σχεδίασης. Έπειτα, εξετάζει την 
εφαρμοσιμότητα των ηχητικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση, αναφέροντας υφιστάμενα σχετικά παραδείγματα 
και κατευθύνσεις. Τέλος, παρουσιάζεται το ηχητικό εκπαιδευτικό περιβάλλον TNG που έχει ως αντικείμενο την 
εκπαίδευση σε θέματα κατανόησης του θορύβου και αποτελεί την πρόταση των υπογράφοντων για την 
ενσωμάτωση της ακουστικής οικολογίας στην τυπική εκπαίδευση. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

Ηχητικά Παιχνίδια, Εκπαιδευτικά Ηχητικά Παιχνίδια, Σοβαρά Παιχνίδια, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Θόρυβος, 
Ηχητικός Σχεδιασμός 

 
 
1. Εισαγωγή  

Ο όρος Ηχητικά Παιχνίδια (Audio Games, AG) αναφέρεται στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, των οποίων βασικός ή 
και μοναδικός φορέας μετάδοσης της πληροφορίας είναι ο ήχος. Σε αυτά, οι παίκτες πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν την αίσθηση της ακοής, για να προσλάβουν και ερμηνεύσουν τα απαραίτητα δεδομένα που 
θα τους επιτρέψουν να ορίσουν τις παραμέτρους του παιχνιδιού, να περιπλανηθούν στον παιγνιακό χώρο, να 
κατανοήσουν το σκοπό του παιχνιδιού και να φέρουν εις πέρας τις απαιτούμενες δοκιμασίες. Από την πλευρά 
του ο AG-σχεδιαστής πρέπει να εκφράσει το σύστημα αλληλεπίδρασης του παίκτη με το παιχνίδι, καθώς και το 
σενάριο και τη μηχανική του παιχνιδιού, με εργαλείο τον ήχο.  

Ο βαθμός χρησιμοποίησης οπτικών ερεθισμάτων συνιστά τη διαφοροποίηση των AG σε Ηχητικά Παιχνίδια 
μόνο με Ήχο (Audio-only Games, AoG) και σε Ηχητικά Παιχνίδια βασισμένα στον Ήχο (Audio-based Games, 
AbG). Στα AoG, ο ήχος αποτελεί τη μοναδική συνιστώσα αναπαράστασης του κόσμου του παιχνιδιού και της 
διάδρασης με αυτόν. Αυτή η κατηγορία έχει αναπτυχθεί περισσότερο από και προς ανθρώπους με μερική ή 
ολική δυσχέρεια όρασης, καθώς η αναπαράσταση του παιγνιακού χώρου εξ’ ολοκλήρου μέσω του ήχου 
καθιστά το παιχνίδι πλήρως προσβάσιμο σε κάποιον που δεν μπορεί να βασιστεί στην αίσθηση της όρασης. 
Αρκετοί τέτοιοι τίτλοι μπορούν να βρεθούν στο www.audiogames.net. Τα AbG, από την άλλη, κάνουν 
παράλληλη χρήση οπτικών ερεθισμάτων, σε περιορισμένο όμως βαθμό και με υποστηρικτικό ρόλο ως προς 
τον ηχητικό προσανατολισμό του παιχνιδιού. Η παρουσία γραφικών απευθύνει το ηχητικό παιχνίδι σε 
ευρύτερο κοινό, το οποίο δεν είναι ενδεχομένως συνηθισμένο στην καθαρά ηχητική αλληλεπίδραση με το 
παιγνιακό σύστημα, καθώς και ενισχύει στοχευμένες εφαρμογές του ηχητικού παιχνιδιού, όπως για 
παράδειγμα στην εκπαίδευση. Τελευταία, έχει παρατηρηθεί άνοδος της κυκλοφορίας AbG στην πλατφόρμα 
της κινητής τηλεφωνίας.  

Η παρούσα εισήγηση περιγράφει πρώτα το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο του σχεδιασμού AG. Έπειτα 
δίνεται έμφαση σε θέματα υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων μέσω των AG, παρουσιάζοντας το τεχνολογικό 
πλαίσιο που διέπει τη σχεδίαση και τελική ενσωμάτωση του απαιτούμενου ηχητικού υλικού, μέσω σύγχρονων 
τεχνικών διαδραστικής ηχητικής σχεδίασης, ηχητικής αναπαράστασης αλλά και της τέχνης του ήχου, και 
αναφέροντας υπάρχουσες κατευθύνσεις και σχετικά παραδείγματα. Η εισήγηση ολοκληρώνεται με τη 
συνοπτική παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού ηχητικού περιβάλλοντος σχεδιασμένου από τους υπογράφοντες 
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με αντικείμενο την εκπαίδευση σε θέματα κατανόησης της ποικιλίας των μορφών θορύβου που περιβάλλουν 
τον σύγχρονο άνθρωπο σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς του. Το συγκεκριμένο έργο ονομάζεται 
‘Παιχνίδια Θορύβου’ (The Noise Games, TNG), αποτελείται από δύο AbG, τα Ταίριαξε το Θόρυβο (Match 
Noise) και Δραπέτευσε από το Θόρυβο (Escape Noise), και αποτελεί ένα ενδεικτικό δείγμα του πώς η 
ακουστική οικολογία μπορεί να βρει ένα ρόλο ουσιαστικό, συνεκτικά δομημένο και προσαρμοσμένο στην 
τυπική εκπαίδευση. 

 
2. AG: Θεωρία και Πράξη 

Ο χρήση του ήχου στα ηλεκτρονικά παιχνίδια αφορά σε τρεις γενικευμένες λειτουργίες, οι οποίες πολλές 
φορές λειτουργούν συμπληρωματικά η μία προς την άλλη: 1) την αλληλεπίδραση με το σύστημα 2) τη θέσπιση 
του παιγνιακού χώρου και 3) την αφήγηση της πλοκής (Hug, 2007:168). Συγκεκριμένα, τα ηχητικά παιχνίδια 
καλούνται να ακολουθήσουν αυστηρές προδιαγραφές κατά το σχεδιασμό τους, ώστε να αποδώσουν με 
πιστότητα αυτές τις κατευθύνσεις, ελαχιστοποιώντας ή εκμηδενίζοντας την εφαρμογή οπτικών συμβόλων. 
Έτσι, θα προκύψει μια πλήρης, λειτουργικά και δραματουργικά, παιγνιακή εμπειρία που θα προάγει την 
εμβύθιση του παίκτη στο ηχητικό περιβάλλον. 

Όσον αφορά στην αλληλεπίδραση, ο ηχητικός σχεδιασμός οφείλει να αναπτύξει μια αμφίδρομη 
αλληλεπιδραστική επικοινωνία ανάμεσα στον παίκτη και τη μηχανή εκτέλεσης του λογισμικού του παιχνιδιού, 
έτσι ώστε ο πρώτος να μπορεί αφενός να θέσει τις απαραίτητες παραμέτρους για την έναρξη και διεξαγωγή 
του παιχνιδιού, και αφετέρου να συμμετάσχει στη μηχανική του, ελέγχοντας τις πράξεις του και αντιδρώντας 
στο αποτέλεσμά τους. Ένα σύστημα προσφερόμενων επιλογών (game menu) και η καθοδήγηση του παίκτη ως 
προς το πώς να το χρησιμοποιήσει, κρίνονται απαραίτητα (Garcia, Neris, 2013:229) .Όσον αφορά το χώρο, ο 
παίκτης πρέπει να ενημερώνεται με σαφήνεια για την ποιότητα και θέση των ηχητικών αντικειμένων στο 
ακουστικό πεδίο, ώστε να μετακινείται και να εξερευνεί μέσα σε αυτόν. Τέλος, η ηχητική αφήγηση πρέπει να 
εξασφαλίζει την κατανόηση του σεναρίου και την αποκωδικοποίηση της μηχανικής του παιχνιδιού. Ο παίκτης 
πρέπει να καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει και να οδηγείται λογικά μα και να ευαισθητοποιείται 
συναισθηματικά, προς τον επιθυμητό στόχο. Για την υλοποίηση αυτών των κατευθύνσεων, ο AG-δημιουργός 
υιοθετεί σύγχρονες μεθόδους ηχητικού σχεδιασμού και ηχητικής αναπαράστασης δεδομένων, οφείλει δε να 
ερευνά και να αναζητά νέους τρόπους και υβριδιακούς συνδυασμούς. Οι ακόλουθες παράγραφοι 
περιγράφουν τυπικές και ευρέως διαδεδομένες τέτοιες μεθόδους. 

Η ηχητική αναπαράσταση δεδομένων αφορά στην απόδοση ήχων σε συγκεκριμένες και αφηρημένες έννοιες. 
Μια χρήσιμη διάκριση προς αυτή την κατεύθυνση είναι μεταξύ ηχητικών αντικειμένων (auditory icons) και 
ηχητικών συμβόλων (earcons) (Jørgensen, 2006). Οι ηχητικές ιδιότητες των ηχητικών αντικειμένων έχουν από 
τη φύση τους αναγνωρίσιμη αντιστοιχία με γεγονότα και αντικείμενα του πραγματικού κόσμου. Για 
παράδειγμα, ο ήχος μιας πόρτας που κλείνει περιγράφει αυτό ακριβώς : μια πόρτα που κλείνει. Αντιθέτως τα 
ηχητικά σύμβολα περιλαμβάνουν συνθετικούς, μα και ρεαλιστικούς ήχους, οι οποίοι όμως περιγράφουν με 
αυθαίρετο τρόπο συμβάντα και στοιχεία του παιγνιακού κόσμου. Το παράδειγμα της πόρτας που κλείνει θα 
ήταν ένα ενδεικτικό ηχητικό σύμβολο, αν ο ήχος ενημέρωνε για την έξοδο από μια επιλογή στο μενού του 
παιχνιδιού ή τη λήξη μιας διορίας μέσα στην παιγνιακή δράση. Ηχητικά αντικείμενα χρησιμοποιούνται 
συνήθως, αλλά όχι μόνο, στην περιγραφή του παιγνιακού χώρου και ηχητικά σύμβολα στην αποτύπωση του 
κώδικα επικοινωνίας μεταξύ χρήστη και μηχανής.  

Η περιγραφή του ηχητικού περιβάλλοντος χρησιμοποιεί συχνά την τεχνική του τρισδιάστατου και 
χωροθετημένου ήχου (3D sound, spatialized sound). Ένα από τα πλεονεκτήματα των AG είναι ο αυξημένος 
βαθμός χωρικής ελευθερίας, καθώς το παιχνίδι δεν περιορίζεται στις διαστάσεις μιας οθόνης και ο παίκτης 
μπορεί να αλληλεπιδρά με ηχητικά ερεθίσματα σε πεδίο 360 μοιρών γύρω από αυτόν (Röber, 2005). Για να 
πλοηγηθεί, όμως, ο παίκτης σε αυτόν τον αόρατο περιβάλλοντα χώρο, ο ηχητικός σχεδιασμός οφείλει να έχει 
συμπεριλάβει ηχητικές ενδείξεις –βοηθήματα για τον προσανατολισμό του : ήχους που να ειδοποιούν για τα 
όρια του χώρου και για τη συγκεκριμένη θέση των αντικειμένων σε αυτόν. Ήχοι σε επανάληψη ή συνεχόμενοι 
ήχοι βοηθούν τον παίκτη να κατασκευάσει ένα νοητό χάρτη του παιγνιακού ηχητικού κόσμου (Collins, 
Kapralos, 2012). Η ποιότητα των ήχων δίνει επίσης πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και την 
κατεύθυνσή τους. Σχετικά με αυτό, εκτός από τον προφανή ρόλο της στερεοφωνίας ενός ήχου, η έντασή του 
αποδίδει συχνά την εγγύτητά του. Όσο πιο δυνατά ακούγεται, τόσο πιο κοντά βρίσκεται. 

Η δημιουργία ενός κώδικα επικοινωνίας μεταξύ χρήστη και μηχανής βοηθάει επίσης στη μετάδοση της 
μηχανικής του παιχνιδιού. Ήχοι που προειδοποιούν πως κάτι πρέπει να γίνει και ήχοι που ενημερώνουν πως 
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κάτι έλαβε χώρα, είναι σημαντικοί για την κατανόηση του παιγνιακού στόχου. (Jørgensen, 2006) Μια 
συνηθισμένη προσέγγιση είναι να αποδίδονται συγκεκριμένοι ήχοι στους φορείς της παιγνιακής δράσης, ώστε 
να μπορεί ο παίκτης να τους αναγνωρίζει και να αλληλεπιδρά με αυτούς. Έτσι, μπορεί να διακριθεί ανάμεσα 
σε ήχους του παίκτη-ήρωα (avatar), ήχους που περιγράφουν τους υπόλοιπους μη-παίκτες χαρακτήρες, ήχους 
που μαρτυρούν την παρουσία αντικειμένων, καθοδηγητικούς ήχους που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση 
των παραπάνω και ατμοσφαιρικούς ή ακόμα και μουσικούς ήχους που φορτίζουν συναισθηματικά τον παίκτη 
και ενισχύουν την εμβύθισή του στο ηχητικό περιβάλλον. (Friberg, Gärdenfors, 2004:148)  

Η απόδοση της ηχητικής μηχανικής δεν εξαντλείται βέβαια στη δημιουργία ενός κώδικα επικοινωνίας. Στον 
πυρήνα των ηχητικών παιχνιδιών βρίσκεται ο τρόπος, με τον οποίο ο ήχος θα γίνει το ίδιο το αντικείμενο του 
παιχνιδιού. Τα ηχητικά παιχνίδια επιδεικνύουν ισάξια ποικιλία σε διαφορετικά υπο-είδη με τα οπτικο-
ακουστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, καθώς έχουν εφεύρει και συνεχώς αναπτύσσουν νέες μεθόδους, με τις 
οποίες η ανάλυση και η ερμηνεία ηχητικών δεδομένων αποτελεί τη βάση για ένα σύστημα κανόνων. Το 
σύστημα κανόνων αξιολογεί την επίδοση του παίκτη σε σχέση με το επιθυμητό αποτέλεσμα και συνθέτει τον 
τρόπο του παιχνιδιού. Πρακτικά, διαδεδομένες τέτοιες μεθόδους αποτελούν η εκμάθηση και επανάληψη 
τονικών ή ρυθμικών μοτίβων, ο συγχρονισμός με ηχητικά δεδομένα ανάλογα με τη στερεοφωνική τους θέση ή 
ρυθμική ακολουθία, η αναγνώριση και αντιστοίχιση ηχητικών ιδιοτήτων, η απόκριση σε ηχητική αφήγηση και 
η ενεργή συμμετοχή στη μουσική πράξη. (Parker, Heerema, 2008 · Rovithis, 2012:160)  

Το ακόλουθο κεφάλαιο προτείνει την εφαρμογή των AG στην εκπαίδευση, λόγω των προαναφερθέντων 
χαρακτηριστικών τους, και αναφέρει παραδείγματα που έχουν υλοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 
3. AG στην Εκπαίδευση 

Ως Σοβαρά Παιχνίδια (Serious Games) μπορούν να χαρακτηριστούν τα παιχνίδια εκείνα, των οποίων ο 
πρωτεύων στόχος δεν είναι η ψυχαγωγία, αλλά η παρουσίαση κάποιου γνωσιακού πεδίου και η ανάπτυξη των 
σχετικών με αυτό δεξιοτήτων. Ο σχεδιασμός ενός Σοβαρού Παιχνιδιού προϋποθέτει το συνδυασμό παιγνιακών 
χαρακτηριστικών με παιδαγωγικά στοιχεία και ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και την εκμάθηση. 
(Charsky, 2010) Σοβαρά Παιχνίδια εφαρμόζονται σε τομείς όπως η υγεία, στρατιωτικές ασκήσεις, κυβερνητικά 
και επιχειρησιακά προγράμματα, και φυσικά στην ίδια την εκπαίδευση. Ήδη από τις πρώτες σχετικές μελέτες 
είχε διαπιστωθεί ο θετικός ρόλος που μπορούν να παίξουν τα παιχνίδια στην εκπαίδευση, αφού η διδακτέα 
ύλη έχει περισσότερες πιθανότητες να εισαχθεί και διατηρηθεί στις γνωστικές δομές του μαθητή, λόγω της 
ενεργής συμμετοχής του στην παιγνιακή διαδικασία. (Randel, Morris, κ.α. 1992:261) Η βασική διαφορά 
ανάμεσα στο συμβατικό σχολικό περιβάλλον και στο παιγνιακό-μαθησιακό περιβάλλον είναι πως στο πρώτο 
τον έλεγχο έχει ο διδάσκαλος ενώ στο δεύτερο ο μαθητής. Τα παιχνίδια αποτελούν ειδικά σχεδιασμένα 
περιβάλλοντα, στα οποία ο παίκτης μαθαίνει με ενεργό, διαδραστικό και βιωματικό τρόπο, για αυτό και 
γίνονται ολοένα πιο αποδεκτά από τη διδακτική κοινότητα ως ένα ισχυρό και έγκυρο μέσο εκπαίδευσης. 
(Stapleton, 2004) Στο (Susi, Johannesson, κ.α. 2007) αναφέρονται διάφορες μελέτες που διατυπώνουν τη 
θετική επίδραση των παιχνιδιών στην ανάπτυξη ικανοτήτων του παίκτη, όπως της αναγνώρισης και επίλυσης 
προβλημάτων, της λήψης αποφάσεων, της συνεργασίας, της αναλυτικής σκέψης, της στρατηγικής, της 
αυτοπεποίθησης και άλλων. 

Ειδικότερα τα AG μπορούν να βρουν ευρεία εφαρμογή στην εκπαίδευση θεμάτων που σχετίζονται με την 
ακουστική, τον ήχο και τη μουσική, αλλά και άλλες επιστημονικές κατευθύνσεις, καθώς και να διευκολύνουν 
την ομαλή ενσωμάτωση μαθητών με προβλήματα όρασης στην σχολική τάξη. Ο μερικός ή ολικός αποκλεισμός 
των οπτικών ερεθισμάτων σε συνδυασμό με τη προσήλωση στον ήχο προάγει την κατανόηση ηχητικών και 
μουσικών εννοιών. Επιπλέον, ο μαθητής εξελίσσει ικανότητες όπως τη μνήμη και τη συγκέντρωσή του. 
(Targett, Fernström, 2003) Η εμβύθιση στον ηχητικό κόσμο που στερείται οπτικής πληροφορίας δίνει χώρο στη 
φαντασία του παίκτη να αναπτυχθεί. (Ekman, 2007:148) Με τον κατάλληλο σχεδιασμό, τα AG μπορούν να 
αποτελέσουν εκπαιδευτικές πλατφόρμες, στις οποίες ο μαθητής θα δοκιμάζει δημιουργικά τις ιδέες του. 
(Berndt, 2011:60) 

Παρά το γεγονός ότι η ακουστική εκπαίδευση ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με την υγεία της 
ανθρώπινης ακοής και την έκθεση σε θόρυβο (ατομικό αλλά και περιβαλλοντικό), τα οποία εμπίπτουν άμεσα 
στην ευρύτερη θεματική της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση δεν την έχει 
ιδιαίτερα αποδεχτεί και ενσωματώσει στο πρόγραμμά της. Οι υπογράφοντες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 
προαναφερθείσα φύση των AG, τα αποτελέσματα των διεξαχθέντων σχετικών μελετών και τις σύγχρονες 
εκπαιδευτικές τάσεις, προτείνουν την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων που σχετίζονται με την ίδια την 
ακουστική εκπαίδευση μέσω της χρήσης ηχητικών παιχνιδιών. Με στόχο την ισχυροποίηση της πρότασης, οι 
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ακόλουθες παράγραφοι του κεφαλαίου αναφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα υλοποιήσεων που 
αντιπροσωπεύουν διακριτές κατευθύνσεις προς την εφαρμογή ηχητικών παιχνιδιών σε εκπαιδευτικά σενάρια. 

Μετά από έρευνα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, καθώς και στις διαθέσιμες κυκλοφορίες στις πλατφόρμες 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών (stand-alone applications), του διαδικτύου (online applications) και της κινητής 
τηλεφωνίας (mobile applications), διαπιστώθηκαν τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά στο 
σχεδιασμό και στη χρήση ηχητικών παιχνιδιών για εκπαιδευτικό σκοπό. Συνοπτικά μπορούν να οριστούν ως: 1) 
εφαρμογή παιγνιακού σεναρίου σε μουσική άσκηση 2) διδασκαλία μέσω προσβάσιμου σε μαθητές με 
προβλήματα όρασης παιγνιακού συστήματος 3) δόμηση διδακτέας ύλης σε σειρά παιγνιακών δοκιμασιών και 
4) εκμάθηση διδακτέας ύλης μέσω παιγνιακού περιβάλλοντος διεπαφής. Αξίζει να σημειωθεί πως η 
βιβλιογραφία στο συγκεκριμένο πεδίο είναι ακόμα φτωχή και κάποια από τα παραδείγματα δεν αποτελούν 
ακριβώς παιχνίδια. Εντούτοις αξίζει να αναφερθούν, καθώς περιέχουν παιγνιακά στοιχεία και μπορούν να 
οδηγήσουν στο σχεδιασμό νέων εκπαιδευτικών σεναρίων μέσω ηχητικών παιχνιδιών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την πρώτη κατεύθυνση αποτελεί το ηχητικό παιχνίδι Staff Wars (Jacoby, M.). 
Σε αυτό, μια κλασική άσκηση αναγνώρισης νοτών στο πεντάγραμμο αποκτά ψυχαγωγική διάσταση μέσω της 
ενσωμάτωσής της σε ένα παιγνιακό σενάριο. Ο μαθητής αποφεύγει την, πολλές φορές βαρετή, διαδικασία 
αποστήθισης των νοτών από το βιβλίο και την, πολλές φορές απειλητική εξέταση στην τάξη, και συμμετέχει 
ενεργά σε ένα ασφαλές παιγνιακό περιβάλλον. Το γεγονός ότι η εκπαιδευτική διαδικασία θυμίζει πολύ 
περισσότερο παιχνίδι παρά μάθημα, δίνει στο μαθητή επιπλέον κίνητρο και αυξάνει τις πιθανότητες 
αφομοίωσης της διδακτέας ύλης. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο μαθητής ελέγχει το όπλο ενός διαστημοπλοίου 
και πρέπει, όταν εμφανίζεται μια νότα στο πεντάγραμμο, να πατήσει το αντίστοιχο γράμμα του ονόματός της, 
για να την πυροβολήσει και πετύχει. Το παιγνιακό σενάριο υποστηρίζεται από κανόνες, όπως την ύπαρξη 
περιορισμένου αριθμού ζωών, από γραφικά με σημείο αναφοράς το διάστημα και φυσικά από το κατάλληλο 
ηχητικό σχεδιασμό: ήχους διαστημικού πολέμου, καθώς και κινηματογραφικούς ήχους αγωνίας και 
περιπέτειας. 

Ενδεικτικό της δεύτερης κατεύθυνσης είναι το ηχητικό παιχνίδι AudioGene. (Sánchez, Aguayo, 2008:79) Σε 
αυτό οι μαθητές, χρησιμοποιώντας τα κινητά τους και αλληλεπιδρώντας με ηχητικά δεδομένα, επιλέγουν και 
συνδυάζουν σπόρους, για να αναπτύξουν το δέντρο της ζωής. Το παιχνίδι υλοποιεί αφενός την ιδέα της 
εκμάθησης κάποιου μη-ηχητικού πεδίου, στη συγκεκριμένη περίπτωση της βιολογίας, μέσω ηχητικών 
δεδομένων, αφετέρου επιτρέπει, μέσω της μη-χρησιμοποίησης οπτικών ερεθισμάτων, την εκπαίδευση 
μαθητών με προβλήματα όρασης επί ίσοις όροις με τους υπόλοιπους και προάγει την ενσωμάτωσή τους στη 
σχολική τάξη και γενικότερα στην κοινωνία. 

Προς την τρίτη κατεύθυνση κινείται η ηχητική εφαρμογή Syntorial. (Hanley, J.) Πρόκειται για έναν οδηγό 
εκμάθησης (tutorial) της λειτουργίας ενός συνθεσάιζερ, ο οποίος είναι δομημένος με τη μορφή δοκιμασιών 
αύξουσας δυσκολίας. Ο χρήστης ακούει έναν ήχο και πρέπει να πειραματιστεί με τις παραμέτρους του 
συνθεσάιζερ, ώστε να μιμηθεί σωστά τον ήχο που άκουσε και να προχωρήσει στον επόμενο. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο αντικαθίσταται ο, πολλές φορές κουραστικός και πυκνογραμμένος, οδηγός σε έντυπη μορφή με την 
παιγνιακή και όχι-αυστηρά καθοδηγούμενη ενασχόληση με το αντικείμενο. Ο χρήστης αποκτά βιωματική 
γνώση των διδασκόμενων λειτουργιών, αλλά μπορεί και να πειραματιστεί ελεύθερα στο παιγνιακό 
περιβάλλον. 

Τέλος, η τέταρτη κατεύθυνση αφορά την εκμάθηση της διδακτέας ύλης μέσω ενός παιγνιακά σχεδιασμένου 
αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος (interface) . Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ηχητική εφαρμογή 
Harmony Pad (Gatzsche, Mehnert, 2008) η οποία διδάσκει την πολυφωνική συνοδεία μιας μελωδικής 
γραμμής. Η διαδραστική ηχητική σχεδίαση επιτρέπει σε μαθητές κάθε επιπέδου να πειραματιστούν με 
μουσικές έννοιες και πράξεις, χρησιμοποιώντας μόνο δύο δάχτυλα, ένα για να ενεργοποιούν νότες και 
συγχορδίες και ένα για να αλλάζουν το τονικό κέντρο. Λόγω της απλότητας και του παιγνιακού χαρακτήρα της, 
η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στη μουσική εκπαίδευση. 

Το κεφάλαιο που κλείνει τόνισε την εκπαιδευτική εφαρμογή των AG, δίνοντας έμφαση στους τομείς του 
παιγνιακού σεναρίου, της προσβασιμότητας, του ηχητικού σχεδιασμού και του αλληλεπιδραστικού 
περιβάλλοντος. Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται η συμβολή των υπογραφόντων με το σχεδιασμό του 
εκπαιδευτικού ηχητικού περιβάλλοντος The Noise Games (TNG). 
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4. Τα Παιχνίδια Θορύβου (TNG) 

Το TNG σχεδιάστηκε για λογαριασμό του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου και 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης κατά του Θορύβου 
2014 και αποτελεί την πρόταση των υπογράφοντων για την ανάπτυξη και χρήση ηχητικών παιχνιδιών σε 
εκπαιδευτικά σενάρια που σχετίζονται με την ακουστική εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό ηχητικό 
περιβάλλον με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την αρνητική επίδραση 
στην ανθρώπινη υγεία και τη μη-βιολογική ρύπανση του ανθρώπινου περιβάλλοντος που προκαλεί η έκλυση 
θορύβου. 

Ο μουσικός και μελετητής Murray Schafer είχε επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη υπεύθυνης ακρόασης και 
αντίληψης του ηχητικού περιβάλλοντος, προτείνοντας την εκπαίδευση των νεότερων γενεών ως προς την 
προστασία του περιβαλλοντικού ήχου και τη μείωση του θορύβου. (Wrightson, 2000:10) Σε αυτό το πνεύμα, ο 
σχεδιασμός του TNG περιλαμβάνει την υλοποίηση δύο AbG, των Ταίριαξε το Θόρυβο και Δραπέτευσε από το 
Θόρυβο, τα οποία επικεντρώνουν αντίστοιχα στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των μαθητών. Το 
πρώτο αποτελεί ένα Ηχητικό Παιχνίδι Μνήμης (Memory-AG), στο οποίο ο παίκτης μαθαίνει να αναγνωρίζει τις 
πηγές και τις ηχητικές ιδιότητες του θορύβου. Το δεύτερο είναι ένα Ηχητικό Παιχνίδι Απόδρασης (Escape-AG), 
στο οποίο ο παίκτης εκτίθεται σε θόρυβο και προσπαθεί να ανακαλύψει τον τρόπο να τον απενεργοποιήσει.  

Ο θόρυβος, όπως κάθε ήχος εν γένει, είναι ένα πολυδιάστατο ηχητικό γεγονός. Ο ορισμός του θορύβου με 
στόχο το σχεδιασμό του σχετικού ηχητικού υλικού συμπεριλαμβάνει διαφορετικές προσεγγίσεις, έτσι ώστε να 
παρουσιαστεί στο μαθητή όσο το δυνατόν πληρέστερα το φάσμα του φαινομένου. Θόρυβος είναι ο 
ανεπιθύμητος ήχος, ένα ηχητικό συμβάν που παρεμποδίζει τη μετάδοση του επιθυμητού μηνύματος (Worby, 
2000:138). Ένα άλλο χαρακτηριστικό αποτελεί η αντικειμενικά βλαβερή επίδραση του θορύβου στην 
ανθρώπινη υγεία, σε συνειδητό και υποσυνείδητο επίπεδο, λόγω της δυνατής και απότομης ή χαμηλότερης 
αλλά παρατεταμένης έκθεσης σε αυτόν. (Keizer, 2010) Συχνοτικά η ενέργεια του θορύβου μοιράζεται ισόποσα 
σε ολόκληρο το φάσμα του, χωρίς κάποια πιο συγκεκριμένη εσωτερική τονική δομή. (Smalley, 1986:61) 
Λαμβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω παραμέτρους, ο ηχητικός σχεδιασμός συμπεριέλαβε θορυβώδες υλικό με 
τα εξής κριτήρια: 

1) χροιά: αφορά στο συχνοτικό περιεχόμενο του ήχου. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι ο λευκός θόρυβος της 
τηλεόρασης και διάφοροι βόμβοι.  

2) παραμόρφωση: ήχοι που διαστρεβλώνουν την ακουστική αντίληψη, όπως τα χαλασμένα ηχεία  

3) πλήθος : αφορά σε ήχους που μεμονωμένα δεν περιέχουν θορυβώδεις ιδιότητες, αλλά η συγκέντρωσή τους 
επιδρά με θορυβώδη τρόπο, όπως για παράδειγμα η υπερβολική έκθεση σε ταυτόχρονα χτυπήματα 
τηλεφώνων.  

Οι παραπάνω κατηγορίες περιλαμβάνουν θορύβους παραγόμενους από ποικίλες πηγές στο σύγχρονο 
ακουστικό πεδίο, ακόμα και μέσα στο ίδιο το οικιακό περιβάλλον. Κατά τον ηχητικό σχεδιασμό, οι ήχοι που 
συγκεντρώθηκαν ή δημιουργήθηκαν, χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το είδος του 
περιβαλλοντικού τοπίου, στο οποίο συναντώνται. Η κατηγοριοποίηση αυτή ελήφθη υπόψιν κατά το 
σχεδιασμό των επιπέδων των δύο παιχνιδιών και είναι η εξής: 

1) οικιακό περιβάλλον: συσκευές και δραστηριότητες στο σύγχρονο σπίτι  

2) αστικό περιβάλλον: μηχανές και εργασίες στη σύγχρονη πόλη  

3) φυσικό περιβάλλον: φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στη φύση  

Ο σχεδιασμός της ηχητικής μηχανικής παίζει ουσιαστικό ρόλο για την ανάπτυξη των στοχευμένων ικανοτήτων 
του μαθητή και την επίτευξη του ορισμένου εκπαιδευτικού στόχου. Το AbG Ταίριαξε το Θόρυβο θέτει ως στόχο 
τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με τη φύση του θορύβου, τις πηγές που τον παράγουν και τις ιδιότητες 
που κατέχει. Η ηχητική αναπαράσταση της μηχανικής των παιχνιδιών μνήμης συντελείται ως εξής : ο παίκτης 
έρχεται αντιμέτωπος με κλειστές κάρτες, τις οποίες ανοίγει ανά ζευγάρια και ακούει τους θορύβους που αυτές 
κρύβουν. Ο στόχος είναι να συγκρατήσει τις ηχητικές τους ιδιότητες, ώστε να ταιριάξει ανά ζευγάρια τους 
ίδιους θορύβους. Αντίπαλοί του είναι ο περιορισμένος χρόνος και το περιορισμένο περιθώριο για λάθος 
επιλογές. Ο παίκτης καλείται να συγκεντρωθεί και να μελετήσει τα ηχητικά δεδομένα, ώστε να λύσει το γρίφο. 

Το AoG Δραπέτευσε από το Θόρυβο θέτει ως στόχο την παρουσίαση της βλαβερής επίδρασης του θορύβου και 
την ευαισθητοποίηση του παίκτη/μαθητή, ώστε να δράσει προς τη βελτίωση του ακουστικού περιβάλλοντος. 
Προς αυτό το στόχο δόθηκε έμφαση στη συναισθηματική φόρτιση του παίκτη. Τα ηχητικά γεγονότα κατέχουν 
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ιδιότητες που μπορούν να προκαλέσουν συναισθηματικές αντιδράσεις στους ακροατές. (Drossos, Floros, 
2012:109) Η ηχητική μηχανική του παιγνιακού σεναρίου της απόδρασης χρησιμοποιεί αυτές τις ιδιότητες, για 
να μεταφέρει στον παίκτη τη δυσάρεστη αίσθηση του εγκλεισμού. Ο ηχητικός σχεδιασμός συντελείται ως εξής 
: ο παίκτης εκτίθεται σε ταυτόχρονα θορυβώδη ηχοτοπία και μεγεθυντικά επεξεργασμένους θορυβώδεις 
ήχους, οργανωμένους σε στρώματα, με στόχο την ακουστική και συναισθηματική σύγχυσή του. Ο στόχος είναι 
να ανακαλύψει και να επιλέξει το σημείο εκείνο στην οθόνη, όπου το εκάστοτε ανώτατο στρώμα θορύβου 
απενεργοποιείται. Κάθε πίστα τελειώνει, όταν απενεργοποιηθούν όλοι οι θόρυβοι και ο παίκτης αποκαλύψει 
τη σιωπή. 

Το TNG σχεδιάστηκε στην προγραμματιστική πλατφόρμα Max/Msp για τα λειτουργικά Microsoft Windows και 
Apple OS. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση, επιτρέποντας έτσι τη χρήση του από διδάσκοντες που ενδεχομένως να 
μην έχουν ιδιαίτερη σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Περαιτέρω, ο συνολικό σχεδιασμός λαμβάνει 
υπόψιν τη διευκόλυνση της διδακτικής διαδικασίας. Προσφέρεται η επιλογή για ηχητικό οδηγό στη αρχή του 
παιχνιδιού, ώστε οι παίκτες να ενημερώνονται για τη λειτουργία του και έπειτα να δρουν αυτόνομα. Τα οπτικά 
ερεθίσματα είναι λιτά και φιλικά, ούτε πολύ παιδικά ούτε πολύ σοβαρά, ώστε το παιχνίδι να απευθύνεται σε 
όλες τις τάξεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Έχουν χρησιμοποιηθεί στερεοφωνικοί ήχοι, ώστε να δίνεται 
περισσότερο η αίσθηση ηχητικών γεγονότων του πραγματικού κόσμου. Εντούτοις, οι υπόλοιπες 
στερεοφωνικές τους ιδιότητες (προέλευση, θέση και κατεύθυνση των ηχητικών αντικειμένων) δεν παίζουν 
ουσιαστικό ρόλο στον τρόπο του παιχνιδιού, καθώς κάτι τέτοιο θα διαμόρφωνε ως απαραίτητη τη χρήση του 
παιχνιδιού με ακουστικά και θα μετατόπιζε το κέντρο βάρους της ακουστικής αντίληψης από τα 
χαρακτηριστικά του θορύβου στον χωροθετημένο ήχο. Το παιχνίδι απευθύνεται από ένα υπολογιστή και μέσω 
ηχείων σε ολόκληρη την τάξη, γεγονός που εξισορροπεί την έλλειψη πολλών τερματικών στα σύγχρονα 
ελληνικά σχολεία. Στο διδάσκαλο συστήνεται να εμπλουτίζει το παιγνιακό περιεχόμενο με προφορικές 
συμπληρωματικές πληροφορίες, καθώς και να συζητά με τους μαθητές τις επιδόσεις τους και την εφαρμογή 
στον πραγματικό κόσμο των γνώσεων που αποκόμισαν. (Charsky, 2010) 

 
5. Συμπεράσματα 

Παρουσιάστηκε το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο σχεδίασης ηχητικών παιχνιδιών με έμφαση στην 
εκπαιδευτική τους πράξη και δυναμική. Τα ηχητικά παιχνίδια μπορούν ενσωματωθούν στις βαθμίδες της 
τυπικής εκπαίδευσης, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και του project, υλοποιώντας 
εκπαιδευτικά σενάρια με αντικείμενο την ακουστική και την υγεία της ανθρώπινης ακοής. Ως πρόταση του πώς 
η ακουστική οικολογία μπορεί να βρει ένα ρόλο ουσιαστικό, συνεκτικά δομημένο και προσαρμοσμένο στην 
τυπική εκπαίδευση, οι υπογράφοντες ανέπτυξαν το TNG, ένα εκπαιδευτικό ηχητικό περιβάλλον με θέμα την 
κατανόηση των περιβαλλόντων μορφών θορύβου, αποτελούμενο από δύο ηχητικά παιχνίδια: το Ταίριαξε το 
Θόρυβο, ένα παιχνίδι μνήμης με στόχο την ενημέρωση για τη φύση του θορύβου, και το Δραπέτευσε από το 
Θόρυβο, ένα παιχνίδι απόδρασης με στόχο την ευαισθητοποίηση κατά της βλαβερής επίδρασης του θορύβου. 
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Περίληψη 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης κατά του Θορύβου (International Noise Awareness Day, INAD) έχει 
θεσμοθετηθεί και εορτάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο με αφορμή την αναγνωρισμένη αναγκαιότητα για την 
ευαισθητοποίηση των κοινωνιών σε θέματα παραγωγής και προστασίας από το θόρυβο, η παρουσία του 
οποίου αυξάνεται δραματικά με την συνεχιζόμενη παγκόσμια οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη και 
δραστηριότητα. Με αφορμή την ημέρα αυτή, η οποία για το έτος 2014 είχε ορισθεί την 30η Απριλίου 2014, 
μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα πλέγμα εκπαιδευτικών δράσεων 
σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Οι δράσεις αυτές αποτελούν μια πρώτη απόπειρα στοχευμένης εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των 
μαθητών σε θέματα θορύβου και των πολλαπλών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η διαρκής έκθεση σε αυτόν 
στην ανθρώπινη ακοή και υγεία. Ο χαρακτήρας των δράσεων είναι πολύπλευρος, στοχεύοντας στην 
προσέλκυση των μαθητών μέσω ακουστικών παραδειγμάτων, διαδραστικού υλικού και βιωματικών / 
συμμετοχικών δράσεων, καθώς επίσης και ηχητικών παιχνιδιών που αναδεικνύουν πτυχές της επίδρασης του 
θορύβου στην ανθρώπινη καθημερινότητα, μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων ηχητικών διεπαφών. Στην 
παρούσα εργασία περιγράφονται αναλυτικά όλες οι παραπάνω δράσεις, όπως αυτές υλοποιήθηκαν στην 
Δυτική Ελλάδα (και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων), αναδεικνύοντας μέσω της παρουσίασης 
σχεδιαστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της συνολικής προσέγγισης και θέτοντας το υπόβαθρο για μελλοντική 
αξιολόγησή τους. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

Ακουστική Εκπαίδευση, Θόρυβος, Εκπαιδευτικές Ακουστικές Δράσεις, Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης 
κατά του Θορύβου 

 
 

1. Εισαγωγή 

Η παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης κατά του θορύβου (International Noise Awareness Day – INAD) 
αποτελεί μία πρωτοβουλία του Αμερικανικού Κέντρου για την Ακοή και την Επικοινωνία και εορτάζεται 
διεθνώς σε ετήσια βάση. Στην Ευρώπη, ο συντονισμός των σχετικών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής (ΕΑΑ), σε συνεργασία με τους τoπικούς/εθνικούς φορείς - μέλη της. Με 
βάση τα παραπάνω, κάθε χρονιά, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.) συμμετέχει στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του ως τακτικό μέλος της ΕΑΑ προερχόμενο από την Ελλάδα, στην υλοποίηση ποικιλίας 
δράσεων που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο για την INAD και στοχεύουν στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ηχορύπανσης και ηχοπροστασίας, επίδρασης της συστηματικής 
έκθεσης σε υψηλές ηχητικές στάθμες τόσο στην ακοή, όσο και σε ευρύτερες πτυχές της καθημερινής 
ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Για το έτος 2014, η INAD ορίσθηκε για την 30η Απριλίου. Μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α. σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα 
πλέγμα δράσεων οι οποίες απευθύνονταν στην μαθητική κοινότητα της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι δράσεις 
αυτές υλοποιήθηκαν με τη συνδρομή και εποπτεία της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων, καλύπτοντας έτσι γεωγραφικά, ενδεχομένως για πρώτη φορά, μια μεγάλη σε έκταση 
γεωγραφική περιοχή της χώρας και επιτρέποντας την άμεση επαφή με τους μαθητές και εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθμιας αλλά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ακριβώς η 
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περιγραφή των εκπαιδευτικών δράσεων που σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
εορτασμού της φετινής INAD 2014. 

Η δομή της παρούσας εργασίας είναι η εξής: στην επόμενη ενότητα (Ενότητα 2), δίνεται η αναλυτική 
περιγραφή των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας ευαισθητοποίησης κατά του 
θορύβου για το έτος 2014. Ακολούθως, στην Ενότητα 3 περιγράφεται συνοπτικά ο τρόπος με τον οποίο αυτές 
υλοποιήθηκαν. Η εργασία ολοκληρώνεται με την Ενότητα 4, στην οποία δίνεται μια σύνοψη των 
συμπερασμάτων που προέκυψαν καθώς και μια αποτύπωση των μελλοντικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
δράσεων οι οποίες μπορούν να σχεδιασθούν ως απόρροια της συγκεκριμένης εργασίας. 

 
2. Αναλυτική περιγραφή εκπαιδευτικών δράσεων 

Στην Ενότητα αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι εκπαιδευτικές δράσεις οι οποίες σχεδιάστηκαν και 
υλοποιήθηκαν στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος (και ειδικότερα στα Ιόνια Νησιά) στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας ημέρας ευαισθητοποίησης κατά του θορύβου. Σε μια προσπάθεια βέλτιστης προσέγγισης της 
μαθητικής και γενικότερα εκπαιδευτικής κοινότητας, η παρουσίαση των δράσεων είχε πολύπλευρο 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή οπτικοακουστική 
τεχνολογία για την παρουσίαση ηχητικού και οπτικού περιεχομένου, αλλά και τις σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις στον τομέα της βιωματικής και συμμετοχικής εκπαίδευσης. Σε μια απόπειρα σύνοψης και 
ενσωμάτωσης όλων των παραπάνω δυνατοτήτων στον χαρακτήρα των εκπαιδευτικών δράσεων που 
υλοποιήθηκαν, αυτές ταξινομήθηκαν / κατηγοριοποιήθηκαν για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας σε 
τρεις διαφορετικούς θεματικούς άξονες ως ακολούθως: 

 
2.1. Άξονας 1: Ενημέρωση σε σχολικές μονάδες 

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης αναπτύχθηκε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό υλικό που απευθυνόταν σε 
διαφορετικές ηλικιακές ομάδες μαθητών (νηπιαγωγείου - δημοτικού και γυμνασίου – λυκείου), αλλά και στους 
αντίστοιχους εκπαιδευτικούς. Στόχος της δράσης ήταν το υλικό αυτό να παρουσιασθεί στους μαθητές με δύο 
εναλλακτικές προσεγγίσεις: α) με την συνδρομή εθελοντών εκπαιδευτικών προερχόμενων από σχολικές 
μονάδες Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προηγουμένως συμμετείχαν σε σχετική ενημέρωση / 
επιμόρφωση και β) με την επιτόπια επίσκεψη ειδικών σε θέματα ακουστικής και ηχομόνωσης / 
ηχοπροστασίας σε επιλεγμένα σχολεία. Για το λόγο αυτό προγραμματίστηκαν επιμορφωτικές συναντήσεις με 
τις ανωτέρω κατηγορίες εκπαιδευτικών, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα στη συνέχεια στην Ενότητα 3.  

Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε για τους εκπαιδευτικούς89 αποτελούσε ένα υπερσύνολο 
αυτού που προοριζόταν για τους μαθητές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εννοιών και παραδειγμάτων από την 
επιστήμη της ακουστικής και της ψυχοακουστικής που σχετίζεται με το θόρυβο και την επίδραση αυτού στην 
ανθρώπινη καθημερινότητα. Πιο συγκεκριμένα, το υλικό αυτό αποτελείτο από τις εξής βασικές ενότητες: α) 
ορισμός του ήχου ως κύμα: η συχνότητα και το πλάτος/στάθμη του ήχου β) ο μηχανισμός της ανθρώπινης 
ακοής (φυσιολογία και ψυχοακουστικά φαινόμενα που συνιστούν την τελική ηχητική αντίληψη) γ) 
αντικειμενικότητα και υποκειμενικότητα στην ακουστική αντίληψη και ορισμός του θορύβου δ) οι συνέπειες 
του θορύβου στην ανθρώπινη ακοή και δραστηριότητα και ε) η ανάδειξη του  θορύβου ως βασική συνιστώσα 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ταυτόσημη με την τυπική και ευρέως διαδεδομένη στους κόλπους τους 
εκπαιδευτικής κοινότητας διδακτικής προσέγγισης σε θέματα μόλυνσης του περιβάλλοντος. Το αντίστοιχο 
οπτικοακουστικό υλικό (Εικόνα 1) περιείχε ένα μεγάλο αριθμό από ακουστικά παραδείγματα, με βάση τα 
οποία επιχειρήθηκε μία άμεση κατανόηση των επιμέρους ορισμών και της περιγραφής των φαινομένων που 
παρουσιάσθηκαν. 

Η ανάπτυξη του υλικού που αναπτύχθηκε απευθυνόμενο στις δύο παραπάνω ηλικιακές κατηγορίες μαθητών90 
91στηρίχθηκε στην ίδια λογική παρουσίασης ηχητικών παραδειγμάτων. Στην περίπτωση του υλικού για την 
πρώτη ηλικιακή ομάδα, η παρουσίαση ακολούθησε τη γενικότερη λογική της παρουσίασης των ηχητικών 
παραδειγμάτων ως παιχνιδιών – γρίφων, ενώ η θεματολογία που καλύφθηκε ήταν σαφώς περιορισμένη, 
χωρίς να περιλαμβάνονται για παράδειγμα έννοιες όπως η φυσιολογία της ανθρώπινης ακοής και οι 
μηχανισμοί της ακουστικής αντίληψης. Το υλικό σε όλες τις περιπτώσεις είχε έκταση κατάλληλη για την 
παρουσίασή του εντός μιας τυπικής διδακτικής ώρας. 

                                                        
89 Διαθέσιμο μέσω του υπερσυνδέσμου https://dl.dropboxusercontent.com/u/3975478/INADPresentation_Teachers%20.pptx 
90 Υλικό για νηπιαγωγείο και δημοτικό, διαθέσιμο στο https://dl.dropboxusercontent.com/u/3975478/INADPresentation_Dimotiko.pptx 
91 Υλικό για γυμνάσιο – λύκειο, διαθέσιμο στο https://dl.dropboxusercontent.com/u/3975478/INADPresentation_GymnasioLykeio.pptx 
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Εικόνα 1. Στιγμιότυπο ηλεκτρονικού υλικού για τον εκπαιδευτικό 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι παράλληλα με τον ορισμό και την παρουσίαση της επίδρασης του θορύβου, 
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εξατομικευμένη ηχητική αναπαραγωγή με χρήση ακουστικών σε υψηλές 
στάθμες και το πως αυτή μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες 
αλλοιώσεις της ανθρώπινης ακοής. Η κατεύθυνση αυτή κρίθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθεί, καθώς το 
φαινόμενο της ακρόασης μουσικής σε υψηλές στάθμες μέσω ακουστικών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στις 
νέες γενιές μαθητών, χωρίς να υπάρχει κανενός είδους ενημέρωση και πρόληψη τόσο στους μαθητικούς 
πληθυσμούς, όσο και στους γονείς τους. 

 
2.2. Άξονας 2: Ηχητικά παιχνίδια 

Τα ηχητικά παιχνίδια αποτελούν ένα αναπτυσσόμενο είδος ηλεκτρονικών παιχνιδιών, με την ιδιαιτερότητα ότι 
το περιβάλλον του παιχνιδιού και η αλληλεπίδραση του χρήστη με αυτό πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω 
του ακουστικού πεδίου. (Friberg, Gärdenfors, 2004:148) Πιο συγκεκριμένα, στα ηχητικά παιχνίδια, ο χρήστης 
καλείται να χρησιμοποιήσει την αίσθηση της ακοής για να αντιληφθεί τον κόσμο του παιχνιδιού, να 
μετακινηθεί εντός αυτού ή να τον ελέγξει με τις  αντιδράσεις του, να κατανοήσει το σενάριο του και γενικά να 
αναπτύξει την αμφίδρομη αλληλεπιδραστική επικοινωνία με την μηχανή εκτέλεσης του λογισμικού του 
παιχνιδιού. Επικοινωνία η οποία είναι απαραίτητη σε όλες τις πλατφόρμες των υφιστάμενων ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών (συμπεριλαμβανομένων και των ευρύτατα διαδεδομένων video-games, όπου όμως η οπτική 
συνιστώσα είναι κυρίαρχη). 

Στην βιβλιογραφία έχουν ήδη καταγραφεί αρκετές υλοποιήσεις ηχητικών παιχνιδιών (ποικιλία τίτλων μπορεί 
να βρεθούν στο www.audiogames.net), όπου ο ήχος είτε μπορεί να αποτελεί την μοναδική συνιστώσα 
αναπαράστασης του κόσμου του παιχνιδιού και διάδρασης με αυτόν (Audio-Only Games, AoGs), είτε να 
χρησιμοποιείται παράλληλα με την οπτική αναπαράσταση, αλλά με μεγαλύτερης βαρύτητα σημασία ως προς 
το περιεχόμενο που αναπαρίσταται ακουστικά (Audio-Based Games, AbGs). Και στις δύο αυτές κατηγορίες 
ηχητικών παιχνιδιών, η σύνθεση του απαραίτητου ηχητικού περιβάλλοντος πρέπει να πραγματοποιείται υπό 
αυστηρές προδιαγραφές ως προς την πιστότητα, αλλά και την αυθεντικότητα του αναπαραγόμενου ηχητικού 
πεδίου. Προς την κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται σύγχρονες μέθοδοι ηχητικού σχεδιασμού (διαδραστικού 
κυρίως, αλλά και μη), καθώς επίσης και ηχητικής αναπαράστασης δεδομένων (data sonification). (Jørgensen, 
2006) 

Τα ηχητικά παιχνίδια, λόγω της φύσης τους όπως αυτή ορίστηκε συνοπτικά προηγουμένως, μπορούν να βρουν 
ευρεία εφαρμογή στην εκπαίδευση. Βασικό άξονα για την ενσωμάτωσή τους στις βαθμίδες της τυπικής 
εκπαίδευσης μπορεί να αποτελέσει για παράδειγμα η περιβαλλοντική εκπαίδευση και το project, συνιστώσες 
του υφιστάμενου σχολικού προγράμματος σπουδών όπου υλοποιείται στην πράξη η βιωματική και 
συμμετοχική μάθηση. Παράλληλα, η χρήση των ηχητικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει 
υποστηρικτικά και σε εκπαιδευτικά σενάρια άλλων επιστημονικών πεδίων και κατευθύνσεων, όπως π.χ. στις 
φυσικές επιστήμες, ενώ είναι προφανές ότι μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο σε ομάδες 
μαθητών με προβλήματα όρασης. 
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Εστιάζοντας αποκλειστικά στην ακουστική επιστήμη, σε μία αρχική φάση σχεδιασμού και πειραματισμού και 
με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης κατά του θορύβου, σχεδιάστηκαν δύο ηχητικά παιχνίδια 
υπό μορφή μίας κοινής σουίτας εφαρμογών (Εικόνα 2) με τίτλο «Παιχνίδια Θορύβου» (The Noize Games – 
TNGs). Η σουίτα αυτή είναι διαθέσιμη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και συμβατή με λειτουργικά 
συστήματα Windows92 και MAC OS X93. Τα παιχνίδια αυτά είναι τα εξής: 

 
Εικόνα 2. Η σουίτα των ηχητικών παιχνιδιών «Παιχνίδια θορύβου» 

• Ηχητικό Παιχνίδι με τίτλο «Απέδρασε από τον θόρυβο» (Escape Noise): οι μαθητές-παίκτες ακούν 
σύνθετα ηχοτοπία που περιέχουν μία ή και περισσότερες εστίες θορύβου (τα τοπία μπορούν να 
γίνονται πιο σύνθετα όσο αυξάνει το επίπεδο-δυσκολία του παιχνιδιού). Τυπικά παραδείγματα 
τέτοιων ηχοτοπίων αποτελούν π.χ. ένα δωμάτιο με θορύβους από υπολογιστή, τηλεόραση και ψυγείο 
ή ένα αστικό τοπίο με αμάξια, μηχανήματα κ.τ.λ. Ο γρίφος που πρέπει να λυθεί βρίσκεται κρυμμένος 
κάτω από αυτά τα επίπεδα θορύβου. Στόχος του παιχνιδιού είναι ο παίκτης να καθαρίσει το ηχοτοπίο 
από κάθε περιττό θόρυβο και να ακούσει τελικά τη λύση του γρίφου. Η διαδικασία αυτή 
πραγματοποιείται με τυπικές κινήσεις του ποντικού του υπολογιστή (τύπου mouse-over και click). 

• Ηχητικό Παιχνίδι με τίτλο «Ταίριαξε τον θόρυβο» (Match Noise): το παιχνίδι αυτό δεν στοχεύει τόσο 
στην ευαισθητοποίηση του παίκτη, όσο στην εκπαίδευση σχετικά με το θόρυβο και τα ακουστικά 
χαρακτηριστικά του. Στηρίζεται στο ευρύτατα γνωστό σενάριο των καρτών μνήμης, όπου ο παίκτης 
πρέπει να αναποδογυρίζει ανά ζευγάρια κλειστές κάρτες σε ένα πλέγμα και να εντοπίζει ζευγάρια 
ίδιων καρτών. Στο παιχνίδι αυτό, αντί για εικόνες, οι κάρτες κρύβουν ήχους, συμπεριλαμβανομένων 
και θορύβων, τους οποίους ο χρήστης πρέπει να ταυτοποιήσει για να ολοκληρώσει επιτυχώς την κάθε 
πίστα του παιχνιδιού. Οι ήχοι είναι οργανωμένοι σε ομάδες  

Η σχεδίαση και των δύο ηχητικών παιχνιδιών πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψιν τις πλέον πρόσφατες 
αρχές της διαδραστικής ηχητικής σχεδίασης. (Rocchesso et al., 2008) Παράλληλα, για την υλοποίηση του 
συνολικού σεναρίου-χρήσης των παιχνιδιών, χρησιμοποιήθηκαν (σε προαιρετική βάση) συστήματος 
καταμέτρησης χρόνου ολοκλήρωσης της κάθε πίστας και βαθμολόγησης (scoring). 

 
2.3. Άξονας 3: Βιωματικές δράσεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Οι βιωματικές – συμμετοχικές δράσεις στην εκπαίδευση αποτελούν μια άκρως αποδεκτή πρακτική από την 
εκπαιδευτική κοινότητα, θέτοντας τον μαθητή στο προσκήνιο της διδακτικής διαδικασίας. (Kolb, 2005) Ήδη και 
στην ελληνική επικράτεια παρατηρείται μια αυξανόμενη κινητικότητα πολλών ομάδων εκπαιδευτικών προς 
την κατεύθυνση υλοποίησης σεναρίων βιωματικών δράσεων, η οποία υποβοηθείται σε αρκετές περιπτώσεις 
από την υιοθέτηση και χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. (Demetriadis et al., 2003)  

Ακολουθώντας την παραπάνω σύγχρονη πρακτική, στο πλαίσιο των δράσεων για την παγκόσμια ημέρα 
ευαισθητοποίησης κατά του θορύβου στην δυτική Ελλάδα το 2014, σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν τρία 
διαφορετικά σενάρια βιωματικών – συμμετοχικών δράσεων, ως εξής: 

                                                        
92 Ελληνική έκδοση διαθέσιμη από τον υπερσύνδεσμο https://dl.dropboxusercontent.com/u/3975478/NoiseGames4pc_Gr.zip 
93 Ελληνική έκδοση διαθέσιμη από τον υπερσύνδεσμο https://dl.dropboxusercontent.com/u/3975478/NoiseGames4mac_Gr.zip 
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• Δράση 1: “Tα dB του ήχου - αυτός ο γνώριμος... άγνωστος”94: στη δραστηριότητα αυτή (Εικόνα 3) δίνεται 
η γενική περιγραφή του ήχου, των βασικών χαρακτηριστικών του (στάθμης και συχνότητας) με έμφαση 
στην πρώτη και στους τρόπους μέτρησής της. Επιπλέον, εξηγείται ποιοτικά και ποσοτικά πως ορίζεται η 
λογαριθμική μονάδα decibel (dB). Στη συνέχεια ορίζεται ο θόρυβος ως η κατηγορία εκείνη των ήχων οι 
οποίοι ενοχλούν, διευρύνοντας τον ορισμό αυτό με έμφαση στην έννοια του αντικειμενικού και του 
υποκειμενικού. Στην τελική-συμμετοχική φάση της δραστηριότητας, οι μαθητές καλούνται να 
πραγματοποιήσουν την μέτρηση της μέσης ηχοστάθμης α) του θορύβου ενός πολυσύχναστου δρόμου 
(συγκεκριμένα: της κεντρικής πλατείας της πόλης της Κέρκυρας) και β) του περιβάλλοντος χώρου της 
λιμνοθάλασσας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κέρκυρας (πλησίον της Λευκίμμης). Η 
πραγματοποίηση και των δύο περιπτώσεων μετρήσεων στηρίζεται σε υλικό βίντεο το οποίο έχει ληφθεί 
υπό συγκεκριμένες συνθήκες και τεχνικές προδιαγραφές, ούτως ώστε να επιτρέπεται η σωστή αρχική 
ρύθμιση του κέρδους της τελικής ηχητικής αναπαραγωγής η οποία προσομοιώνει την τελική τιμή 
μέτρησης της ηχοστάθμης στο πραγματικό πεδίο. Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της 
δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες μαθητές καλούνται να διερευνήσουν την πιθανή επίδραση των τιμών 
θορύβου / ήχων περιβάλλοντος που κατέγραψαν σε συνδυασμό με την γνώση και τις δεξιότητες που θα 
αποκτήσουν από τις υπόλοιπες δύο δραστηριότητες (και ειδικότερα την 3η). Για την εκτέλεση της εν 
λόγω δραστηριότητας απαιτείται η διάθεση ενός βίντεο προβολικού συστήματος, ενός στερεοφωνικού 
ζεύγους ηχείων και μίας android φορητής συσκευής η οποία εκτελεί το λογισμικό για την μέτρηση της 
ηχοστάθμης. Για την εκτέλεση της δραστηριότητας, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3 - 4 ατόμων 
και η κάθε ομάδα λαμβάνει τις δικές της μετρήσεις. Κάποιες ομάδες τοποθετούνται πιο κοντά στα ηχεία, 
κάποιες πιο μακριά, ώστε να αποτυπωθεί και η διαφοροποίηση της ηχοστάθμης ανάλογα με την 
απόσταση. 

  
Εικόνα 3. Στιγμιότυπο ηλεκτρονικού υλικού της δράσης “Tα dB του ήχου - αυτός ο γνώριμος... άγνωστος” 

• Δράση 2: “Παραμύθι χωρίς τέλος”95: στη δραστηριότητα αυτή (Εικόνα 4) οι μαθητές (και πάλι χωρισμένοι 
σε ομάδες) καλούνται να ακούσουν ένα παραμύθι και να καταγράψουν τα βασικά στοιχεία του σεναρίου 
που κρίνουν απαραίτητο, ώστε στην συνέχεια να το παίξουν υπό μορφή παντομίμας στις υπόλοιπες 
ομάδες. Κατά τη διάρκεια της ηχητικής αναπαραγωγή του παραμυθιού (η αφήγηση του οποίου εκτός 
από την ανθρώπινη φωνή, είναι επενδυμένη και με μουσική υπόκρουση ανά σημεία) προστίθεται 
ελεγχόμενα λευκός θόρυβος, του οποίου το πλάτος σταδιακά αυξάνει με μια γραμμική κλίση κέρδους. 
Έτσι, από ένα χρονικό σημείο και μετά, είναι δύσκολο (και τελικά αδύνατο) να ακούσει κανείς την 
αφήγηση του παραμυθιού, με αποτέλεσμα να είναι στην πράξη αδύνατη η ολοκληρωμένη παρουσίαση 
του παραμυθιού από τις ομάδες των μαθητών. Είναι ένα παραμύθι χωρίς τέλος… Όποια ομάδα 
καταφέρει να περιγράψει το μεγαλύτερο μέρος του σεναρίου του παραμυθιού, κερδίζει (αυτή κατάφερε 
και διέκρινε μεγαλύτερο ποσοστό της αφήγησης διά μέσου του θορύβου). Παράλληλα, για την 
ολοκλήρωση της δράσης, ενθαρρύνεται η προσπάθεια αποτύπωσης της επίδρασης του θορύβου στην 
αφήγηση / παντομίμα των ομάδων των μαθητών, σαν να ήταν μέρος του αρχικού σεναρίου του 
παραμυθιού. Κατ’ επέκταση, οι μαθητές καλούνται στην αρχή να περιγράψουν με χρήση παντομίμας 
οτιδήποτε ακούσουν. Για την εκτέλεση της δραστηριότητας απαιτείται η χρήση ενός βίντεο-προβολικού 
συστήματος, ενός στερεοφωνικού ζεύγους ηχείων και συνήθης γραφική ύλη για την λήψη σημειώσεων 

                                                        
94 To υλικό της δράσης ειναι διαθέσιμο στο https://dl.dropboxusercontent.com/u/3975478/01_The_dBs_of_Sound.pptx 
95 To υλικό της δράσης είναι διαθέσιμο στο https://dl.dropboxusercontent.com/u/3975478/02_Tail_Without_End.pptx 
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από τις ομάδες των μαθητών. Το στερεοφωνικό ζεύγος των ηχείων πρέπει απαραιτήτως να τοποθετηθεί 
σε κοντινή απόσταση (της τάξης των 10 – 15 εκατοστών), καθώς από το αριστερό κανάλι 
πραγματοποιείται η αφήγηση του παραμυθιού και από το δεξιό η αναπαραγωγή του ελεγχόμενου 
θορύβου. 

  
Εικόνα 4. Στιγμιότυπο ηλεκτρονικού υλικού της δράσης “Παραμύθι χωρίς τέλος” 

• Δράση 3: “Ακούμε-ακούτε-ακούν: Η πολύτιμη ανθρώπινη ακοή”96: η δραστηριότητα αυτή (Εικόνα 5) 
αρχικά ξεναγεί τους μαθητές στο θαύμα της ανθρώπινης ακοής: το πως ο άνθρωπος ακούει, τόσο από 
πλευράς φυσιολογίας, όσο και από πλευράς ψυχοακουστικής - αντίληψης. Δίνεται έμφαση σε θέματα 
υποκειμενικής αντίληψης και συγκεκριμένων μηχανισμών της ανθρώπινης ακοής, αναδεικνύοντας με τον 
τρόπο αυτό τις ιδιαιτερότητές της. Στη συνέχεια, η παρουσίαση εισάγει την έννοια του θορύβου και το 
πως τελικά αυτός μπορεί να καταστρέψει το «θαύμα» της ανθρώπινης ακοής. Δίνονται ηχητικά 
παραδείγματα του πώς ακούει ένας άνθρωπος όσο η ηλικία του μεγαλώνει και της επίδρασης που έχει η 
συνεχόμενη έκθεση σε υψηλές στάθμες θορύβου. Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με το φαινόμενο της 
αναπαραγωγής μουσικής συμπιεσμένης ποιότητας (π.χ. mp3) και το πόσο κακή επίδραση έχει η χρήση 
ακουστικών για εξατομικευμένη ακρόαση μουσικής σε πολύ υψηλές στάθμες. Η δραστηριότητα 
ολοκληρώνεται τονίζοντας ότι ο θόρυβος είναι ένας σημαντικός παράγοντας μόλυνσης του καθημερινού 
περιβάλλοντος του ανθρώπου. Με το αυτί να μην κοιμάται ποτέ. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, οι 
μαθητές καλούνται επίσης να συμπεράνουν τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει η παρατεταμένη 
έκθεση στον κυκλοφοριακό θόρυβο που μέτρησαν κατά τη δραστηριότητα 1 στην ακοή. Για την εκτέλεση 
και ολοκλήρωση της δραστηριότητας απαιτείται η χρήση ενός βίντεο-προβολικού συστήματος και ενός 
στερεοφωνικού ζεύγους ηχείων. 

  
Εικόνα 5. Στιγμιότυπο ηλεκτρονικού υλικού της δράσης “Ακούμε-ακούτε-ακούν: Η πολύτιμη ανθρώπινη ακοή” 

3. Υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων 

Οι εκπαιδευτικές δράσεις που παρουσιάσθηκαν προηγουμένως υλοποιήθηκαν σε σχολικές μονάδες της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δυτική Ελλάδα (και ειδικότερα στην Κέρκυρα - 
                                                        
96 To υλικό της δράσης είναι διαθέσιμο στο https://dl.dropboxusercontent.com/u/3975478/03_We_You_They_Hear.pptx 
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Περιφέρεια Ιονίων Νήσων). Για το λόγο αυτό, ήδη κατά την φάση της σχεδίασής τους, ολοκληρώθηκαν όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες για την λήψη της απαραίτητης από το Υπουργείο Παιδείας άδειας. Η άδεια 
παραχωρήθηκε εγκαίρως, επιτρέποντας την πραγματοποίησή τους σε εθελοντική βάση (εκ μέρους των 
εκπαιδευτικών και των ανήλικων μαθητών). 

Εστιάζοντας αποκλειστικά ως παράδειγμα στο νησί της Κέρκυρας, το επόμενο στάδιο σχεδιασμού της 
υλοποίησης των δράσεων περιέλαβε την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, 
στάλθηκαν ενημερωτικές επιστολές προς όλες τις σχολικές μονάδες, μέσω των διοικητικών δομών της οικείας 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στις οποίες περιλαμβάνονταν πληροφορίες σχετικές με τον 
εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας ευαισθητοποίησης κατά του θορύβου και τις προγραμματισμένες δράσεις, 
καλώντας του εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε αυτές. Παράλληλα, υλοποιήθηκε μια πρώτη πιλοτική 
παρουσίαση του υλικού σε μαθητές – επισκέπτες του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κέρκυρας, στην 
οποία καταγράφηκαν σχόλια επί του οπτικοακουστικού υλικού των δράσεων, τα οποία ελήφθησαν στην 
συνέχεια υπόψιν για την βελτιστοποίηση της αποδοχής του από τους μαθητές και ορίσθηκε το πλάνο 
ενημέρωσης των εκπαιδευτικών. Όλες οι παραπάνω ενέργειες ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος του Μαρτίου, 
αφήνοντας περιθώρια για την έγκαιρη υλοποίηση των συνολικών δράσεων μέχρι τις 30 Απριλίου (ημέρα 
στόχο). 

Το σχεδιασθέν πλάνο ενημέρωσης των εκπαιδευτικών περιελάμβανε την παρουσίαση του εκπαιδευτικού 
υλικού σε τρεις κατάλληλα επιλεγμένες (με βάση γεωγραφικά κριτήρια) σχολικές μονάδες: μία στο νότιο 
συγκρότημα του νησιού, μία στην πόλη της Κέρκυρας και μία στο βόρειο συγκρότημα του νησιού. Με τον 
τρόπο αυτό, δόθηκε η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν, χωρίς την ανάγκη χρονοβόρου 
μετακίνησης από τις σχολικές έδρες τους. Στις δράσεις ενημέρωσης, οι οποίες έλαβαν χώρα στις 2, 3 και 4 
Απριλίου αντίστοιχα, συμμετείχαν περίπου 35 εκπαιδευτικοί συνολικά (ο καθένας από μία σχολική μονάδα 
του νησιού), οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία εκδήλωσαν την πρόθεση να παρουσιάσουν την 30η 
Απριλίου το αντίστοιχο υλικό στις τάξεις τους. Το εκπαιδευτικό υλικό δόθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικούς, ενώ επίσης παραχωρήθηκε και σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας 
(ειδικά αυτό που αφορά στον άξονα 3 των βιωματικών δράσεων), καθώς τα κέντρα αυτά διαθέτουν την 
απαραίτητη εμπειρία υλοποίησης παρόμοιων συμμετοχικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με την προοπτική 
να δοκιμασθούν πιλοτικά στις ομάδες μαθητών που τα επισκέπτονται και μελλοντικά να αποτελέσουν μέρος 
των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους. 

Τέλος, την 30η Απριλίου 2014, ημερομηνία εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας ευαισθητοποίησης 2014, μέλη 
του ΕΛ.ΙΝ.Α. πραγματοποίησαν παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού σε σχολικές τάξεις στην πόλη της 
Κέρκυρας, σε συνεργασία με τους οικείους διευθυντές και εκπαιδευτικούς.  

 
4. Συμπεράσματα 

Είναι ίσως η πρώτη φορά που το θέμα του θορύβου και της επίδρασης αυτού στην ποιότητα ζωής εντάσσεται 
ως εκπαιδευτική – ενημερωτική πρωτοβουλία στην καθημερινότητα των μαθητών όλων των βαθμίδων τυπικής 
εκπαίδευσης με τρόπο συντονισμένο και με την ευρεία συμμετοχή και υποστήριξη των στελεχών εκπαίδευσης 
αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Η ακουστική δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι απολύτως 
περιορισμένη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στερώντας πήγες ενημέρωσης και γνώσης τόσο από τους 
μαθητές, όσο και από τους γονείς τους. Θέματα αντιμετώπισης του θορύβου προφανώς και απαιτούν την 
συνδρομή της πολιτείας σε θεσμικό και νομικό επίπεδο. Πρέπει όμως να γίνει συνείδηση ότι η παραγωγή 
ατομικού θορύβου, αλλά και η έκθεση σε αυτόν, αποτελεί παράγοντα σημαντικής περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης, αντίστοιχο με αυτόν που συνεπάγεται η άμεση ρύπανση του περιβάλλοντος. Η ταύτιση αυτή 
αποτελεί ίσως τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για την προσέγγιση της μαθητικής κοινότητας και την 
ευαισθητοποίηση αυτής σε θέματα θορύβου, καθώς οι μαθητές ήδη συμμετέχουν σε πολλαπλές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση.  

Το μεγαλύτερο όμως πλεονέκτημα της παραπάνω προσέγγισης αποτελεί το γεγονός ότι τέτοιες δράσεις στην 
μεγάλη τους πλειοψηφία υλοποιούνται με εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και έχοντας έντονα βιωματικό 
και συμμετοχικό χαρακτήρα. Η παρουσίαση εννοιών που σχετίζονται με τον θόρυβο είναι πλήρως συμβατή με 
την εκπαιδευτική αυτή πρακτική, καθώς ο ήχος αποτελεί μια σημαντική ανθρώπινη αισθητηριακή συνιστώσα 
η οποία μπορεί να αναπαραχθεί με ακρίβεια και αυθεντικότητα στο πλαίσιο καλά σχεδιασμένων (από 
εκπαιδευτικής άποψης) δράσεων. Αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα προς την κατεύθυνση της ένταξης 
της ακουστικής εκπαίδευσης στην τυπική εκπαίδευση. Με αυτό το σκεπτικό, στην εργασία αυτή αναπτύχθηκαν 
τρεις διαφορετικοί άξονες δράσεων που λειτουργούν συμπληρωματικά, παρέχοντας αφενός μεν το 
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απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, προσφέροντας τη δυνατότητα κατανόησης εννοιών που σχετίζονται με τον 
ήχο, την ανθρώπινη ακοή και τον θόρυβο με συμμετοχικό – βιωματικό τρόπο και δίνοντας την ευκαιρία της 
ανακάλυψης των ακουστικών ιδιαιτεροτήτων του θορύβου μέσα από το παιχνίδι. 

Η παρούσα εργασία είναι σαφές ότι οριοθετεί μία αφετηρία με πολλές εναλλακτικές προσεγγίσεις προς 
διερεύνηση και εκπαιδευτική υλοποίηση για το μέλλον. Άμεσος μελλοντικός στόχος είναι η αποτίμηση / 
αξιολόγηση της υλοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων που περιγράφτηκαν προηγουμένως από την 
εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές και εκπαιδευτικούς). Η αποτίμηση αυτή εκτιμάται ότι θα προσδώσει 
χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία θα αξιοποιηθούν με ευρύτητα για το βέλτιστο σχεδιασμό κατάλληλα 
δομημένων εκπαιδευτικών σεναρίων και προγραμμάτων με στόχο πάντα την ενίσχυση της ακουστικής 
εκπαίδευσης στις αντίστοιχες βαθμίδες υποχρεωτικής και τυπικής εκπαίδευσης.  
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Περίληψη 

Οι θόρυβοι από την πόλη, καθώς και οι θόρυβοι που παράγονται μέσα στο σχολείο (ομιλίες, κινητικές και 
άλλες δραστηριότητες των παιδιών της τάξης ή διπλανών τάξεων κ.ά.) είναι δυνατόν να επηρεάσουν όχι μόνο 
τη διάθεση και συμπεριφορά των μαθητών, αλλά και τις επιδόσεις τους ιδιαίτερα στους τομείς της γλώσσας 
και της επικοινωνίας (Bronzaft, 2002). Εκπαιδευτικοί σε πολλά μέρη του κόσμου εκφράζουν την ενόχλησή τους 
από το θόρυβο στο σχολείο, ο οποίος φαίνεται ότι αποτελεί σημαντική αιτία για το άγχος τους (Tiesler & 
Oberdörster, 2008 · Karami, Cheraghi & Firoozabadi, 2012) και είναι δυνατόν να προκαλέσει ακόμη και 
προβλήματα στη φωνή. (Scarlatos & Manatakis, 2003) Στην παρούσα έρευνα επιχειρούμε να παρουσιάσουμε 
το πρόβλημα του θορύβου σε σχολεία της Ελλάδας όπως καταγράφηκε από την προοπτική των εκπαιδευτικών. 
Επιδίωξή μας είναι η έρευνα αυτή να συμβάλλει στην καταγραφή του σύγχρονου ελληνικού σχολικού 
ηχοτοπίου, να εντοπίσει προβλήματα ή ειδικότερα θέματα σχετικά με το θόρυβο στο σχολικό περιβάλλον που 
χρήζουν προσοχής και να προτείνει πιθανούς τρόπους γιa την αντιμετώπισή τους. Εκπαιδευτικοί και μαθητές 
μπορούν να αποκτήσουν έναν πιο ενεργητικό ρόλο στο να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να επιδρούν 
βελτιωτικά στο ηχητικό περιβάλλον του σχολείου τους. Αυτό συνάδει και με την άποψη του Murray Schafer 
(1986) ότι το ηχητικό περιβάλλον είναι σαν μια μακροσκοπική μουσική σύνθεση την οποία συνδιαμορφώνουν 
οι άνθρωποι με τις καθημερινές τους δραστηριότητες.  

 
Λέξεις κλειδιά 

Ηχητικό Περιβάλλον Σχολείου, Θόρυβος στο Σχολείο, Επιπτώσεις Θορύβου, Θόρυβος και Διδασκαλία-Μάθηση, 
Αξιολόγηση του Σχολικού Θορύβου από Εκπαιδευτικούς  

 
 
1. Εισαγωγή 

Ο θόρυβος σε ένα σχολικό περιβάλλον σχετίζεται με την κουλτούρα του τόπου, τις εκάστοτε ηχητικές πηγές, με 
ψυχολογικούς, νοητικούς, εκπαιδευτικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες, αλλά και με την υλικοτεχνική 
υποδομή. Η παρούσα έρευνα ξεκίνησε από τον προβληματισμό μας σχετικά με τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα 
θορύβου που έχουμε διαπιστώσει κατά τις επισκέψεις μας σε σχολεία στην Ελλάδα. Τα επίπεδα αυτά με μία 
φαινομενολογική ματιά δείχνουν να διαφέρουν σημαντικά από τα επίπεδα θορύβου σε σχολεία άλλων 
χωρών, γεγονός που επαληθεύεται και από έρευνες που σχετίζονται με το θόρυβο σε σχολεία της Ελλάδας. 
(Scarlatos & Manatakis, 2003 · Sarantopoulos et al., 2013) Εδώ γίνεται μία απόπειρα σύνοψης κάποιων 
ερευνητικών αποτελεσμάτων από την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις επιπτώσεις του 
θορύβου σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ακολούθως περιγράφουμε τα πρώτα αποτελέσματα από σχετική 
έρευνα δημοσκόπησης (survey) που πραγματοποιήσαμε την άνοιξη του 2014 μέσω ερωτηματολογίου και 
στόχο είχε να καταγράψει το πώς Έλληνες εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
αντιλαμβάνονται το θέμα του θορύβου στο σχολείο τους. 

Η διαφορά μεταξύ του τι είναι ήχος και τι θόρυβος δεν είναι πάντα ευδιάκριτη. Ο Truax (1999) και ο Schafer 
(1977) καταλήγουν στο ότι ο πιο ικανοποιητικός ορισμός για το θόρυβο είναι: «ανεπιθύμητος ήχος». Η 
Bronzaft (2002) προσθέτει στον ορισμό του θορύβου και τις παραμέτρους «μη ελεγχόμενος» και «μη 
προβλέψιμος». Οι παραπάνω ορισμοί επικεντρώνονται στην υποκειμενική διάσταση της εκτίμησης του 
θορύβου, η οποία είναι δυνατόν να συμπληρωθεί από τον ορισμό του θορύβου με βάση τα επίπεδα ηχητικής 
πίεσης που προκαλεί. Θόρυβος, επομένως, θα μπορούσε να θεωρηθεί ο ανεπιθύμητος, μη-ελεγχόμενος και 
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μη-προβλέψιμος ήχος, αλλά και ο πολύ δυνατός ήχος. Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει πολλές έρευνες που 
αφορούν στο θόρυβο και στις επιδράσεις του στη σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου. Ο θόρυβος είναι 
δυνατόν να προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη βλάβη στο αυτί και την ακοή καθώς και σε άλλα συστήματα του 
οργανισμού, όπως το καρδιαγγειακό και το γαστρεντερικό τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στο στρες. 
Μπορεί να αποτελέσει παρεμβολή στις καθημερινές δραστηριότητες και να προκαλέσει προβλήματα στον 
ύπνο, στη λεκτική επικοινωνία, αλλά ακόμη και να οδηγήσει σε λάθη και δυσκολίες στην εργασία (Rossing, 
1990). Οι επιδράσεις του θορύβου στην ψυχική υγεία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πώς ορίζεται η 
ψυχική υγεία. Εάν ο ορισμός της ψυχικής υγείας δεν περιοριστεί στην απουσία της ασθένειας, αλλά 
συμπεριλάβει την έννοια της καλής ποιότητας ζωής, χωρίς υπερβολικό στρες και ενοχλήσεις, τότε τα ευρήματα 
των ερευνών υποδεικνύουν ότι ο θόρυβος είναι δυνητικά βλαβερός για την ψυχική υγεία. Κάποιες από τις 
επιδράσεις του είναι ενόχληση, θυμός, κατάθλιψη, αίσθημα κόπωσης και «μαθημένης ανικανότητας» (learned 
helplessness). Περισσότερο ευάλωτοι στις ψυχολογικές επιδράσεις του θορύβου είναι όσοι έχουν ήδη 
προβλήματα ψυχικής υγείας τα οποία είναι δυνατόν να επιδεινωθούν από τα στρεσογόνα θορυβώδη 
ερεθίσματα. (Bronzaft, 2002)  

 
2. Επιπτώσεις του θορύβου σε μαθητές 

Οι Bronzaft & McCarthy (1975) αρκετά χρόνια πριν ερεύνησαν την πιθανή σχέση του θορύβου των τρένων που 
περνούσαν δίπλα από τις τάξεις ενός Δημοτικού σχολείου στη Νέα Υόρκη, με τις επιδόσεις των μαθητών, 
εστιάζοντας στην ικανότητα ανάγνωσης. Διαπίστωσαν ότι μέχρι να φτάσουν στην έκτη τάξη, οι μαθητές των 
αιθουσών δίπλα στις ράγες των τρένων υστερούσαν στα τεστ ανάγνωσης κατά ένα χρόνο συγκριτικά με τους 
συμμαθητές τους των αιθουσών της αντίθετης πλευράς του σχολικού κτιρίου. Όταν έγιναν διορθωτικές 
επεμβάσεις για τη μείωση του θορύβου, τόσο στα τρένα όσο και στο σχολείο, οι επιδόσεις στα τεστ 
ανάγνωσης των μαθητών σε αίθουσες και των δύο πλευρών του κτιρίου σταμάτησαν να διαφέρουν. (Bronzaft 
& McCarthy, 1975) Οι αρνητικές επιδράσεις του θορύβου στην ικανότητα ανάγνωσης έχουν επιβεβαιωθεί και 
από άλλους ερευνητές. (Hygge et al., 2002) Σχετικές έρευνες έχουν εστιάσει σε μεγάλο βαθμό στις επιδράσεις 
του θορύβου αεροπλάνων, τρένων ή κεντρικών οδικών αρτηριών στις γνωστικές λειτουργίες των παιδιών 
ηλικίας νηπιαγωγείου ή/και δημοτικού σχολείου. (Haines et al., 2001) Από αυτές έχει προκύψει συσχετισμός 
του θορύβου με μειωμένες επιδόσεις στην αντίληψη του λόγου, (Hygge et al., 2002) στην μακρόχρoνη μνήμη 
(ό.π.), στη μνήμη επεισοδίων, (Matheson et al. 2010) αλλά και στην ενόχληση που αισθάνονται τα παιδιά από 
το θόρυβο. (Shield & Dockrell 2003 · Babisch et al., 2012 · Seabi, 2013) Από κάποιες έρευνες υπάρχουν 
ενδείξεις για μακρόχρονες και μόνιμες επιδράσεις του θορύβου σε ικανότητες, όπως η αντίληψη του λόγου, 
ενώ από άλλες προκύπτει η αντιστρεψιμότητα των αρνητικών επιδράσεων μετά το τέλος έκθεσης στο 
παθογόνο θορυβώδες ερέθισμα. (Bronzaft, 2002)  

Οι αρνητικές επιπτώσεις του θορύβου φαίνεται ότι δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την έντασή του. Έχει 
διαπιστωθεί ότι και από τον τύπο του θορύβου εξαρτάται η πιθανή  αρνητική του επίδραση στην ανάκληση, 
αλλά και το κατά πόσον ένας θόρυβος θεωρείται ενοχλητικός από τα παιδιά και τους δασκάλους. Κάποιοι 
παροδικοί θόρυβοι, όπως π.χ. αυτοί των αεροπλάνων, των τρένων και των σειρήνων, ενοχλούν μαθητές και 
εκπαιδευτικούς δυσανάλογα σε σχέση με το γενικώς θορυβώδες σχολικό τους περιβάλλον. (Dockrell et al., 
2001 στο Shield & Dockrell, 2003) Σύμφωνα με τους  Stansfeld et al. (2009), οι μελέτες που έχουν ερευνήσει το 
συσχετισμό του σχολικού θορύβου με την ψυχική υγεία των παιδιών, δεν εντοπίζουν γενικευμένες αρνητικές 
επιδράσεις εκτός από την αύξηση της υπερκινητικότητας. Άλλες μελέτες δείχνουν διαφορετικά αποτελέσματα. 
Για παράδειγμα, η έρευνα των Lercher et al. (2002) έδειξε ότι ο τυπικός περιβαλλοντικός θόρυβος είναι 
δυνατόν να επιδράσει αρνητικά στη ψυχική υγεία και τη συμπεριφορά, προκαλώντας στους μαθητές άγχος, 
κατάθλιψη, διαταραγμένο ύπνο, δύσκολη προσαρμογή στην τάξη και διάσπαση προσοχής. Η διαβίωση των 
παιδιών σε περιοχές αυξημένου περιβαλλοντικού θορύβου φαίνεται ότι συνδέεται με αυξημένη συστολική 
πίεση και καρδιακούς παλμούς καθώς και με αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στα νυχτερινά ούρα τα οποία 
σχετίζονται με το χρόνιο στρες. Πέραν των παραπάνω, η ίδια έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει στα 
κορίτσια και μείωση του κινήτρου σε δραστηριότητες γνωστικού περιεχομένου. (Evans et al., 2001)  

 
3. Επιπτώσεις του θορύβου σε εκπαιδευτικούς 

Ο θόρυβος της τάξης - εξωγενής και ενδογενής - αποτελεί συχνά ένα σημαντικό πρόβλημα και για τους 
δασκάλους εφόσον προκαλεί διάσπαση προσοχής στους μαθητές τους και τους ίδιους, τους αναγκάζει να 
επαναλαμβάνουν το μάθημα δύο ή και περισσότερες φορές, και επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητά 
τους στην τάξη. (Karami, Cheraghi & Firoozabadi, 2012) Πολλοί  εκπαιδευτικοί, στην προσπάθεια τους να 
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αντιμετωπίσουν ή να «ξεπεράσουν» το θόρυβο υψώνοντας τη φωνή τους, προκαλούν προβλήματα στη 
φυσιολογική της λειτουργία, (Scarlatos & Manatakis, 2003) ενώ βιώνουν και μία ατμόσφαιρα συνεχούς 
εκνευρισμού και απογοήτευσης λόγω της αποτυχίας  υλοποίησης των διδακτικών τους στόχων. (Ετμεκτσόγλου, 
2008) Ο σχολικός θόρυβος πολύ συχνά δημιουργείται ή αυξάνεται και από την μεγάλη αντήχηση του κτιρίου, 
η οποία έμμεσα συμβάλει στα αυξημένα επίπεδα στρες των εκπαιδευτικών. (Canning & James 2012 · Tiesler 
and Oberdörster, 2008)  

 
4. Μεθοδολογία έρευνας 

Για να διερευνήσουμε το μάλλον θορυβώδες περιβάλλον του ελληνικού σχολείου σχεδιάσαμε ένα 
ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το ερωτηματολόγιο 
απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία) και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (Γυμνάσια – Λύκεια) της Δημόσιας και της Ιδιωτικής εκπαίδευσης. Στόχος του ήταν να 
συγκεντρώσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το ηχητικό περιβάλλον του σχολείου τους και τις επιδράσεις 
του θορύβου στη διδασκαλία - μάθηση, καθώς και στην ψυχική υγεία των ίδιων και των μαθητών τους. Το 
ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Συγκεντρώθηκαν 451 
απαντήσεις μέσα σε διάστημα δύο περίπου μηνών (Απρίλιος  – Μάιος 2014). Δεδομένου του γεγονότος ότι το 
δείγμα της έρευνας ήταν ευκαιριακό, εφόσον δεν πραγματοποιήθηκε συστηματική δειγματοληψία για τη 
δημιουργία της ομάδας έρευνας των εκπαιδευτικών, οι όποιες γενικεύσεις γίνονται με επιφύλαξη. Τα 
αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν αναλύθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά. Εδώ παρουσιάζεται μέρος της 
ανάλυσης, κυρίως περιγραφικά δεδομένα, και ποιοτική ανάλυση κάποιων ανοικτών ερωτήσεων. Για την 
ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων στις ανοιχτές ερωτήσεις, συγκεντρώθηκαν όλες οι απαντήσεις κάθε 
ερώτησης, διαβάστηκαν από τις ερευνήτριες και κωδικοποιήθηκαν σε θεματικές κατηγορίες. Οι ανοιχτές 
ερωτήσεις καταγράφουν συχνότητα θεματικών κατηγοριών. Στη συνέχεια παραθέτουμε τα περιγραφικά 
αποτελέσματα κάποιων απαντήσεων από τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν.  

 
5. Περιγραφικά Αποτελέσματα Έρευνας 

Από τους 451 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, με βάση τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου που λάβαμε, οι 
125 (28%) ήταν άνδρες και οι 322 (72%) γυναίκες. Το 45% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είναι μεταξύ 30-39 
ετών, 33% μεταξύ 40-49 ετών, 12% μεταξύ 20-29, 10% μεταξύ 50-59 ετών και μόνο ένας πάνω από 60 ετών. Η 
πλειοψηφία του δείγματος ήταν εκπαιδευτικοί μουσικής (47%), πολλοί  ήταν δάσκαλοι (26%), το 8% 
νηπιαγωγοί και οι υπόλοιποι ήταν εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων. Η πλειοψηφία (62%) δήλωσε ότι 
εργάζεται σε Δημοτικό Σχολείο, 17% σε Γυμνάσιο – Λύκειο, 9% σε Νηπιαγωγείο, 6 % σε Μουσικό Γυμνάσιο – 
Λύκειο, 2% σε ειδική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 2% σε ειδική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και 2% σε άλλες 
δομές.  Το 94% των συμμετεχόντων εργάζεται σε δημόσιο σχολείο, ενώ το 6% σε ιδιωτικό.  

Όσον αφορά στο μέγεθος της περιοχής όπου βρίσκεται το σχολείο τους, το 68% των συμμετεχόντων δήλωσε 
ότι εργάζεται σε μεγάλη πόλη (περισσότερους από 10.000 κατοίκους), το 17% σε μικρή πόλη (2.000-10.000 
κατοίκους) και μόνο το 15% σε χωριό. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα προέρχονταν από όλες τις περιοχές της 
Ελλάδας. Τα ποσοστά συμμετοχής ήταν υψηλά στην Αττική (30%), στα Ιόνια Νησιά (23%) και στην Κεντρική 
Μακεδονία (16%). Από την παραπάνω ποσόστωση διαφαίνεται ότι το ευκαιριακό δείγμα προέρχεται σε 
μεγάλο βαθμό από την Αττική, τα Ιόνια Νησιά και την Κεντρική Μακεδονία και λιγότερο από άλλες περιοχές 
της Ελλάδας. Ο μέσος όρος του αριθμού των μαθητών ανά τάξη σύμφωνα με τους 451 εκπαιδευτικούς που 
απάντησαν ήταν 19,3. 

Λιγότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς αναφέρουν ότι δεν ακούγονται αξιομνημόνευτοι εξωτερικοί 
θόρυβοι στο σχολείο τους (190), σε σχέση με τους 245 που απάντησαν ότι ακούγονται.  Από τους εξωτερικούς 
θορύβους αυτοί που φαίνεται να τους ενοχλούν περισσότερο είναι η κίνηση του δρόμου (131 αναφορές), 
θόρυβοι από το ίδιο το σχολείο (70), από ανθρώπους περαστικούς και επαγγελματίες (25), ενώ πολλοί 
εκπαιδευτικοί αναφέρονται στα αεροπλάνα (23), επιβεβαιώνοντας τη σχετική βιβλιογραφία που υποστηρίζει 
ότι τα αεροπλάνα παράγουν τον πιο ενοχλητικό θόρυβο σε σχολεία εκτεθειμένα σε αυτούς. Άλλες εξωτερικές 
πηγές θορύβου που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί είναι οι οικοδομικές εργασίες (20 αναφορές), 
συστεγαζόμενο ή διπλανό σχολείο (9 αναφορές), το φυσικό περιβάλλον (9 αναφορές), καθώς και η καμπάνα 
της εκκλησίας (5 αναφορές). Τέλος υπήρχαν μόνο 5 αναφορές σχετικά με το ότι ακούγεται κανένας ή ελάχιστοι 
εξωτερικοί θόρυβοι. 
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Στην ερώτηση εάν και πόσο ενοχλούν οι εξωτερικοί θόρυβοι τους εκπαιδευτικούς, παρατηρήθηκε από τις 
απαντήσεις μία κανονική διαστρωμάτωση εφόσον 25% και 23% δήλωσαν μικρή και μέτρια ενόχληση 
αντίστοιχα, ενώ 21% μεγάλη ενόχληση και 13% πολύ μεγάλη ενόχληση. Καθόλου αμελητέο ποσοστό, το 19%, 
δήλωσαν καμία ενόχληση. Στην ερώτηση εάν και πόσο ενοχλούν οι εξωτερικοί θόρυβοι τους εκπαιδευτικούς 
πιο συγκεκριμένα στη διδασκαλία τους, η καμπύλη διαφοροποιείται και οι περισσότερες απαντήσεις 
συγκεντρώνονται στη μεγάλη ενόχληση (24%) και μέτρια ενόχληση (22%). Παρόλα αυτά, είναι ενδιαφέρον να 
σημειωθεί ότι και τα ποσοστά απαντήσεων στις άλλες κατηγορίες ήταν ισοκατανεμημένα και υψηλά (καμία 
ενόχληση: 17%, μικρή ενόχληση: 18% και πολύ μεγάλη ενόχληση: 18%). Ως προς τα είδη των εξωτερικών 
θορύβων, οι θόρυβοι που φαίνεται ότι ενοχλούν τους εκπαιδευτικούς κατά τη διδασκαλία τους είναι η ομιλία 
των μαθητών σε διαδρόμους και σκάλες (21%), η κυκλοφορία των μαθητών στο σχολείο (19%), τα ελεύθερα 
παιχνίδια στην αυλή (18%) και το μάθημα Γυμναστικής στην αυλή του σχολείου (18%), το διάλειμμα (13%), 
άλλοι θόρυβοι (8%) και το μάθημα μουσικής άλλων τάξεων (3%).  

Σχετικά με τους ενοχλητικούς θορύβους που προέρχονται από πηγές εντός του σχολείου, στην πρώτη θέση του 
πιο ενοχλητικού ήχου από τις διπλανές τάξεις εμφανίζονται οι φωνές (36%), ενώ ακολουθούν τα ποδοβολητά 
(26%) και η μετακίνηση επίπλων (23%). Όσον αφορά στους πιο ενοχλητικούς ήχους που προέρχονται από την 
τάξη του ίδιου του εκπαιδευτικού, την πρώτη θέση λαμβάνουν και πάλι οι φωνές (47%), ενώ έπονται με 
σημαντικά ποσοστά η μετακίνηση επίπλων (25%) και τα ποδοβολητά (14%) (βλ. Πίνακα 1)97. Αυτό  υποδεικνύει 
μια πιθανή σύγκλιση απόψεων σχετικά με τους πιο ενοχλητικούς θορύβους εντός του σχολείου, καθώς και 
θορύβους εντός και εκτός της τάξης, οι οποίοι τείνουν να προέρχονται από τις δράσεις του ανθρώπινου 
δυναμικού. Η διαπίστωση αυτή θα είναι βοηθητική ενδεχομένως σε μία επόμενη ερευνητική παρέμβαση η 
οποία θα στοχεύει στη μετρίαση των πιο ενοχλητικών θορύβων του σχολείου. Ενδιαφέρον προκαλούν και τα 
χαμηλά ποσοστά ενόχλησης από τα μουσικά όργανα και το τραγούδι όταν οι ήχοι παράγονται μέσα ή έξω από 
την τάξη. Πιθανώς εδώ ο ήχος προσλαμβάνεται από τους εκπαιδευτικούς ως αποτέλεσμα μιας δημιουργικής 
χρήσης του ηχητικού περιβάλλοντος και επομένως τείνει να μην αξιολογείται ως θόρυβος. Αντίστοιχη θετική 
στάση απέναντι στους ήχους από τα μαθήματα της μουσικής ή από άλλες μουσικές δραστηριότητες στο 
σχολείο, έδειξαν και οι διευθυντές σχολείων σε έρευνα των Ζεπάτου & Σπυρέλλη (2007). 

 Εντός 
σχολείου 

Ποσοστό Εντός της 
τάξης μου 

Ποσοστό 

Φωνές 270 36% 320 47% 
Μουσικά όργανα 29 4% 32 5% 

Τραγούδι 18 2% 15 2% 
Ενισχυμένος ήχος (βίντεο, 

ραδιόφωνο, κ.λπ.) 
46 6% 26 4% 

Μετακίνηση επίπλων 173 23% 166 25% 
Ποδοβολητά 190 26% 93 14% 

Άλλο 17 2% 25 4% 

Πίνακας 1. Ενοχλητικοί ήχοι παραγόμενοι εντός του σχολείου και εντός τάξης 
 

Σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις του θορύβου στη διδασκαλία-μάθηση, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 
αναλύθηκαν ποιοτικά βάσει των συχνοτήτων που αναφέρονται σε επιμέρους προβλήματα και συνοψίζονται 
παρακάτω (Πίνακας 2). 

Διάσπαση προσοχής μαθητών (δυσκολία συγκέντρωσης, μείωση κατανόησης) 116 
Εκνευρισμός, αποσυντονισμός τάξης (δυσκολία επικοινωνίας, ένταση, νεύρα, 
άγχος , στρες, κούραση, υπερένταση, πονοκέφαλοι 

74 

Φασαρία στην τάξη, φωνές, αναστάτωση   51 
Δυσκολία στην εκπαιδευτική διαδικασία (επίτευξη στόχων του μαθήματος, 
πορεία, κ.λπ.) 

47 

Διάσπαση προσοχής εκπαιδευτικών (δυσκολία συγκέντρωσης, αποσυντονισμός 
σκέψης) 

27 

Απώλεια χρόνου του μαθήματος 11 
Καμία – ελάχιστες αρνητικές επιδράσεις 4 

Πίνακας 2. Αρνητικές επιδράσεις του θορύβου στη διδασκαλία – μάθηση 

                                                        
97 Σε αυτόν και στους επόμενους πίνακες καταγράφεται η συχνότητα αναφορών των εκπαιδευτικών σε κάθε κατηγορία.  
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Σχετικά με τις αρνητικές επιδράσεις του θορύβου στη σωματική υγεία των εκπαιδευτικών, οι σημαντικότερες 
ήταν πονοκέφαλοι (85 αναφορές), προβλήματα στο λαιμό (60), κούραση - ατονία (43 αναφορές), νεύρα, 
υπερένταση, ψυχοσωματική κούραση, άγχος, κακή διάθεση (33) κ.λπ., όπως περιγράφονται στον Πίνακα 3.  

Πονοκέφαλος 85 
Πόνος στο λαιμό (κλείσιμο φωνής, φαρυγγίτιδες, φωνητικές χορδές) 60 
Κούραση, ατονία 43 
Νεύρα, υπερένταση, ψυχοσωματική κούραση, άγχος, κακή διάθεση 33 
Εμβοές, ίλιγγος 15 
Προβλήματα στην ακοή (μερική απώλεια ακοής) 14 
Ταχυπαλμία 9 
Έλλειψη συγκέντρωσης 8 
Ζάλη 6 
Σωματικοί πόνοι (αυχένα, στήθος, διάφραγμα) 3 

Πίνακας 3. Aρνητικές επιδράσεις του σχολικού θορύβου στη σωματική υγεία των εκπαιδευτικών 
 

Ο μεγάλος αριθμός αναφορών σε προβλήματα στο λαιμό επιβεβαιώνεται και από προηγούμενη έρευνα σε 
ελληνικά σχολεία (Skarlatos & Manatakis, 2003) από όπου προέκυψε ότι 32.5% των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών είχαν προβλήματα με τη φωνή τους και από αυτούς, 72% είχαν απουσιάσει τουλάχιστον μία 
ημέρα από την εργασία τους εξαιτίας αυτών των προβλημάτων.  

Οι αρνητικές επιδράσεις του σχολικού θορύβου στην ψυχική υγεία και διάθεση των εκπαιδευτικών οι οποίες 
αναφέρθηκαν είναι: εκνευρισμός, θυμός, υπερένταση, στρες, άγχος (109 αναφορές), κούραση, κόπωση 
(ψυχική, πνευματική, σωματική) (50 αναφορές), αρνητική διάθεση (δυσθυμία, στεναχώρια, απογοήτευση) (36 
αναφορές), κ.ά.  (βλ. Πίνακα 4).  

Εκνευρισμός, θυμός, υπερένταση, στρες , άγχος 109 
Κούραση, κόπωση (ψυχική, πνευματική, σωματική) 50 
Αρνητική διάθεση (δυσθυμία, στεναχώρια, απογοήτευση) 36 
Ανάγκη απομόνωσης και απόλυτης ησυχίας μετά το σχολείο για 
μερικές ώρες, ανάγκη αποφόρτισης 

18 

Δυσκολία ανταπόκρισης στα διδακτικά καθήκοντα 13 
Αδυναμία συγκέντρωσης 11 
Πονοκέφαλος 9 
Μεταφορά κούρασης στο σπίτι 5 
Κατάθλιψη 4 
Ψυχοσωματικοί πόνοι 2 
Κακή επικοινωνία με συναδέλφους και μαθητές 2 
Απώλεια ύπνου 1 

Πίνακας 4. Aρνητικές επιδράσεις του σχολικού θορύβου στην ψυχική υγεία και διάθεση των εκπαιδευτικών 
 

Κάποιες από τις αρνητικές επιδράσεις του θορύβου στη σωματική υγεία των μαθητών περιγράφονται στον 
Πίνακα 5. Η εικόνα που προκύπτει από τις ποικίλες και έντονες επιδράσεις του θορύβου τόσο στη σωματική 
υγεία των διδασκόντων (Πίνακας 4) όσο και σε αυτή των μαθητών (Πίνακας 5) φαίνεται ανησυχητική.  

Πονοκέφαλος 46 
Νευρικότητα, υπερένταση 15 
Υπερκινητικότητα 13 
Έλλειψη συγκέντρωσης 10 
Κούραση, ατονία 8 
Προβλήματα στην ακοή (μερική απώλεια ακοής, πόνος στα αυτιά) 8 
Σωματικοί πόνοι (κοιλιά) 6 
Ζάλη 3 
Προβλήματα στη φωνή (κλείσιμο φωνής) 2 

Πίνακας 5. Αρνητικές επιδράσεις του σχολικού θορύβου στη σωματική υγεία των μαθητών 
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Όσον αφορά στις αρνητικές επιδράσεις του σχολικού θορύβου στην ψυχική υγεία και διάθεση των μαθητών, 
οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών κωδικοποιήθηκαν στον παρακάτω πίνακα (6). 

Εκνευρισμός, υπερένταση, νεύρα 67 
Αδυναμία συγκέντρωσης και προσοχής στο μάθημα 30 
Επιθετικότητα, βίαιη συμπεριφορά 23 
Κακή διάθεση (δυσθυμία, στεναχώρια, απογοήτευση) 20 
Άγχος, τρόμος, πανικός 13 
Απομόνωση, κλείνονται στον εαυτό τους, δυσκολεύονται να 
επικοινωνήσουν 

10 

Υπερκινητικότητα 8 
Κούραση, κόπωση  8 
Διαμαρτύρονται για τη φασαρία 8 
Πονοκέφαλος 5 

Πίνακας 6. Αρνητικές επιδράσεις του σχολικού θορύβου στην ψυχική υγεία και διάθεση των μαθητών 
 
Ιδιαίτερα ανησυχητικά δείχνουν τα σχόλια για την απομόνωση των παιδιών, καθώς κάποιοι εκπαιδευτικοί 
κάνουν λόγο για παιδιά που «δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με συμμαθητές τους», έχουν  «απλανές 
βλέμμα λόγω απογοήτευσης από τη φασαρία», καθώς και «δεν χαμογελούν».  

Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 7), συγκεντρώνει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις προτεινόμενες 
λύσεις για το πρόβλημα του θορύβου στα σχολεία, εφόσον θεωρούν ότι υπάρχει.  

Βελτίωση στην ακουστική της τάξης (ηχομονωτικά – απορροφητικά υλικά στους 
τοίχους, απομόνωση εξωτερικών θορύβων, λάστιχο στα πόδια των καρεκλών, 
διπλά τζάμια, πλαστικό πάτωμα, κλιματισμός) 

49 

Βελτίωση κτιριακών υποδομών  (μεγάλοι προαύλιοι χώροι, κτίρια ειδικά χτισμένα 
για σχολεία, ειδικές αίθουσες μουσικής, γυμναστικής, κ.λπ.) 

32 

Ενημέρωση - εξάσκηση εκπαιδευτικών και μαθητών για τις επιπτώσεις του 
θορύβου και την καλύτερη διαχείριση του χρόνου, της φωνής, και των δυνάμεών 
τους 

26 

Συνεννόηση διδασκόντων για χαμηλόφωνη διδασκαλία («κώδικας συμπεριφοράς 
της τάξης», ποινές για τη φασαρία) 

19 

Μικρότερα τμήματα 15 
Ασκήσεις σιωπής, ηρεμίας, χαλάρωσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς 
(κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη ενσυναίσθησης) 

13 

Αλλαγές στις διδακτικές μεθόδους (εναλλαγές δραστηριοτήτων στο χώρο, 
ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι, δραστηριότητες εκτός θρανίων, βιωματική μάθηση) 

9 

Περισσότερη αισθητική αγωγή (ώρες, δραστηριότητες, γιορτές) 6 
Αλλαγή στη διάταξη της τάξης (διάταξη θρανίων, γωνιές δραστηριοτήτων, χώρος 
χαλάρωσης, χώρος για κίνηση, κ.λπ.) 

5 

Μικρότερες σχολικές μονάδες, αποκέντρωση  5 
Μουσική κατά τη διάρκεια του μαθήματος 5 
Περιορισμός / απαγόρευση εξωτερικών θορύβων σε περιοχές γύρω από σχολεία 
(τεχνικά έργα, μείωση ταχύτητας αυτοκινήτων, κ.λπ.) 

4 

Όχι στο ηλεκτρικό κουδούνι 3 
Διδασκαλία μουσικού οργάνου στο σχολείο 1 
Προαύλιο με πράσινο και χώμα 1 

Πίνακας 7. Προτάσεις των εκπαιδευτικών για βελτίωση του ηχητικού περιβάλλοντος 
 

Σε πολλές απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις προτάσεις που τους ζητήθηκαν παρατηρήθηκε μία αίσθηση 
ηττοπάθειας, εφόσον έδειχναν να πιστεύουν ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων θορύβου στο σχολείο τους. Το παρόν ερωτηματολόγιο ευελπιστούμε ότι θα συμβάλει στη 
διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας των πιθανών προβλημάτων του ηχητικού περιβάλλοντος των 
ελληνικών σχολείων, ώστε αυτά να αντιμετωπιστούν συστηματικά και μεθοδικά. Στη συνέχεια παραθέτουμε 
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κάποιες από τις καλές πρακτικές που έχουμε εντοπίσει στη σχετική βιβλιογραφία για τη διασφάλιση ενός 
ποιοτικά καλού ηχητικού περιβάλλοντος στα σχολεία. 

 
6. «Καλές πρακτικές» που εντοπίζονται στη  βιβλιογραφία 

Έχει παρατηρηθεί ότι σχολεία που από την πρώτη μέρα εστιάζουν στην καλλιέργεια της κοινωνικής 
συμπεριφοράς στην τάξη και στο σχολείο, έχουν χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, σε σχέση με τάξεις ή σχολεία 
που δεν εστιάζουν σε αυτήν (Schonwalder et al., 2004). Κάποιες έρευνες προτείνουν τεχνικές όπως να ορίζεται 
ένα «φιλαράκι» για κάθε νέο μαθητή που ξεκινά τη φοίτησή του στο σχολείο, όπου ένας μαθητής μεγαλύτερης 
τάξης αναλαμβάνει έναν μικρότερο ως «φιλαράκι» με σκοπό να τον βοηθήσει να εγκλιματιστεί στο σχολείο 
(Dockett & Perry, 2005). Τεχνικές χαλάρωσης είναι δυνατόν επίσης να εφαρμοστούν στην τάξη με θετικά 
αποτελέσματα στα επίπεδα θορύβου, όπως αποδείχθηκε από σχετική έρευνα στην οποία μαθητές δημοτικού 
και γυμνασίου της Σουηδίας παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα χαλάρωσης  για τέσσερις εβδομάδες 
(Schonwalder et al., 2004).  

Εφόσον τα προβλήματα θορύβου της τάξης επιδεινώνονται από την έλλειψη επαρκούς ηχομόνωσης και από 
την υψηλή αντήχηση στους χώρους διδασκαλίας (βλ. Tiesler & Oberdörster, 2008), βελτιωτικές δράσεις προς 
αυτές τις κατευθύνσεις είναι δυνατόν να μειώσουν τα επίπεδα θορύβου και τις αρνητικές επιπτώσεις του σε 
μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις στους σχολικούς χώρους είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθούν από αρμόδιους φορείς της πολιτείας και του σχολείου, αλλά σε έναν βαθμό και από 
εκπαιδευτικούς και μαθητές. Οι μαθητές είναι δυνατόν να προσανατολιστούν στο να προσεγγίσουν την κακή 
ακουστική του σχολείου τους ως «ερευνητές» και «καλλιτέχνες» του ήχου. Ο πειραματισμός με διάφορα 
ηχομονωτικά και ηχοαπορροφητικά υλικά μέσα στο σχολείο, όπως π.χ. μοκέτες, χαλιά, πλαίσια από φελλό ή 
άλλα ηχοαπορροφητικά υλικά, φυτά εσωτερικού χώρου κ.λπ. είναι δυνατόν να αποτελέσει ένα πρότζεκτ που 
θα ενταχθεί στα μαθήματα της μουσικής, της φυσικής, των καλλιτεχνικών αλλά και σε άλλα μαθήματα98. 

Τελειώνοντας επισημαίνουμε  ότι η έρευνα αυτή δεν επιθυμεί να απαξιώσει γενικά κάθε ήχο υψηλής έντασης 
στο σχολικό περιβάλλον, αναγνωρίζοντας ότι είναι ανάγκη των παιδιών να κινηθούν, να τρέξουν και να 
παίξουν, φωνάζοντας πολλές φορές σε υψηλή ένταση, ιδιαίτερα κατά το διάλειμμα. Είναι επιδίωξή μας να 
γίνει το σχολικό περιβάλλον ένας χώρος χαράς, δημιουργίας και ανανέωσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, 
μέσα από καλές πρακτικές που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και  το σεβασμό στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον.  
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Ακουστική Οικολογία  
και Εθνογραφία στην Εκπαίδευση 
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Τα σμπάρα! 
Από το ηχόσημο της ζακυνθινής τελετουργίας  

στη μουσική εκπαιδευτική πράξη 
 

Νικόλας Τσαφταρίδης (BA, MA, PhD) 
ΕΕΠ Μουσικής Αγωγής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  

Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Αθηνών  
nikotsaf@ecd.uoa.gr 

 
 

Με σμπάρα εγεννήθηκα, με κάμες με φασκιώσαν 
Και με πιστολομάχαιρα την κούνια μου ασημώσαν99 

Περίληψη 

Η ανακοίνωση αυτή παίρνει ως αφετηρία τα σμπάρα, μια τοπική τελετουργία της Ζακύνθου και επιχειρεί να 
συνδυάσει μια ανθρωπολογική οπτική, αντλώντας στοιχεία από την τοπική παράδοση, με σύγχρονους 
παιδαγωγικούς προβληματισμούς σχετικά με τη διδασκαλία της μουσικής και τις πρακτικές της εφαρμογές 
συμβάλλοντας  στο διάλογο για μια εναλλακτική θεώρηση του θορύβου και του ήχου. Για το σκοπό αυτό α)  
παρουσιάζει τα σμπάρα ως ηχόσημο,  τα ταξινομεί και  καταγράφει τις λειτουργίες τους στην τοπική κοινωνία 
β)  τα χρησιμοποιεί ως έναυσμα για να σταθεί κριτικά στη συμβατική έννοια του θορύβου και του ήχου  και γ)  
διερευνά στη συνέχεια τις πιθανές προεκτάσεις του ηχόσημου στη μουσική εκπαίδευση.  

 
Λέξεις Κλειδιά 

Tαξινόμηση Ηχόσημων, Ηχόσημο στη Μουσική Εκπαίδευση, Θόρυβος και Ήχος 

 
 

1. Εισαγωγή 

Ο επισκέπτης της Ζακύνθου θα απολαύσει το μπάνιο του στις καθαρές θάλασσες που περικλείουν το νησί, θα 
ξεκουράσει το μάτι του στο καταπράσινο περιβάλλον, θα αναζητήσει να ακούσει τις καντάδες στις τοπικές 
ταβέρνες του νησιού αλλά θα ενοχληθεί και ίσως ακόμα και τρομοκρατηθεί από τους συχνούς πυροβολισμούς 
οι οποίοι ακούγονται, πολλές φορές χωρίς εμφανή λόγο και μάλιστα όχι από συγκεντρωμένο πλήθος αλλά 
από διάφορα σημεία. Πιθανόν να εκλάβει τους πυροβολισμούς ως έναν ενοχλητικό και μάλλον πηγή κινδύνου 
θόρυβο μέσα στο εν πολλοίς «ήρεμο» ηχοτοπίο της Ζακύνθου. Ακόμα και στις πιο «θορυβώδεις» τουριστικές 
περιοχές του νησιού οι πυροβολισμοί αυτοί σηματοδοτούν για τον μη γνώστη, μια πρωτόγονη πολεμική 
έκφραση χωρίς μάλιστα να διαφαίνεται κάποιος ιδιαίτερος λόγος. 

 
2. Ταξινόμηση των ηχόσημων 

Τα σμπάρα100, όπως χαρακτηριστικά τα  ονομάζουν οι Ζακυνθινοί, είναι ένα ηχητικό σήμα που δίνει 
συγκεκριμένες πληροφορίες σε όσους/όσες τα αναγνωρίζουν ως ηχόσημα. Έχουν δηλαδή τοπική 
αναγνωρισιμότητα και μεταφέρουν τοπικές πληροφορίες. Τα σμπάρα είναι οι πυροβολισμοί από κυνηγετικά 
όπλα101 (δίκαννα ή καραμπίνες) τα οποία οι Ζακυνθινοί χρησιμοποιούν για να (ήχο)σηματοδοτήσουν, να 
δώσουν δηλαδή πληροφορίες για ένα γεγονός ως έκφραση τιμής ή ευχαρίστησης. Με αυτή την έννοια 
συνιστούν μια μορφή επικοινωνίας  μεταξύ των μελών της κοινότητας (μια ενδο-επικοινωνία) η οποία δεν 
προϋποθέτει αλλά ούτε απαιτεί προσωπική σχέση αφού είναι αναγνωρίσιμα από τα μέλη της κοινότητας.   

Η Ετμεκστόγλου αναφέρεται στα Ηχόσημα  όπως τα ονομάζει ο Murray Schafer ως ιδιαίτερους ήχους ενός 
τόπου  

                                                        
99 Ζακυνθινά λαϊκά δίστιχα. Φυλακίσια ή «τση φυλακής» κατά τον Δ. Λάγιο (1985). 
100 Από το ιταλικό sparo που σημαίνει πυροβολισμός. 
101 Η Ζάκυνθος αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία ξεκούρασης των αποδημητικών πουλιών στο ταξίδι τους από και προς την αφρικανική 
ήπειρο. Στη Ζάκυνθο υπάρχουν πάνω από 10 καταστήματα με είδη κυνηγίου και πολλοί  περισσότεροι «μάστορες» επισκευής ή 
συντήρησης κυνηγετικών όπλων.  
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... που δεν τους συναντάμε τόσο όμορφους ή τόσο ενδιαφέροντες σε κανέναν άλλο τόπο. 
Κάθε τόπος δεν έχει πολλά Ηχόσημα όπως δεν έχει και πολλά Ορόσημα. Αλλά τα λιγοστά που 
έχει του δίνουν την ξεχωριστή του ταυτότητα και είναι σημαντικά για τους ντόπιους αλλά 
προξενούν και το ενδιαφέρον των επισκεπτών. (2014:11) 

Ηχόσημο σαν αυτό όμως προκαλεί ένα ενδιαφέρον το οποίο αρχικά ενέχει στοιχεία ανησυχίας και πιθανόν 
φόβου. Ίσως επειδή τα ηχόσημα αυτά έρχονται σε πλήρη αναντιστοιχία με την ρομαντική εικόνα που μπορεί 
να έχει κάποιος για τους «πολιτισμένους και καλλιτεχνικά εκπαιδευμένους επτανήσιους». Η απορία του 
επισκέπτη όμως δεν θα αργήσει να λυθεί αντικρίζοντας το ήρεμο, χαμογελαστό ή και γεμάτο ευλάβεια πολλές 
φορές βλέμμα των παρακείμενων ντόπιων οι οποίοι θα σπεύσουν να τον καθησυχάσουν και να εξηγήσουν τη 
χαρακτηριστική αυτή ακουστική επικοινωνία όπως την ονομάζει ο Truax (1984).  

Σε έναν κόσμο ακουόντων το ηχόσημο παίζει βασικό ρόλο στην τελετουργία και το συμβολισμό (Πανόπουλος, 
2005:225). Τελετουργία γιατί εμπεριέχει την εθιμική τοπική ιστορία και συμβολισμό επειδή ανταποκρίνεται σε 
κάτι το οποίο είναι κτήμα μιας κοινότητας. Τα σμπάρα ως ηχόσημο, σημαίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο για 
τους Ζακυνθινούς. Όπως κάθε ηχόσημο, δίνουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν την καθημερινότητα, τις 
τελετουργίες και τους κυρίαρχους θεσμούς (Truax, 1984) της τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι επίδειξη 
ανδροπρέπειας, αν και «σμπάρα βαράνε» βασικά οι άνδρες αλλά ηχόσημα με μονοσήμαντη αντιστοιχία 
γεγονότων.  

Για αυτόν το λόγο προτείνω την ταξινόμηση των «σμπάρων» σε 3 βασικές κατηγορίες ηχόσημων:  

• τα καθολικά ή υπερ-τοπικά, που παράγονται από όλο το νησί την ίδια ακριβώς ώρα 

• τα τοπικά, που παράγονται από μικρές κοινότητες ή χωριά και 

• τα οικογενειακά που παράγονται από μέλος ή μέλη μιας οικογένειας. 

Τα καθολικά ή υπερ-τοπικά ηχόσημα αντιστοιχούν σε μεγάλα γεγονότα κατά τα οποία το σύνολο των 
νησιωτών «βαράνε σμπάρα» την ίδια στιγμή και ξέρουν ότι αντιστοιχούν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τα 
κυνηγετικά όπλα δεν μεταφέρονται σε έναν τόπο συνάντησης για να πυροβολήσουν όλοι μαζί αλλά βγαίνουν 
από το σπίτι και παραμένουν στον περίβολο του σπιτιού, χρησιμοποιούνται και επανατοποθετούνται στη θέση 
τους. Δεν θα συναντήσουμε δηλαδή μεγάλη συγκέντρωση όπλων σε ανοικτούς χώρους (πλατείες ή δρόμους) 
όπως γίνεται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως για παράδειγμα στην Κρήτη με τις μπαλοθιές ή στην 
Κάλυμνο με τους δυναμίτες. (Sutton 1996) Τα «σμπάρα» φαίνεται να είναι μια ατομική υπόθεση ακόμα και αν 
πρόκειται για καθολικά ηχόσημα. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που πολύ σπάνια αναφέρονται ατυχήματα ή 
δυστυχήματα σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Ελλάδας. 

Τέσσερα  είναι, κυρίως, τα μεγάλα γεγονότα στη σύγχρονη τουλάχιστον ιστορία της Ζακύνθου τα οποία 
εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία.  

Το πρώτο102 είναι το «άνοιγμα του Αγίου» όταν δηλαδή ανοίγουν την «αργυρόγλυπτη Λάρνακα του Ιερού 
Λειψάνου» και εκθέτουν σε κοινή θέα το σκήνωμα του Αγίου Διονυσίου. Αυτό γίνεται δυο φορές το χρόνο στις 
16 Δεκεμβρίου και 23 Αυγούστου και εκείνη την ώρα όλη η Ζάκυνθος βαράει «σμπάρα». Είναι εκπληκτική η 
ταχύτητα μετάδοσης αυτής της πληροφορίας από τη Χώρα όπου βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Διονυσίου 
μέχρι τα πιο απομακρυσμένα χωριά του νησιού.  

Το δεύτερο είναι η στιγμή κατά την οποία πετάνε το σταυρό στη θάλασσα την ημέρα των Θεοφανίων. Τα δυο 
αυτά μάλιστα γεγονότα συνδυάζονται με το σφύριγμα των πλοίων που βρίσκονται στο λιμάνι της Ζακύνθου 
(στη Χώρα). 

Το τρίτο είναι η αλλαγή του χρόνου όπου στις 12.00 ακριβώς οι Ζακυνθινοί «βαράνε σμπάρα» έξω από την 
πόρτα του σπιτιού τους και το τέταρτο το βράδυ της Ανάστασης από κάποιον103 που έχει παραμείνει στο σπίτι 
του και δεν έχει πάει στην εκκλησία.  

Παλαιότερα τα σμπάρα έπεφταν και την παραμονή των Χριστουγέννων όταν έκοβαν το χριστόψωμο με το 
«ηύρεμα», το νόμισμα δηλαδή κάτι αντίστοιχο με τη βασιλόπιτα. 

Τα τοπικά ηχόσημα αντιστοιχούν σε πανηγύρια χωριών ή περιοχών ή άλλων τοπικών εθίμων και 
αναγνωρίζονται ως τέτοια μόνο από την τοπική κοινωνία ή από όσους/όσες έχουν προηγούμενη εμπειρία των 
γεγονότων αυτών. Τα τελευταία 30 χρόνια μάλιστα έχει κάνει την εμφάνιση του ένα καινούργιο ηχόσημο κατά 
                                                        
102 Βλέπε και δημοσιεύματα του τοπικού τύπου όπως, http://imerazante.gr/2009/07/30/6257  
103 Μέχρι στιγμής τουλάχιστον μόνον άνδρες φαίνεται να «ρίχνουν σμπάρα».   
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την ημέρα του Πάσχα και αφορά το τέλος του ψησίματος του πασχαλινού αρνιού104. Ο κάθε νοικοκύρης μόλις 
κατεβάσει το αρνί από τη σούβλα θα ρίξει απαραίτητα μερικές τουφεκιές περήφανος για το αποτέλεσμα του 
ψησίματος.  

Ως τοπικό ηχόσημα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε επίσης τα «σμπάρα» που σηματοδοτούν την αρχή της 
κυνηγετικής περιόδου στη Ζάκυνθο μόνο που αυτά ηχούν έξω από τα χωριά και τις πυκνοκατοικημένες 
περιοχές στις περιοχές που επιτρέπεται (ή γίνεται!) το κυνήγι, είναι συχνά αλλά όχι ταυτόχρονα όπως γίνεται 
στα καθολικά ηχόσημα. 

Τέλος τα οικογενειακά ηχόσημα αντιστοιχούν στα σμπάρα που σηματοδοτούν ευχάριστα γεγονότα τα οποία η 
τοπική κοινότητα που τα ακούει προσπαθεί να τα ερμηνεύσει συνδυάζοντας την γενικότερη πληροφόρηση 
που έχει, με την κατεύθυνση από την οποία προέρχονται. Τέτοια ηχόσημα αφορούν ευχάριστα κοινωνικά 
γεγονότα όπως η γέννηση ενός παιδιού, ο αρραβώνας, ο γάμος. 

Τα σμπάρα στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να αφορούν την τοπική ταυτότητα105 καθώς δίνουν 
πληροφορίες για το να τι είμαστε, να που είμαστε, να ποιοι είμαστε (Feld, 2005:143) όχι βέβαια μέσω  
μουσικών δομών αλλά μέσω των ηχόσημων. Το ηχοτοπίο της Ζακύνθου περιλαμβάνει τα ηχόσημα των 
σμπάρων μέσω των οποίων ανταλλάσσονται οι ακουστικές πληροφορίες σε όσους/ες μπορούν να τα 
αναγνωρίσουν εκεί δηλαδή που η παθητική ακρόαση έχει μετασχηματιστεί σε ενεργητική. Γιατί ο επισκέπτης 
θα χρειαζόταν να “συντονιστεί” με τα μέλη της ακουστικής κοινότητας, να ακούσει σαν να λέμε με τα αυτιά 
τους106, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει τις αισθητικές, πολιτικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές αξίες και 
τις πληροφορίες που ο ήχος αυτός έφερε, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο. 
(Kallimopoulou, Poulos, Kornetis, and Tsipidis, S 2013:61) Τα σμπάρα, ο επισκέπτης αλλά και ο Ζακυνθινός τα 
αντιλαμβάνεται είτε σε ένα ηχοτοπίο Hi-fi (Υψηλή-πιστότητα) όπως είναι τα απομακρυσμένα χωριά ή η 
ύπαιθρος είτε σε ένα Lo-fi (Χαμηλή-πιστότητα) όπως είναι η πολύβουη Χώρα ή οι τουριστικές περιοχές και δεν 
μπορούν να περάσουν απαρατήρητα.  

 
3. Εκπαιδευτικές προεκτάσεις 

Συνήθως  σχεδόν κάθε αναφορά στο θόρυβο σημασιοδοτείται αρνητικά. Ο θόρυβος είναι κάτι κακό, 
διασπαστικό, ένα είδος «ήχου εκτός τόπου», μια μορφή βρωμιάς,  για να παραποιήσω τη Mary Douglas 
(2004), όταν αναφέρεται στο διαχωρισμό του καθαρού από το βρώμικο.  

Το ηχόσημο έχει ίσως τη δυναμική να υπονομεύσει τις κλασικές αντιλήψεις περί θορύβου και τη σαφή 
διάκριση του θορύβου από τον ήχο καθώς και να αμφισβητήσει στην πράξη τους λόγους για τους οποίους ο 
θόρυβος εξορίζεται από τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές μουσικές πρακτικές. Και αυτό γιατί παρά το γεγονός 
ότι «σπάει» την ενδεδειγμένη αρμονία107 ή μάλλον ακριβώς για αυτό το λόγο, αφήνει περιθώρια για να 
αξιοποιηθεί παραγωγικά ό,τι σύμφωνα με την κυρίαρχη αντίληψη και μάλιστα δυτική, συνιστούσε εμπόδιο. 
(Bachelar 2002) 

Προς αυτή την κατεύθυνση καθοριστικό ρόλο έχει διαδραματίσει ο R. Murray Schafer τόσο με την προσωπικές 
του παρεμβάσεις108 όσο και με το συγγραφικό109, εκπαιδευτικό110 και καλλιτεχνικό111 του έργο. Το έργο του 
φέρνει στο προσκήνιο τη συμβολή των φουτουριστών των αρχών του 20ου αιώνα και ιδίως του Luigi Russolo 
(1883 – 1947), ζωγράφου, συνθέτη και κατασκευαστή μουσικών οργάνων, τις οποίες κατέγραψε το 1913 στο 
μανιφέστο του με τίτλο Η τέχνη των θορύβων (L’ Arte dei Rumori).112 Για να μας πείσει για την εκπληκτική 
ποικιλία των ήχων που μας περιβάλουν, αναφέρει:  

τον κεραυνό, τον αέρα, τους καταρράκτες, τα ποτάμια, τα ρυάκια, τα φύλλα, τον τριποδισμό του 
αλόγου, τα τραντάγματα μιας άμαξας, την ανάσα μιας πόλης τη νύχτα, όλους τους ήχους από τις 
γάτες και άλλα οικιακά ζώα και όλους αυτούς τους ήχους που μπορεί να κάνει το ανθρώπινο 
στόμα χωρίς να μιλά ή να τραγουδά. (Russolo, 1916 :7) 

                                                        
104 Το παραδοσιακό λαμπριάτικο τραπέζι ήταν το ζακυνθινό αυγολέμονο το οποίο παρασκευάζεται από διάφορα κρέατα, ένα αυγό για 
«κάθε πιάτο» σαν μια πολύ πηχτή σούπα που μπορεί να φαγωθεί ακόμα και με πιρούνι!   
105 Όπως διαφαίνεται και στο άρθρο του David Sutton Explosive Debates: Dynamite, Tradition, and the State.  
106 Εννοεί «της συγκεκριμένης της κοινότητας». 
107 με όλες τις έννοιες. 
108 Τα ταξίδια του σε διάφορα μέρη του κόσμου. 
109 Ενδεικτικά βλέπε βιβλιογραφία. 
110 σεμινάρια και εκπαιδευτικό υλικό. 
111 Ενδεικτικά http://www.youtube.com/watch?v=ZyAM66Ep0tU  
112 Στο διαδίκτυο υπάρχει σε pdf το πρωτότυπο αλλά και αγγλική μετάφραση του πρώτου μέρους του βιβλίου. Βλ. βιβλιογραφία.  
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Τόσο οι αναφορές του στους θορύβους ως δυνάμει «μουσική» όσο και οι συνθέσεις του στις οποίες 
χρησιμοποιεί συμβατικά μουσικά στοιχεία (μελωδίες, αρμονίες, τραγούδι, όργανα) μαζί ή παράλληλα με 
θορύβους (φυσικούς, βιομηχανικούς ή από τα δικά του μουσικά όργανα) αποτελούν μια μεγάλη τομή στην 
έννοια της μουσικής.  

Η αναγνώριση και ενσωμάτωση του θορύβου στη μουσική και στη διδασκαλία της προκαλεί ρωγμές στα 
παγιωμένα εκπαιδευτικά σχήματα και  προκρίνει τον αναστοχασμό πάνω στις  μουσικές πρακτικών και στη 
μουσική πράξη ειδικά εκεί όπου η μουσική δεν αντιμετωπίζεται ως  «άσκηση επί χάρτου» αλλά ως μια 
δυναμική πρακτική «ηχοποιητικής δημιουργίας».  

Με αφορμή λοιπόν τα σμπάρα, βλέπουμε ότι ο θόρυβος έρχεται από διάφορες κατευθύνσεις, μπορεί να 
κινείται, μπορεί να έρχεται πάνω ή κάτω από εμπόδια, μπορεί να διαπερνά εμπόδια. Το ανθρώπινο αυτί έχει 
την ικανότητα να αντιλαμβάνεται αυτές τις μεταβλητές μόνο όμως όταν τους έχει ήδη αποδοθεί μια σημασία, 
όταν είναι δηλαδή ηχόσημα, όπως στην περίπτωση των σμπάρων. Η μουσική μας εκπαίδευση αφορά  ήχους οι 
οποίοι προέρχονται από συγκεκριμένη κατεύθυνση και σταθερή απόσταση καθώς και από μια συγκεκριμένη 
και άμεσα αναγνωρίσιμη πηγή. Αυτό εντοπίζει και ο Murray Schafer (2011) στο Ακουλαλείτε όπως για 
παράδειγμα στο μουσικό παιχνίδι αρ. 38. Κάτι τέτοιο δεν συμβάλλει στην ενεργητική ακοή. Αντίθετα μάλιστα 
περιορίζει τη σημαντική εκπαίδευση που έχουμε ζώντας σε έναν κόσμο ακουόντων. Ένα παιδί αλλά και πολύ 
περισσότερο ένας ενήλικας διαθέτει ένα σημαντικό κεφάλαιο άτυπης ηχητικής (θορύβου – μουσικής) 
εκπαίδευσης ακόμα και αν δεν έχει κάνει ποτέ του «μάθημα μουσικής», (Τσαφταρίδης, 2012) επειδή η 
μουσική γνώση δεν είναι μόνο ή δεν προέρχεται μόνο από την θεσμοθετημένη μουσική εκπαίδευση. (Green, 
2005) Τα ηχόσημα του κάθε τόπου συμβάλλουν σε αυτού του είδους γνώσης και αυτό συνιστούν αποδείξεις 
ότι η διάσταση ανάμεσα  στον ήχο  και τη μουσική είναι πολύ μικρότερη από όσο θα μπορούσε να 
υποστηρίξει κάποιος. Ας αναλογιστούμε τόσο τις απόψεις του Russolo και των σύγχρονων μουσικών 
δημιουργών113 του 20ου αιώνα, των σχετικών ευρημάτων της εθνομουσικολογίας καθώς και τις απόψεις της 
σύγχρονης παιδαγωγικής σύμφωνα με την οποία η σχέση των  μικρών παιδιών με τη μουσική αρχίζει από την 
εξερεύνηση του ήχου. (Welch and Barrett, 2007) Βέβαια υπάρχει μια υποτίμηση όλων αυτών των δεξιοτήτων 
και γνώσεων κυρίως επειδή δεν έχουν αποκτηθεί μέσα στο πλαίσιο τυπικών ή μη-τυπικών μορφών 
εκπαίδευσης. (Τσαφταρίδης, 2012) 

 

Τα ηχόσημα του κάθε τόπου μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο της μουσικής εκπαίδευσης και 
πράξης114. Οι συμμετέχοντες/ουσες ανεξάρτητα ηλικίας, μαθητές, φοιτητές, ενήλικες θα μπορούσαν να 
ευαισθητοποιηθούν ως προς τα ηχόσημα του κάθε τόπου και να τα ταξινομήσουν σε υπερ-τοπικά, τοπικά ή 
οικογενειακά. Μπορούν έτσι να τα αντιμετωπίσουν ως ηχητικό υλικό για τη χρήση τους σε μια μουσική 
ηχοτοπίου, μουσικό κολάζ, πρωτότυπες συνθέσεις κτλ. Το ηχόσημο ως ένα οικείο στοιχείο ήχου – θορύβου 
δίνει πια, ένα ιδιαίτερο νόημα σε όσους/ες μοιράζονται κοινά πολιτισμικά στοιχεία ταυτότητας και 
νοηματοδοτούν για αυτούς διαφορετικά μια μουσική σύνθεση η οποία τα περιλαμβάνει. 

 
4. Συμπεράσματα – προεκτάσεις 

Συμπερασματικά ο θόρυβος για τον μη μυημένο  δεν να έχει απλώς έναν αρνητικό χαρακτήρα αλλά μπορεί να 
είναι και ένα σημαντικό στοιχείο του ζωτικού χώρου. (Farina, 2014:263) Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα 
καθολικό ή υπερ-τοπικό ηχόσημο είναι μια ένδειξη/απόδειξη συμμετοχής σε ένα γεγονός που αφορά μια 
μεγάλη περιοχή (π.χ. όλο το νησί στην τελετή των λειψάνων του Αγίου) και στο οποίο συμμετέχουν όλοι χωρίς 

                                                        
113 Βλέπε ενδεικτικά Paynter, J. and Aston, P. (1970) Sound and Silence. London: Cambridge University Press. 
114 Ειδικά σε ότι αφορά τη Ζάκυνθο έχει ενδιαφέρον το παλιό ηχητικό παιχνίδι των παιδιών, η «καλαμένια πιστόλα» η οποία έρχεται σε 
ευθεία αναφορά με τα σμπάρα. Πρόκειται για μια απλή κατασκευή από ένα κομμάτι καλάμι με μια σχισμή περίπου  στα ¾ του μήκους 
του. Η σχισμή κρατιέται ανοικτή με ένα μικρό κάθετο καλαμάκι και μόλις το παιδί πιέσει με το χέρι του το καλάμι λίγο πιο πάνω από τη 
σχισμή, το καλαμάκι πέφτει και τα δυο μέρη του καλαμιού χτυπάνε μεταξύ τους και «κάνουν ένα σμπάρο»! (φωτογραφία 1) 

Πιστόλα καλαµένια 
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να είναι παρόντες σπάζοντας τα τοπικά και χρονικά όρια του γεγονότος. Επιπλέον είναι ένα μέσον 
επικοινωνίας που ενώνει τους παραλήπτες-γνώστες και αποκλείει τους «ξένους», όσους δηλαδή δεν 
γνωρίζουν το έθιμο και δεν διαθέτουν τα μέσα για να το αποκωδικοποιήσουν. Με αυτή την έννοια μπορεί 
κανείς να δει το ηχόσημο, ως ένα τρόπο σύσφιξης των συμβολικών σχέσεων των μελών της κοινότητας, μια 
μορφή ενίσχυσης της εσωστρέφειας, της συμμετοχής και του μοιράσματος με άλλους.  

Τέλος, το ηχόσημο αποτελεί μια μορφή δημόσιας κοινοποίησης οικογενειακών γεγονότων (γέννηση, γάμος ή 
ψήσιμο αρνιού). Με αυτή την έννοια το ηχόσημο, ίσως μπορεί να θεωρηθεί και ως μια μορφή επικοινωνίας 
που παίζει έναν διπλό ρόλο: δημοσιοποίηση του ιδιωτικού από τη μια και από την άλλη ιδιωτικοποίηση του 
δημόσιου. Αυτός ο διπλός ρόλος του δεν υποδηλώνει σύγκρουση αλλά αντίθετα έρχεται να λειτουργήσει 
συμπληρωματικά «παίζοντας»,  και διαρκώς ανατρέποντας τα όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού. 

Είναι πολύ πιθανόν δε, ανιχνεύοντας τα ηχόσημα του κάθε τόπου, να υπάρχουν αρκετές αντιστοιχίες και μια 
τέτοια ταξινόμηση να έχει γενικότερη ισχύ πέρα δηλαδή από την τοπική κοινωνία της Ζακύνθου. Ίσως μάλιστα 
να αποδειχθεί ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλες κατηγορίες όπως πιθανόν τα “ατομικά” ηχόσημα τα οποία 
μπορούν να αναχθούν στη σφαίρα του ιδιωτικού. Με άλλα λόγια ηχόσημα (ή ηχόσημο) που “σημαίνει κάτι για 
μένα προσωπικά” και όχι κατ’ ανάγκη για ένα σύνολο ανθρώπων. Απαραίτητη προϋπόθεση το ηχόσημο να έχει 
μονοσήμαντη αντιστοιχία, να σημαίνει δηλαδή κάτι απολύτως συγκεκριμένο ή τουλάχιστον στενά 
οριοθετημένο. 

Όλα αυτά στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν στο έπακρο σε ένα μάθημα το οποίο βασίζεται κατεξοχήν στην 
ακρόαση δηλαδή στην ηθελημένη και ενεργητική συμμετοχή αποκωδικοποίησης του ήχου σε όλες του τις 
εκφάνσεις. Και αυτό το μάθημα είναι η μουσική.  
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Η «εθνογραφία του ήχου» ως εκπαιδευτικό εργαλείο:  
Παρατηρήσεις από το εργαστήρι  

«Ηχοτοπία πόλεων: Ακούγοντας την ιστορία μιας γειτονιάς» 
 

Ελένη Καλλιμοπούλου 
Λέκτορας, Παν/μιο Μακεδονίας 

elkallim@uom.gr 
 
Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση διερευνά την εκπαιδευτική αξία που έχει για τη διδασκαλία της πολιτισμικής ιστορίας η 
εθνογραφία του ήχου, δηλαδή η εθνογραφική έρευνα με κύριο αντικείμενο και αναλυτικό όχημα τον ήχο. 

Μέσα από την παρουσίαση και κριτική αποτίμηση του εργαστηρίου «Ηχοτοπία πόλεων: Ακούγοντας την 
ιστορία μιας γειτονιάς», που πραγματοποιήσαμε στις 3-4 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο 
πλαίσιο του 1ου Athens Science Festival115, η εισήγηση θα εξετάσει τις εκπαιδευτικές χρήσεις που μπορεί να 
έχει η μελέτη του ηχοτοπίου μιας γειτονιάς για τη γνωριμία και κατανόηση της πολιτισμικής ιστορίας ενός 
τόπου. Η εισήγηση θα επικεντρωθεί ειδικότερα στα παρακάτω ερωτήματα: Πώς «ακούμε» ένα κείμενο, μια 
εικόνα ή ένα κτίριο; Τι μας μαθαίνουν οι ήχοι μιας γειτονιάς για την ιστορία της; Πώς διαφοροποιείται η 
εθνογραφία του ήχου από παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης; 

 
Λέξεις κλειδιά 

Εθνογραφία του Ήχου, Πολιτισμική Ακρόαση, Πολιτισμική Ιστορία, Ηχοτοπία Πόλεων, Ηχοτοπίο Γειτονιάς, 
Διαισθητηριακότητα, Γκάζι, Εκπαιδευτικό Εργαλείο  

 
 
1. H εθνογραφία του ήχου με λίγα λόγια 

Η εθνογραφία του ήχου είναι μία εθνογραφία που περιλαμβάνει ό,τι οι άνθρωποι ακούν κάθε μέρα. Βασίζεται 
στην «ακουστιμολογία», έννοια που σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο και εθνομουσικολόγο Steve Feld 
αναφέρεται στον «ηχητικό τρόπο να γνωρίζουμε τον κόσμο και να υπάρχουμε μέσα σ’ αυτόν». (Feld and 
Brenneis, 2004:462) Στο πλαίσιο αυτό, η εθνογραφία του ήχου εντάσσεται σε μία πνευματική γενεαλογία η 
οποία διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι σχετίζονται μεταξύ τους μέσα από την αίσθηση 
της ακοής, και ζητά να εντάξει την ακουστική αντίληψη στο πολιτισμικό και ιστορικό της πλαίσιο. (Erlmann, 
2004:3) Όπως παρατηρεί ο φιλόλογος Bruce Smith, ο εθνογράφος του ήχου χρειάζεται να βρει ένα 
«συντακτικό που να του επιτρέπει να κατανοήσει τους ήχους». (Smith, 2004:33) Όταν έχουμε να κάνουμε με 
ηχοτοπία του παρελθόντος, η αναζήτηση αυτή περιλαμβάνει την εξαγωγή πληροφοριών για τους ήχους μέσα 
από κειμενικές πηγές (π.χ. νομικά έγγραφα, περιηγητικές αφηγήσεις, λογοτεχνικές αναφορές) και οπτικές 
πηγές (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες, εικόνες), από υλικές δομές και στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς 
επίσης από τα ευρήματα της σύγχρονης ακουστικής (π.χ. μετρήσεις ντεσιμπέλ, η επίδραση του ανέμου και της 
υγρασίας). (Smith, 2004:17, 34)  

Σημαντική διάσταση της εθνογραφίας του ήχου είναι ότι προσεγγίζει τον ήχο ως εγγενές στοιχείο του 
αισθητηριακού συστήματος (sensorium). Ο εθνογράφος του ήχου εξετάζει τον ήχο σε αλληλόδραση με τις 
άλλες αισθήσεις και ως μέρος μιας πιο αισθητηριακής προσέγγισης της εθνογραφίας. (Feld and Brenneis, 
2004:466) Η «αισθητηριακή επιτόπια έρευνα» θεμελιώνεται σύμφωνα με την ανθρωπολόγο Sarah Pink στην 
αντίληψη ότι η εθνογραφική εμπειρία και γνώση είναι ενσώματες και αισθητηριακές, (Pink, 2006:46)116 και σε 
αυτό που η Νάντια Σερεμετάκη αποκαλεί μία «αναστοχαστική ανθρωπολογία των αισθήσεων». (Seremetakis, 
1993:14)  

                                                        
115 Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε από τους Παναγιώτη Πούλο και Ελένη Καλλιμοπούλου (μέλη της ομάδας sonorCities, http://sonor-
cities.edu.gr/) σε συνεργασία με την Άννα-Μαρία Σιχάνη (Ακαδημία Αθηνών). 
116 Πρβ. και Pink 2009. 
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Εικόνα 1 

2. Το εργαστήριο  

Στόχος του εργαστηρίου «Ηχοτοπία πόλεων: Ακούγοντας την ιστορία μιας γειτονιάς» ήταν να μυήσει τους 
συμμετέχοντες στη διαδικασία πρόσληψης του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος μέσω του ήχου. 
Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες εισήχθησαν στην έννοια του ηχοτοπίου και μέσω αυτής στην παρατήρηση και 
κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών νοημάτων που σηματοδοτούν οι ήχοι στον δημόσιο χώρο. Το 
εργαστήρι άντλησε από τη μεθοδολογία του ερευνητικού προγράμματος «Learning culture through city 
soundscapes – An educational tool»117, και περιλάμβανε τρεις βασικές δραστηριότητες στην τάξη και το 
«πεδίο»: (1) εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τα εργαλεία, (2) καθοδηγούμενος εθνογραφικός περίπατος στη 
γειτονιά για τη συλλογή ενδεικτικού υλικού, και (3) ταξινόμηση, αξιολόγηση και πιλοτική ψηφιακή 
χαρτογραφική αποτύπωση του συλλεγέντος υλικού στην τάξη.  

 
3. Η γειτονιά: μια ιστορία μεταβάσεων 

Το Γκάζι επιλέχθηκε ως εθνογραφικό πεδίο καταρχήν για πρακτικούς λόγους, καθώς το εργαστήρι 
πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη και ο περιορισμένος χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας απέκλειε την 
απομάκρυνση από την περιοχή. Πέραν αυτού όμως κρίθηκε ότι το Γκάζι προσφέρει μια εξαιρετική περίπτωση 
μελέτης γειτονιάς για το εργαστήριο των ηχοτοπίων πόλεων, εξαιτίας των μεγάλων αλλαγών και μεταβολών 
που έχουν συντελεστεί σε αυτό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τόσο στη σύνθεση των κατοίκων του όσο και 
στη φυσιογνωμία του. 

Καθοριστικό ρόλο στη φυσιογνωμία και εξέλιξη της περιοχής του Γκαζιού έπαιξε το εργοστάσιο παραγωγής 
φωταερίου που λειτούργησε από το 1860 περίπου και ως το 1984, οπότε έκλεισε οριστικά.118 Το εργαστήριο 
φωταερίου συνέβαλε στη δημιουργία μιας παραγωγικής ζώνης στην περιοχή Γκάζι-Μεταξουργείο, όπου ήταν 
εγκατεστημένα ήδη από τη δεκαετία του 1950 το μεταξουργείο (που έδωσε το όνομά του στη γειτονική 
περιοχή) και το ορφανοτροφείο Χατζηκώστα που είχε εργαστήρια ραπτικής και υποδηματοποιίας και 
σιδηρουργείο. Η ζώνη αυτή βρισκόταν στις παρυφές της πόλης, στην τρίτη πλευρά του ιστορικού τριγώνου των 
Αθηνών, σε άμεση γειτνίαση με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και με το ιστορικό κέντρο με τη 
νεοκλασική μνημειακή αρχιτεκτονική. Τα εργοστάσια προσέλκυσαν παραγωγικές λειτουργίες και χρήσεις 
παρεμφερείς, με αποτέλεσμα η περιοχή να φιλοξενεί -ως σήμερα ακόμα- εργαστήρια, εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης των μεταφορών, ξυλουργεία και εργαστήρια μετάλλου.  

                                                        
117 Το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Μαθαίνοντας τον πολιτισμό μέσα από τα ηχοτοπία της πόλης: ένα εγχειρίδιο διδασκαλίας» 
πραγματοποιήθηκε από την ομάδα sonorCities <http://sonor-cities.edu.gr/> και χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. 
Λάτση στο πλαίσιο των Μελετών 2012. 
118 Για την ιστορία της περιοχής βλ. ενδεικτικά Αγριαντώνη 1995. Για την ιστορία του εργοστασίου παραγωγής φωταερίου βλ. Μαχαίρας 
1986, καθώς και τον δικτυακό ιστότοπο του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου <http://www.technopolis-
athens.com/web/guest/museum/home>. Για μια ανθρωπολογική/εθνογραφική μελέτη της περιοχής με εστίαση στη χωρική συγκρότηση 
της διαφοράς, βλ. Γιαννακόπουλος 2007 και 2010.  
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Τη φυσιογνωμία της περιοχής καθόρισαν επίσης οι κάτοικοί της. H περιοχή εποικίστηκε και ενσωματώθηκε 
στην πόλη ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Εγκαταστάθηκαν σε αυτήν εργατικά και μικροαστικά στρώματα, 
δημιουργώντας μία λαϊκή γειτονιά με μικρές μονώροφες ή διώροφες κατοικίες. Στις δεκαετίες 1970 και 1980, 
τη θέση παλαιών κατοίκων που απομακρύνονταν προς τα προάστια ήρθαν να πάρουν μέλη της τουρκόφωνης 
μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης119. Σε αυτούς προστέθηκαν τη δεκαετία του 1990 
οικονομικοί μετανάστες από τα Βαλκάνια και την Ασία. Την ίδια περίοδο το Γκάζι άρχισε να «ανακαλύπτεται» 
από καλλιτέχνες και μέλη άλλων ομάδων. Η ανακάλυψη αυτή πυροδότησε τις πρώτες διεργασίες 
«εξευγενισμού» (gentrification)120 της περιοχής, η οποία μετά το 2000 άρχισε να προσελκύει ως τόπος 
κατοικίας και ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Οι αλλαγές στη χρήση γης που έγιναν κατά τις δεκαετίες 1990 και 
2000 στο Γκάζι οδήγησαν στη δημιουργία χώρων πολιτισμού -μεταξύ αυτών και η Τεχνόπολις του Δήμου 
Αθηναίων που εγκαινιάζεται το 1999-, μπαρ/κλαμπ/καφετεριών και εστιατορίων/ψητοπωλείων, σύγχρονων 
κατοικιών τύπου loft, ενώ παράλληλα εγκαταστάθηκαν κατά μήκος της Ιεράς Οδού οι μεγάλες «πίστες» λαϊκής 
διασκέδασης και εγκαινιάστηκε ο σταθμός μετρό Κεραμεικός. 

Οι αλλαγές στη φυσιογνωμία, τις χρήσεις γης και τη σύνθεση του πληθυσμού της γειτονιάς του Γκαζιού, που 
περιγράφηκαν σχηματικά παραπάνω, συνθέτουν όψεις της πολιτισμικής ιστορίας της γειτονιάς. Όψεις οι 
οποίες μπορούν να γίνουν αντιληπτές, όπως μας επισημαίνει και ο Steven Feld (1996), μέσα από την ακρόαση: 
ακούγοντας τη γειτονιά και τις αλλαγές που συντελούνται στο ηχοτοπίο της. 

 
4. Καθοδηγούμενος εθνογραφικός περίπατος - Μεθοδολογία 

Πώς λοιπόν μπορεί να γίνει αυτό στην πράξη, μέσα από την εθνογραφία του ήχου; Πώς ακούμε τους ήχους 
μιας γειτονιάς και τι μας μαθαίνουν για την ιστορία της;  

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, ο εθνογραφικός μας περίπατος επικεντρώθηκε στις ηχητικές πηγές και τις 
ηχητικές μαρτυρίες (εικόνα 1). Ο στόχος μας ήταν να καταγράψουμε ήχους που ακούγονται κατά την 
περιήγησή μας στη γειτονιά, ιδανικά ήχους που να είναι συνδεδεμένοι με τη γειτονιά και ενδεχομένως 
μαρτυρούν μεταβάσεις στην ιστορία της. Η καταγραφή των ήχων έγινε σε τρία μέσα: ήχο, εικόνα, και λόγο. 
Έτσι, οι συμμετέχοντες μπορούσαν να ηχογραφήσουν το αντικείμενο που παρήγαγε τον ήχο, να το 
φωτογραφίσουν, ή απλά να κρατήσουν γραπτή σημείωση του ήχου που άκουσαν. Η επιλογή του μέσου 
καταγραφής (ήχος, εικόνα, λόγος) αφέθηκε στη διακριτική ευχέρεια των συμμετεχόντων, ανάλογα και με τη 
διαθεσιμότητα κινητών  τηλεφώνων και φωτογραφικών μηχανών.  

Για τις ανάγκες του εθνογραφικού περιπάτου, σχεδιάσαμε και εφοδιάσαμε τους συμμετέχοντες με ειδικές 
καρτέλες για να σημειώνουν επί τόπου τα δεδομένα για κάθε καταγραφή που έκαναν.   

 
Εικόνα 2 

 
Ανάλογα με το μέσο καταγραφής (ήχος, εικόνα, λόγος), η κάθε καταχώριση έμπαινε σε μία από τις τρεις 
στήλες στα δεξιά. Για κάθε καταχώριση, συμπληρώνονταν τα εξής δεδομένα:  

1η γραμμή: πού ακούγεται ο ήχος (γεωγραφικός προσδιορισμός: οδός, πλατεία κτλ);   

                                                        
119 Βλ. σχετικά Αβραμοπούλου και Καρακατσάνης 2002. 
120 Σε αδρές γραμμές, ο όρος αναφέρεται στη διαδικασία αστικού μετασχηματισμού μιας βιομηχανικής περιοχής και/ή περιοχής λαϊκών 
κατοικιών στο κέντρο της πόλης σε τόπο ψυχαγωγίας και/ή πολυτελών κατοικιών για ανώτερα οικονομικά στρώματα. Για μια κριτική 
προσέγγιση της έννοιας και του φαινομένου του «εξευγενισμού» βλ. Maloutas 2011 και Αλεξανδρή 2013. Για τη μελέτη της περιοχής υπό 
το πρίσμα του «εξευγενισμού» (gentrification) βλ. Alexandri 2005, Γιαννακοπούλου 2009, Δραγώνας 2009 και Στεφάνου κ.ά. 2001. Για μία 
πολυσυλλεκτική μελέτη των κοινωνικών/χωρικών μετασχηματισμών στην πόλη της Αθήνας βλ. Εμμανουήλ κ.ά. 2008.  
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2η γραμμή: τι ακούγεται (περιγραφή του ήχου); 

3η γραμμή: ποια είναι η πηγή του ήχου (ποιο ή ποια είναι δηλαδή τα ηχογόνα σώματα μέσω των οποίων -ή 
μέσω της διάδρασης των οποίων- παράγεται ο ήχος); 

 
5. Οι καρτέλες 

Επιχειρώντας μία αποτίμηση της χρησιμότητας των καρτελών, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής. Η ανάγκη να 
έχουμε μια καρτέλα για την καταχώριση των καταγραφέντων ήχων εντοπίστηκε ήδη κατά το σχεδιασμό του 
εργαστηρίου. Η συμπλήρωση της καρτέλας από τη μία θα προετοίμαζε το τρίτο στάδιο του εργαστηρίου, 
δηλαδή εκείνο της ταξινόμησης, αξιολόγησης και πιλοτικής ψηφιακής χαρτογραφικής αποτύπωσης του 
συλλεγέντος υλικού στην τάξη, διευκολύνοντας τη διαδικασία στην τάξη και εξοικονομώντας μας πολύτιμο 
χρόνο. Από την άλλη, ελπίζαμε ότι συμπληρώνοντας την καρτέλα, οι συμμετέχοντες θα ήταν σε καλύτερη θέση 
να κατανοήσουν τις διαφορετικές εννοιολογικές κατηγορίες τις οποίες πραγματευόταν το εργαστήριο 
«Ηχοτοπία πόλεων: Ακούγοντας την ιστορία μιας γειτονιάς», οπτικοποιώντας τις και κατατάσσοντας τα 
εθνογραφικά δεδομένα με βάση αυτές. Κρίναμε ιδιαίτερα σημαντικό να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες ότι το 
ίδιο ηχητικό γεγονός μπορεί να καταγραφεί με διαφορετικά μέσα (ήχος - εικόνα - λόγος), το καθένα από τα 
οποία αποτελεί εξ ορισμού μια μερική αποτύπωση του ηχητικού γεγονότος. Ο λόγος είναι ότι το ηχητικό 
γεγονός συμβαίνει στο χώρο και το χρόνο και εμπλέκει όλες τις αισθήσεις, άρα η αποτύπωσή του με τρόπο 
που προκρίνει μία μόνο αίσθηση (ακόμα και αν αυτή είναι ο ήχος) δεν μπορεί παρά να είναι ατελής.   

Η εξέταση των συμπληρωμένων καρτελών φανερώνει μια ποικιλία προσεγγίσεων και εφαρμογών από τους 
συμμετέχοντες. Άλλοι πρόσεξαν κυρίως μηχανικούς ήχους (ο ήχος του τρένου στη λεωφόρο  
Κωνσταντινουπόλεως που είχαμε την τύχη να συναντήσουμε την πρώτη ημέρα, ο ήχος του τρακτέρ που 
πέρασε, ή της ηλεκτρικής σκούπας που ακούγεται από το ανοιχτό παράθυρο ενός διαμερίσματος τύπου λοφτ), 
άλλοι εστίασαν σε ανθρώπινες ομιλίες (ζωντανές ή από το ραδιόφωνο) ή μουσική (από τις καφετέριες), 
κάποιοι ξεχώρισαν ήχους από ζώα και το φυσικό περιβάλλον (ένα πουλί, το νερό που τρέχει, ένας σκύλος που 
γαβγίζει). Οι περισσότεροι επικεντρώθηκαν σε μεμονωμένους ήχους, εξάγοντάς τους από το ευρύτερο 
ηχοτοπίο. Άλλοι καταχώρισαν στην καρτέλα πολλούς διαφορετικούς ήχους, που ακούγονταν ενδεχομένως 
ταυτόχρονα, επιχειρώντας στην ουσία μια συνολική αποτύπωση του ηχητικού εθνογραφικού περιπάτου. 
Εντοπίστηκαν ορισμένες περιπτώσεις όπου διαφορετικοί συμμετέχοντες καταχώρισαν στην καρτέλα τους το 
ίδιο ηχητικό γεγονός, αποτυπώνοντάς το στο ίδιο ή διαφορετικό μέσο (εικόνα, λόγος). Σε μία από αυτές τις 
περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες επέλεξαν προς καταγραφή το ίδιο ηχητικό γεγονός, αλλά το περιέγραψαν στην 
καρτέλα με διαφορετικό τρόπο, εστιάζοντας ο καθένας σε ένα διαφορετικό «ηχητικό επεισόδιο» του όλου 
ηχητικού γεγονότος (εικόνα 3).  

   
 

Εικόνα 3 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι καρτέλες που συμπληρώθηκαν με λάθος τρόπο, πράγμα που 
ενδεχομένως υποδηλώνει ότι οι συμμετέχοντες δεν είχαν τον απαιτούμενο χρόνο να κατανοήσουν τις 
εννοιολογικές κατηγορίες στις οποίες στηρίχθηκε το εργαστήριο. Στο παρακάτω παράδειγμα (εικόνα 4) 
υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στο μέσο καταγραφής (ήχος, εικόνα) και την πηγή του ήχου (το αντικείμενο/α που 
τον παράγουν).  
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Εικόνα 4 

 
Στις τελευταίες περιπτώσεις μπορούμε να αντιπαραβάλλουμε κάποιες εξαιρετικές καταχωρίσεις, που 
διακρίνονται για την ευχέρεια του συμμετέχοντα να εμβαθύνει στο θεωρητικό πλαίσιο και τις εννοιολογικές 
κατηγορίες που παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο, όπως, εν προκειμένω, η αλληλοδιαπλοκή των αισθήσεων 
(στην οποία θα επανέλθουμε παρακάτω) (εικόνα 5).  

   
Εικόνα 5 

 
6. Τι μας μαθαίνουν οι ήχοι μιας γειτονιάς για την ιστορία της; 

Αξιολογώντας τα εθνογραφικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τους δύο περιπάτους που 
πραγματοποιήσαμε, μπορούμε να επιχειρήσουμε μια πρώτη αποτίμηση του εργαστηρίου. Ορισμένοι ήχοι που 
καταγράφηκαν ήταν ήχοι μάλλον τετριμμένοι, που θα μπορούσαν δηλαδή να ακουστούν οπουδήποτε αλλού 
με αποτέλεσμα να μη δίνουν πληροφορίες για την ιδιαίτερη πολιτισμική ιστορία της συγκεκριμένης γειτονιάς 
παρά ίσως μόνο με έναν εξαιρετικά γενικό τρόπο. Π.χ. ο ήχος μιας βαλίτσας που σέρνει μια κυρία ενώ 
περπατά στην άσφαλτο, ή ο ήχος ενός σπουργιτιού που κάθεται στο γρασίδι και τινάζει τα φτερά του. Άλλοι 
ήχοι που καταγράφηκαν φωτίζουν πτυχές της πολιτισμικής ιστορίας της γειτονιάς, τεκμηριώνοντας για 
παράδειγμα μία από τις φάσεις που περιγράφηκαν παραπάνω. Έτσι, ο διάλογος στα τουρκικά δυο κοριτσιών 
που μας προσπερνούν στους δρόμους κοντά στο 78ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο121 -περιοχή που 
διατηρεί τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της- μαρτυρά την παρουσία μιας «ακουστικής κοινότητας»122 η 
οποία προσδιορίζεται με βάση την τουρκική γλώσσα (εικόνα 6). 

                                                        
121 Εξαιτίας του ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού παιδιών από μειονοτικές οικογένειες και οικογένειες μεταναστών που συγκέντρωνε το 
σχολείο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας το ενέταξε ήδη από το 1996 στο καθεστώς των «διαπολιτισμικών σχολείων». Για μια κοινωνιο-
γλωσσολογική μελέτη της συμπεριφοράς των παιδιών σε πολυπολιτισμικό/πολυγλωσσικό σχολικό περιβάλλον στηριγμένη σε 
εθνογραφική έρευνα στο εν λόγω σχολείο, βλ. Lytra 2007. 
122 Σύμφωνα με τον Barry Truax, μία ακουστική κοινότητα ορίζεται από «τις ακουστικές υπενθυμίσεις και τα ακουστικά σήματα [που] 
κρατούν την κοινότητα σε επαφή με ό,τι εκτυλίσσεται στην καθημερινότητά της. Ένα τέτοιο σύστημα είναι ‘πλούσιο σε πληροφορίες’ ως 
προς τον ήχο και κατά συνέπεια ο ήχος παίζει καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό της κοινότητας τόσο χωρικά και χρονικά, σε σχέση με 
τον καθημερινό και τον εποχιακό κύκλο, όσο και στον προσδιορισμό της κοινωνικά και πολιτισμικά, στη βάση των κοινών 
δραστηριοτήτων, τελετουργιών και κυρίαρχων θεσμών» (1984:58). 
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Εικόνα 6 

Ομοίως, οι συζητήσεις που φτάνουν στ’ αυτιά μας από την εσωτερική αυλή μιας μονώροφης κατοικίας, 
αντιπαρατίθενται έντονα με την ηχητική μόνωση που χαρακτηρίζει τα σύγχρονα, νεόδμητα διαμερίσματα 
τύπου λοφτ λίγα στενά πιο πέρα (εικόνες 7, 8). Η πρώτη ηχητική πληροφορία μαρτυρά την πορώδη συνθήκη 
που χαρακτηρίζει το πέρασμα από το ιδιωτικό στο δημόσιο και αντίστροφα στις παλαιότερες, λαϊκές γειτονιές. 
Ενώ η δεύτερη, τη διάθεση απομόνωσης από το τριγύρω «πολυπολιτισμικό» περιβάλλον ή, όπως περιγράφει 
ο ανθρωπολόγος Κώστας Γιαννακόπουλος, τη «στάση ιεραρχικής διάκρισης, απόστασης των νεοαστών τόσο 
από τους λαϊκούς έλληνες όσο και από τους ξένους γείτονές τους» (2007:8). 

 

   
Εικόνα 7                                                                                 Εικόνα 8 

Όψεις του όψιμου μετασχηματισμού της περιοχής σε κέντρο διασκέδασης φωτίζουν (για να χρησιμοποιήσω 
οπτική μεταφορά) και οι ηχητικές καταγραφές της βαβούρας και της δυνατής μουσικής που μας κατακλύζουν 
ενώ εισερχόμαστε πια στην πλατεία με το σταθμό του μετρό Κεραμεικού, ερχόμενοι από τα πιο ήσυχα 
δρομάκια χαμηλά προς τις γραμμές του τρένου (εικόνα 9).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εθνογραφία του ήχου παρουσιάζουν και οι πηγές που, χωρίς να είναι ηχητικές, μας 
δίνουν πληροφορίες για ήχους του παρελθόντος ή του παρόντος. Ειδικά όταν η έρευνα έχει ιστορική 
διάσταση, οι πηγές αυτές είναι ενδεχομένως και οι μόνες στη διάθεση του ερευνητή, καθώς ελλείψει 
ηχογραφήσεων που να αποτυπώνουν τα ηχοτοπία του παρελθόντος, ο μόνος τρόπος πρόσβασης στον ήχο του 
παρελθόντος είναι μέσω αυτών. Στην κατηγορία αυτή θα βάζαμε για παράδειγμα τα διπλά (ή και τριπλά) 
αλουμινένια τζάμια των διαμερισμάτων τύπου λοφτ στα οποία αναφερθήκαμε παραπάνω ή, ακόμα τις αφίσες 
που διαφημίζουν τα μουσικά γεγονότα της πόλης ή της περιοχής. Με τον ίδιο τρόπο, η δορυφορική κεραία δεν 
είναι ηχογόνο σώμα (ή τουλάχιστον η παραγωγή ήχου δεν είναι κανονικά η κύρια λειτουργία της), μας δίνει 
όμως πληροφορίες για τους ήχους και ειδικότερα τις γλώσσες που ακούγονται στο εσωτερικό ενός σπιτιού, και 
άρα για την πολιτισμική, εθνοτική και γλωσσική ταυτότητα των κατοίκων του (εικόνα 10).  
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Εικόνα 9                                                                            Εικόνα 10 

 

7. Διαισθητηριακότητα  

Βασική επιδίωξη του εργαστηρίου αποτέλεσε η αναζήτηση του ήχου στον λόγο (κείμενο, προφορικό λόγο), την 
εικόνα, τα κτίρια ή και αλλού. Η αναζήτηση αυτή έρχεται να τονίσει την αλληλοσύνδεση των πηγών και τον 
τρόπο που η μία αίσθηση προσφέρει μαρτυρία για τις άλλες. Στο πλαίσιο αυτό, «η συνάντηση του 
εθνογράφου με τις ποικίλες υλικές διαμεσολαβήσεις (mediations) του ήχου, πέραν των ηχογραφήσεων, 
απαιτεί τον εντοπισμό των πολυάριθμων οπτικών αποτυπώσεων μιας ηχητικής πρακτικής οι οποίες 
ενυπάρχουν στις υλικές δομές (κτίρια κτλ), τα αρχεία και τα κείμενα». (Kallimopoulou et al, 2013:28) Μέσα 
από τον εθνογραφικό περίπατο, το εργαστήρι μάς καλούσε να απαντήσουμε το ερώτημα «Πώς ‘ακούμε’ ένα 
κείμενο, μια εικόνα ή ένα κτίριο;» Η συμπλήρωση των καρτελών λειτούργησε ως άσκηση εξοικείωσης με τα 
διαφορετικά είδη πηγών που τεκμηριώνουν την πολιτισμική ιστορία, και τον τρόπο που αυτά διαπλέκονται 
μεταξύ τους.  

Και ο ίδιος ο εθνογραφικός περίπατος, εξάλλου, αποτελεί μια εμπειρία διαισθητηριακή που εμπλέκει όλες τις 
αισθήσεις: «[...] η κατασκευή και η κατοίκηση της πόλης του ήχου αποτελεί μία εμπειρία συναισθητική, με την 
έννοια ότι απαιτεί τον συντονισμό των αισθήσεων σε μία εντατική πολυαισθητηριακή διαδικασία». 
(Kallimopoulou et al, 2013:28) Τη διαισθητηριακότητα της εθνογραφικής εμπειρίας έρχεται να επισημάνει και 
ο Steven Feld, αναδεικνύοντας τη χωρική διάσταση:  

...Με απλά λόγια, η βιωματική εμπειρία και η γνώση ενός τόπου -η έννοια του τόπου 
ως κάτι που αισθανόμαστε, ως μία αίσθηση (sensation)- μπορεί να λάβει χώρα μέσα 
από την πολύπλοκη συνέργεια ανάμεσα στο ακουστικό και το οπτικό, καθώς και 
διαμέσου άλλων διαισθητηριακών αντιληπτικών διεργασιών. (Feld, 1996:68) 

 
8. H εθνογραφία του ήχου ως εκπαιδευτικό εργαλείο  

Κλείνοντας τη σύντομη αυτή παρουσίαση, και αντλώντας από την εμπειρία που αποκομίσαμε από τη 
διεξαγωγή του εργαστηρίου «Ηχοτοπία πόλεων: Ακούγοντας την ιστορία μιας γειτονιάς», λίγα λόγια σχετικά 
με την εκπαιδευτική αξία της εθνογραφίας του ήχου για τη διδασκαλία της πολιτισμικής ιστορίας. 

Η εθνογραφία του ήχου διαφοροποιείται σε πολλά επίπεδα από παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης. Είναι 
μια διαδικασία συμμετοχική, με την έννοια ότι φέρνει τον «χρήστη» σε άμεση επαφή με το εθνογραφικό πεδίο 
της έρευνας, χωρίς δηλαδή τη μεσολάβηση τρίτου. Επιπλέον, η εθνογραφία του ήχου παράγει διαφορετικά 
εθνογραφικά δεδομένα ανάλογα με τον χρήστη. Kάθε εθνογράφος δημιουργεί τη δική του διαδρομή μέσα 
στην πόλη, τη γειτονιά ή το κτίριο. Η διαδρομή αυτή είναι μοναδική και ανεπανάληπτη, και καθορίζει την 
εθνογραφική εμπειρία και τα εθνογραφικά δεδομένα. Ακόμα και στην περίπτωση ενός ομαδικού, 
καθοδηγούμενου εθνογραφικού περιπάτου (όπως συνέβη στο εργαστήριο), η εμπειρία του καθενός είναι 
ξεχωριστή. Μέσα από τη συζήτηση/αποτίμηση που ακολούθησε τον περίπατο, η ατομική εμπειρία του 
καθενός φώτισε και συμπλήρωσε την εμπειρία των υπολοίπων. Επιπλέον, η εθνογραφία του ήχου είναι 
εμπειρία βιωματική και ενσώματη. Ως τέτοια, θεμελιώνεται στη σχέση με το χώρο και στη διασύνδεση των 
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αισθήσεων. Ο ήχος συνδέεται με τον τόπο και μας συνδέει με αυτόν μέσω της ακοής και της ακρόασης, που 
είναι λειτουργίες ενσώματες. O ενσώματος/βιωματικός τρόπος μάθησης στην εθνογραφία του ήχου 
προϋποθέτει την ενεργό συμπλοκή όλων των αισθήσεων, καθιστώντας την πολιτισμική ιστορία μία υπόθεση 
διαισθητηριακή.   
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Περίληψη 

Η κοινωνική και πολιτισμική ιστορία των οθωμανικών πόλεων παρουσιάζει τελευταία έντονο ενδιαφέρον 
αφενός λόγω της αυξανόμενης πρόσβασης σε έναν μεγάλο αριθμό νέων πηγών και αφετέρου λόγω της 
γενικότερης διεύρυνσης των μεθοδολογικών προσεγγίσεων στο πεδίο των οθωμανικών και τουρκικών 
σπουδών. Η ιστορία του ήχου και η έννοια του ηχοτοπίου ως αναλυτικού εργαλείου στην ιστορία της 
καθημερινότητας των οθωμανικών αστικών κέντρων συγκροτούν σταδιακά ένα νέο προνομιακό πεδίο έρευνας 
και κοινωνικής και πολιτισμικής ανάλυσης. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του πεδίου αυτού κατέχουν οι νέες 
τεχνολογίες και συγκεκριμένα ψηφιακές εφαρμογές δημιουργίας βάσεων δεδομένων και χαρτογράφησης 
τεκμηρίων σχετικά με την ιστορία των πόλεων. Η παρούσα εισήγηση επιδιώκει μια εισαγωγική επισκόπηση του 
ερευνητικού πεδίου της ιστορίας του ήχου των οθωμανικών πόλεων, εστιάζοντας στις πηγές και τις μεθόδους 
διδασκαλίας του αντικειμένου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

Ηχοτοπία, Ιστορία του Ήχου, Οθωμανικές Πόλεις, Δι-αισθητηριακότητα 

 
 

1. Εισαγωγή 

Κάποιος ο οποίος θα βρισκόταν στο σημείο που πραγματοποιήθηκε το 3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, 
στο ιστορικό κτήριο του Παλαιού Πανεπιστημίου (Οικία Κλεάνθη-Schaubert), περίπου 220 χρόνια πριν, θα είχε 
πιθανότατα ακούσει τους κανονιοβολισμούς από τα κανόνια της οθωμανικής φρουράς που βρίσκονταν κάτω 
από το Ερέχθειο στην Ακρόπολη, οι οποίοι, όπως αναφέρει ο Ιωάννης Μπενιζέλος (1986:417) στην Ιστορία των 
Αθηνών, ακούστηκαν κατά την δημόσια ανάγνωση του φιρμανιού που έβαζε τέλος στην αυταρχική διοίκηση 
του βοεβόδα της Αθήνας Χατζή Αλί Αγά Χασεκί (1775-1795). Η ηχητική σήμανση σημαντικών πολιτικών, και 
άλλων, γεγονότων που αφορούσαν την πόλη κατά την οθωμανική περίοδο ήταν καθιερωμένη πρακτική, 
ενσωματωμένη στην καθημερινότητα των κατοίκων της. Οι κανονιοβολισμοί, από το Κάστρο προς την πόλη, η 
πρόσκληση για προσευχή από το Κάστρο αλλά και από τους μιναρέδες τζαμιών της πόλης, οι περιοδική βουή 
των αγορών, σταθερών και εβδομαδιαίων, όπως αυτή του Σταροπάζαρου στην θέση του αρχαιολογικού χώρου 
της Ρωμαϊκής Αγοράς, αποτελούν μερικούς μόνο από τους ήχους που συγκροτούσαν ένα πυκνό αλλά 
λειτουργικό πλέγμα ηχητικών πληροφοριών, το οποίο ρύθμιζε ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητας της 
Αθήνας κατά την εποχή εκείνη, αλλά, με μικρές παραλλαγές, και την πλειονότητα των αστικών κέντρων της 
οθωμανικής επικράτειας.  

Με ποιο τρόπο μπορεί η γνώση για την ιστορία της καθημερινότητας των οθωμανικών πόλεων και 
κωμοπόλεων να τροφοδοτήσει αλλά και να διευρυνθεί η ίδια από την εκπαιδευτική διαδικασία σχετικά με τον 
ήχο ως πολιτισμικά προσδιορισμένο φαινόμενο; Η κοινωνική και πολιτισμική ιστορία των οθωμανικών πόλεων 
παρουσιάζει τελευταία έντονο ενδιαφέρον αφενός λόγω της αυξανόμενης πρόσβασης σε έναν μεγάλο αριθμό 
νέων πηγών και αφετέρου λόγω της γενικότερης διεύρυνσης των μεθοδολογικών προσεγγίσεων στο πεδίο των 
οθωμανικών και τουρκικών σπουδών. Η ιστορία του ήχου και η έννοια του ηχοτοπίου ως αναλυτικού 
εργαλείου123 στην ιστορία της καθημερινότητας των οθωμανικών αστικών κέντρων συγκροτούν σταδιακά ένα 
νέο προνομιακό πεδίο έρευνας και κοινωνικής και πολιτισμικής ανάλυσης. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 
πεδίου αυτού κατέχουν οι νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα ψηφιακές εφαρμογές δημιουργίας βάσεων 
δεδομένων και χαρτογράφησης τεκμηρίων σχετικά με την ιστορία των πόλεων.  

Η παρούσα εισήγηση επιδιώκει μια εισαγωγική επισκόπηση του ερευνητικού πεδίου της ιστορίας του ήχου 
των οθωμανικών πόλεων και εστιάζει στις πηγές και τις μεθόδους διδασκαλίας του αντικειμένου στην 

                                                        
123 Για μια σύντομη επισκόπηση των σημασιών του όρου και των χρήσεών του, βλ. Kallimopoulou κ.ά., 2013:11-14.  
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τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για την παρουσίαση αυτή αντλείται υλικό από το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο 
«Learning culture through city soundscapes - An educational tool» της ομάδας sonorCities (http://sonor-
cities.edu.gr/)124 και από την εμπειρία διδασκαλίας του αντικειμένου στο πλαίσιο του προπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του προγράμματος διά βίου μάθησης Ακαδημία Πλάτωνος  - Οι δρόμοι της Γνώσης. Στην παρούσα 
εισήγηση αναδεικνύεται η προοπτική συστηματικής αξιοποίηση επιτόπιων επισκέψεων στους ιστορικούς 
χώρους της Αθήνας και στην κριτική αξιολόγηση των αρχαιολογικών, αρχιτεκτονικών και άλλων τεκμηρίων της 
οθωμανικής περιόδου της πόλης κατά την διδασκαλία και κατανόηση της ιστορίας του ήχου της. 

 
1.1. Η ιστορία της καθημερινότητας των οθωμανικών πόλεων και οι αισθήσεις 

Η μελέτη της ιστορίας των αστικών κέντρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελεί καθιερωμένο και ευρύ 
ερευνητικό πεδίο εντός των οθωμανικών σπουδών με αρκετά μακρύ ιστορικό. Το πεδίο αυτό συγκεντρώνει 
ποικίλες προσεγγίσεις που εκτείνονται από την οικονομική ιστορία των πόλεων και την δημογραφία έως την 
πολεοδομική εξέλιξη και την ιστορία της αρχιτεκτονικής. Ως εκ τούτου, μια διεξοδική επισκόπηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας ξεπερνά τον στόχο και τις δυνατότητες της παρούσας εισήγηση.125 Οι αναφορές στο πρώτο 
μέρος της εισήγησης περιορίζονται σε πολύ επιλεγμένες μελέτες, από την πρόσφατη κυρίως βιβλιογραφία, 
των οποίων η προσέγγιση θέτει ένα κριτικό πλαίσιο για το σχολιασμό, παρακάτω, μελετών εστιασμένων στην 
ιστορία του ήχου. Το συλλογικό έργο των Eldem, Goffman και Masters (1999) με τίτλο The Ottoman City 
between East and West, ανήκει στις πιο πρόσφατες προσεγγίσεις και υιοθετεί τη συγκριτική διάσταση στην 
μελέτη της Κωνσταντινούπολη, της Σμύρνης και του Χαλεπιού, εξετάζοντας τις πόλεις αυτές ως δίκτυο 
μεσογειακών αστικών κέντρων παρά ως αυτόνομες πόλεις της Εγγύς Ανατολής με βαρύτιμη ιστορική 
κληρονομιά, και σε σχέση με τα ανάλογα κέντρα στη Δύση. Στις πιο συναρπαστικές μελέτες δημογραφίας 
συγκαταλέγονται αυτή των Alan Duben και Cem Βehar (1991) για τα οθωμανικά νοικοκυριά της 
Κωνσταντινούπολης καθώς και η πιο πρόσφατη του Cem Behar (2003) με τίτλο A Neighborhood in Ottoman 
Istanbul: Fruit Vendors and Civil Servants in the Kasap İlyas Mahalle, που εστιάζει στον αστικό και κοινωνικό 
μετασχηματισμό μια συγκεκριμένης συνοικίας της Κωνσταντινούπολης, ενός μαχαλά δηλαδή, από την 
σύστασή του έως και το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο πεδίο της πολεοδομίας και της ιστορίας 
της αρχιτεκτονικής εξαιρετικά πρωτοποριακή είναι η μελέτη της Shirine Hamadeh (2004) με τίτλο The City and 
its Pleasures: Istanbul in the Eighteenth Century που μελετά τον κοινωνικό και αστικό μετασχηματισμό της 
Κωνσταντινούπολης κατά τον 18ο αιώνα. Η Hamadeh εξετάζει μεν την αλλαγή στην αρχιτεκτονική 
δραστηριότητα, αλλά σε σχέση με την ανάδυση δημόσιων μορφών διασκέδασης στην πόλη και σε συνάρτηση 
με την συζήτηση γύρω από τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την περίοδο της πρώιμης οθωμανικής 
νεωτερικότητας.  

Τελευταία έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και η έρευνα για την ιστορία του ελλαδικού χώρου υπό οθωμανική 
κυριαρχία. Μια σειρά πολύ αξιόλογων μελετών εστιάζουν συγκεκριμένα στην κοινωνική και πολιτισμική 
ιστορία πόλεων του ελλαδικού χώρου κατά την οθωμανική περίοδο,126 συνδυάζοντας μια μεγάλη ποικιλία 
πηγών που περιλαμβάνουν αρχειακό υλικό της οθωμανικής διοίκησης, των ελληνορθόδοξων και των άλλων μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων (Αρμένιοι, Εβραίοι) αλλά και πλήθος πηγών σε ευρωπαϊκές γλώσσες που 
ανήκουν είτε στην περιηγητική γραμματεία, είτε αποτελούν μέρος διοικητικών εγγράφων των δυτικών 
προξενικών αρχών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ενδεικτικά αναφέρονται το βιβλίο με τίτλο Μυτιλήνης 
αστυγραφία και Λέσβου χωρογραφία, 15ος-19ος αι. των Δημήτρη Ν. Καρύδη και Machiel Kiel (2000) και η 
μονογραφία της Μερόπης Αναστασιάδου (2008) για την Θεσσαλονίκη κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο 
που χαρακτηρίζεται από τις μεταρρυθμίσεις και τον κοινωνικό μετασχηματισμό των αστικών κέντρων.  

Παράλληλα με τις εξελίξεις στο πεδίο μελέτης των οθωμανικών αστικών κέντρων παρατηρείται μια γενικότερη 
πολιτισμική και κοινωνική στροφή στην οθωμανική ιστορία γενικότερα, στην οποία συμβάλλουν καθοριστικά 
οι κλάδοι της ιστορίας των νοοτροπιών και του καθημερινού βίου. Μέσω αυτών αναπτύχθηκε ένας ευρύτερος 
προβληματισμός γύρω από την ιστορία των ομάδων των οποίων η φωνή δεν εκπροσωπούνταν ή 

                                                        
124 Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Επιστημονικών Μελετών 2012. 
125 Για μια σχετικά πρόσφατη και διεξοδική ιστοριογραφική επισκόπηση των διαφορετικών προσεγγίσεων στη μελέτη των οθωμανικών 
πόλεων στο πλαίσιο του ευρύτερου πεδίου μελέτης των αστικών κέντρων του ισλαμικού κόσμου, βλ. Neglia (2008:43-46). Ειδικότερα, για 
τις οθωμανικές πόλεις στα Βαλκάνια, βλ. Pinon (2008) και για τις οθωμανικές κωμοπόλεις από τον 15ο έως το 18ο αιώνα, βλ.  Veinstein 
(2008). Για επιμέρους μελέτες, βλ. Bierman κ.ά. (1991).  
126 Για μια σύντομη ιστορική επισκόπηση του ελλαδικού χώρου υπό οθωμανική κυριαρχία και αναφορές στη σχετική βιβλιογραφία, βλ. 
Αναστασόπουλος κ.ά. (2008: 22-44). 
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εκπροσωπούνταν πολύ περιορισμένα και με τρόπο έμμεσο, δηλαδή μέσω της φωνής των ισχυρών (π.χ. μη 
μουσουλμάνοι, γυναίκες, τεχνίτες κ.ά.). Χαρακτηριστικό έργο αυτής της κατεύθυνσης, που ενσωματώνει 
διάφορες από τις παραπάνω τάσεις είναι το βιβλίο της ιστορικού Suraiya Faroqhi (1995) με τίτλο Kultur und 
Alltag im Osmanischen Reich: Vom Mittelalter bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts (ελλ. Κουλτούρα και 
καθημερινή ζωή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από τον Μεσαίωνα ως τις αρχές του 20ου αιώνα). Στο πλαίσιο 
αυτής της κοινωνικής στροφής στην οθωμανική ιστορία, αναδείχθηκαν θεματικές που αφορούν στην 
καθημερινότητα των οθωμανικών αστικών κέντρων, στους χώρους κοινωνικής συναναστροφής και 
ψυχαγωγίας και το ρόλο τους στη διαμόρφωση της οθωμανικής δημόσιας σφαίρας. Ενδεικτικά αναφέρονται 
σε αυτό το σημείο οι μελέτες των Çengiz Kırlı (2004) και της Nina Cichocki Ergin (2005, 2011) για τα καφενεία 
και τα λουτρά αντίστοιχα. Επίσης, σημαντική συμβολή στην οθωμανική κοινωνική ιστορία αποτελούν οι 
μελέτες που εστιάζουν στην παραβατικότητα, την εγκληματικότητα και το σωφρονισμό/τιμωρία στα 
οθωμανικά αστικά κέντρα, οι οποίες ανέδειξαν την ιστορία των «περιθωριακών» ομάδων (κλέφτες, πόρνες 
κ.ά.). (Zarinebaf 2010)  

Όσον αφορά συγκεκριμένα στην ηχητική διάσταση των οθωμανικών πόλεων – στα οθωμανικά αστικά 
ηχοτοπία- πρωτοπόρα παραμένει η μελέτη της ιστορικού Nina Ergin (2008) που εστιάζει στα ηχοτοπία των 
θρησκευτικών κτηριακών συγκροτημάτων που αναπτύσσονταν γύρω από μεγάλα ισλαμικά τεμένη, τα 
λεγόμενα külliye. Η Ergin σκιαγράφησε το μεθοδολογικό πλαίσιο για την μελέτη των ηχητικών δραστηριοτήτων 
που στεγάζονται σε αυτού του τύπου τα συγκροτήματα και που διαμορφώνουν την ηχητική τους 
καθημερινότητα. Συγκεκριμένα, μέσω του πλούσιου αρχειακού υλικού που αφορά στην μισθοδοσία και τον 
αναλυτικό προσδιορισμό καθηκόντων των ιεροκηρύκων και των μουεζίνηδων των μεγάλων τζαμιών της 
Κωνσταντινούπολης κατά τον 16ο αιώνα και τον αναλυτικό προσδιορισμό των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με το ισλαμικό τελετουργικό, διαμόρφωσε ένα μεθοδολογικό παράδειγμα χρήσιμο για τη μελέτη 
αντίστοιχων περιπτώσεων και εκτός της οθωμανικής πρωτεύουσας. Η Ergin συνδύασε αριστοτεχνικά το 
παραπάνω αρχειακό υλικό με τεκμήρια της αρχιτεκτονικής ιστορίας των κτηρίων που αφορούν κυρίως στην 
ακουστική των χώρων και που μαρτυρούν τις πολιτισμικές επιλογές, απαιτήσεις και αξίες που σχετίζονται με 
το άκουσμα του ιερού ηχοτοπίου.  

Η στροφή στα πεδία της ιστορίας και της ανθρωπολογίας του ήχου προς ένα δι-αισθητηριακό μοντέλο μελέτης 
του ήχου, (Kallimopoulou κ.ά., 2013:19-21) αντλώντας από τις εξελίξεις στο ευρύτερο τομέα της έρευνας των 
αισθήσεων, αντανακλάται σταδιακά και στις μελέτες που αφορούν στα οθωμανικά ηχοτοπία. Μελετητές της 
ισλαμικής καλλιγραφίας και ιδιαίτερα  της οθωμανικής επιγραφικής τέχνης έχουν επισημάνει τον έντονα 
προφορικό και ακουστικό χαρακτήρα που συνοδεύει την οπτική πρόσληψη της γραφής και που αποδίδει ο 
όρος «ακουστική εικονικότητα». (Schick, 2008:215) Αυτή η παρατήρηση συνδέεται, από την μια πλευρά, με 
την γενικότερη αναθεώρηση των ορίων μεταξύ προφορικότητας και εγγραμματοσύνης στον ισλαμικό 
πολιτισμό (Eickleman 1978) και από την άλλη με την έμφαση στην μελέτη της πολυ-αισθητηριακής εμπειρίας 
που συνδέει τον ήχο με τις καθημερινές τελετουργικές πρακτικές και τον υλικό πολιτισμό. Η Ergin, (2008:208, 
σημ. 11) για παράδειγμα, παρατηρεί πως οι ισλαμικές επιγραφές του τεμένους Süleymaniye μπορεί να είναι 
αναγνώσιμες από το μεγαλύτερο μέρος των πιστών/επισκεπτών, όμως τόσο για αυτούς όσο και για μια 
μεγάλη μερίδα αναλφάβητων πιστών αποτελούν οπτικούς οδηγούς για την απαγγελία απομνημονευμάτων 
χωρίων του Κορανίου. Αντίστοιχη παρατήρηση κάνει και η Hamadeh (2004:149-152) σχετικά με την αύξηση 
της παρουσίας επιγραφών ποιητικού περιεχομένου σε δημόσιους χώρους της Κωνσταντινούπολης κατά τον 
18ο αιώνα και την διεύρυνση της πρόσβασης στο περιεχόμενό τους σε ένα μη εγγράμματο κοινό. Η διεύρυνση 
αυτή οφείλεται στην ευρύτερη δημόσια διάχυση του ποιητικού περιεχομένου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται 
και η δημόσια απαγγελία. Η έρευνα για την μυρωδιά και την όσφρηση ως στοιχεία των θρησκευτικών 
τελετουργιών αποτελούν εξαιρετικά νέο πεδίο, (Ergin, 2014) που αναδεικνύει όμως με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο την ανάγκη για δι-αισθητηρικές προσεγγίσεις, καθώς η χρήση αρωμάτων διαπλέκεται με τις ηχητικές 
πρακτικές και τον υλικό κόσμο των οθωμανικών τεμενών και των μαυσωλείων στον καθορισμό της έννοιας του 
ιερού. Τέλος, στο πεδίο έρευνας των αστικών κέντρων κατά την μετάβαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία 
στο σύγχρονο τουρκικό κράτος, η Carole Woodall (2008, 2010) στην μελέτη της για την νυχτερινή διασκέδαση 
στην Κωνσταντινούπολη την δεκαετία του 1920, μελετά τη μουσική σκηνή της «jazz» και συγκεκριμένα του 
Charleston ως μια νέα πολυ-αισθητηριακή εμπειρία του αστικού χώρου με έντονα πολιτικές προεκτάσεις, 
δίνοντας έμφαση στην ακοή και την κιναισθησία (2010:4). Η Woodall εξετάζει τον κριτικό λόγο που 
αναπτύσσεται γύρω από τον παραπάνω νεωτερικό τρόπο διασκέδασης, μέσω της σύνδεσης των αισθήσεων με 
την ηθική και τις πολιτικές της ταυτότητας του νεοϊδρυθέντος τουρκικού κράτους. Στο ίδιο πλαίσιο, η μελέτη 
με τίτλο Greeks and Turks meet the Rum: Making Sense of the Sounds of ‘Old Istanbul’ (Poulos, 2014) εξετάζει 
ζητήματα μνήμης και αναπαράστασης της πολιτισμικής κληρονομιάς της οθωμανικής Κωνσταντινούπολης σε 
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συνάρτηση με τις μεταβολές που συντελέστηκαν στο πεδίο πρόσληψης του ήχου και γενικότερα των 
αισθήσεων κατά τη μετάβαση από την αυτοκρατορία στο σύγχρονο κράτος.  

 
1.2. Πηγές για τον ήχο των οθωμανικών πόλεων 

Οι πηγές για την  μελέτη της ιστορίας του ήχου δεν διαφέρουν από αυτές των άλλων ιστορικών προσεγγίσεων· 
η διαφορά βρίσκεται στον τρόπο που μελετώνται, ή αν το θέταμε με «ηχητικούς» όρους, στην ικανότητα του 
ερευνητή να τις αφουγκραστεί. (Smith, 2004:17, 33-34) Προκειμένου να κατανοήσουμε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των πηγών στην οθωμανική περίπτωση και τον τρόπο με το οποίο παράγονται,127 είναι 
απαραίτητη μια σύντομη αναφορά στις βάσεις της θεσμικής και χωρικής οργάνωσης των οθωμανικών πόλεων. 
Η Janet Abu-Lughod (1987:172), στην κριτική προσέγγισή της γύρω από την θεώρηση της στατικής έννοιας της 
«ισλαμικής πόλης», απαριθμεί τρία θεμελιώδη χαρακτηριστικά που αποτελούν κινητήρια στοιχεία των 
διεργασιών που παρήγαγαν αστικά κέντρα στον ισλαμικό κόσμο: (1) η δικαϊκή διάκριση μεταξύ των μελών της 
κοινότητας των μουσουλμάνων πιστών (ουμά) και των πολιτών εκτός αυτής, (2) η έμφυλη διάκριση και ο 
σχεδόν απόλυτος καταμερισμός εργασίας στην βάση αυτής της διάκρισης και (3) το αποκεντρωμένο και ex 
post facto σύστημα χρήσης της γης και κανόνων διακυβέρνησης του χώρου. Η βασική οικιστική και διοικητική 
μονάδα των οθωμανικών πόλεων ήταν ο μαχαλάς (Τουρ. mahalle), του οποίου η διαμόρφωση και η 
φυσιογνωμία ήταν άμεσα συναρτώμενη των παραπάνω γενικών αρχών. Ο μαχαλάς αποτελούνταν από δέκα 
με δεκαπέντε δρόμους το πολύ, οργανωμένους γύρω από ένα άνοιγμα/πλάτωμα ή μια μικρή πλατεία, ένα ή 
δυο μικρά τζαμιά (ή μια εκκλησία ή συναγωγή ανάλογα με την εθνοτική σύσταση της γειτονιάς). Η συνοικία 
περιλάμβανε συνήθως μια ή δυο δημόσιες κρήνες, και μερικά μαγαζιά που κάλυπταν τις βασικές ανάγκες. 
Μπορούσαν επίσης να υπάρχουν κάποια κτήρια δημόσιας χρήσης (δημόσια λουτρά, δερβίσικος τεκκές ή ένα 
σχολείο). Τα λιγότερο βασικά αγαθά και υπηρεσίες ήταν διαθέσιμα είτε σε πιο κεντρικές εμπορικές περιοχές 
όπως τα σκεπαστά παζάρια (çarşû-yı kebir/μπεντεστένια) ή στις πολλές εβδομαδιαίες αγορές που 
εξυπηρετούσαν μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού των πόλεων. (Behar, 2003: 4-5) 

Από το παραπάνω πολύ σχηματικό περίγραμμα του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνονται οι οθωμανικές 
πόλεις προκύπτει ότι τα αρχιτεκτονικά στοιχεία μιας πόλης συνδέονται με τον κοινωνικό ιστό της και τα 
πολιτισμικά της χαρακτηριστικά, συγκροτώντας ένα δίκτυο τεκμηρίων, εξαιρετικά πολύμορφων. Οι 
πληροφορίες για τον ήχο και την ιστορία του εγγράφονται σε διάφορα σημεία αυτού του δικτύου, είτε με 
τρόπο άμεσο είτε με έμμεσο, στα σημεία που επικαλύπτονται οι διαφορετικές κατηγορίες πηγών. Ένας πολύ 
γενικός τρόπος κατάταξης των πηγών, που μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για την ιστορική μελέτη του 
ήχου των οθωμανικών πόλεων είναι ο ακόλουθος: (1) γραπτές πηγές (αρχειακό υλικό, αφηγηματικά και 
περιγραφικά κείμενα κλπ.), (2) οπτικές πηγές (χάρτες, αποτυπώσεις, φωτογραφίες κλπ.) και (3) τεκμήρια 
υλικού πολιτισμού (αρχαιολογικά και αρχιτεκτονικά τεκμήρια, χρηστικά αντικείμενα κλπ.). Για την ύστερη 
οθωμανική περίοδο, μετά την εξάπλωση της τεχνολογίας ηχογραφήσεων, προστίθεται μια τέταρτη κατηγορία 
που αφορά σε αρχεία ήχου. (Kallimopoulou κ.ά., 2013:43-98) Όλες τις παραπάνω πηγές καλείται ο ερευνητής 
της ιστορίας του ήχου να «αφουγκραστεί».  

Ο αριθμός των πηγών σχετικά με την ιστορία των οθωμανικών πόλεων που είναι πλέον ελεύθερα 
προσβάσιμος μέσω του παγκόσμιου ιστού με τη μορφή ψηφιακών αρχείων, θεματικών πυλών ή συνθέτων 
εφαρμογών ειδικού ενδιαφέροντος, αυξάνεται διαρκώς. Η χρησιμότητα αυτού του υλικού τόσο στην έρευνα 
όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι σαφώς μεγάλη. Πέρα από τα γενικά ιστορικά αρχεία που αφορούν 
γενικά στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στον οθωμανικό κόσμο,128 υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
βάσεων δεδομένων και θεματικών πυλών ερευνητικών ιδρυμάτων που εστιάζουν αποκλειστικά στη μελέτη 
των πόλεων του ισλαμικού κόσμου. (Holod κ.ά., 2008:xiv-xi) Στο διαθέσιμο διαδικτυακά υλικό περιλαμβάνεται 
επίσης μεγάλο μέρος σημαντικών  περιηγητικών έργων  (κείμενα και χαρακτικά), χάρτες και φωτογραφικές 
συλλογές. Ενδεικτικά για τις οπτικές πηγές αξίζει να αναφερθεί η φωτογραφική συλλογή του σουλτάνου 
Αμπουλχαμίτ Β΄ (1876-1909), που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και που 
αποτελεί πολύτιμη πηγή τόσο της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας της ύστερης οθωμανικής περιόδου 
όσο και της ιστορίας της φωτογραφίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.129 

                                                        
127 Για ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο των πηγών της οθωμανικής ιστορίας, βλ. Faroqhi, S. (2004). Approaching Ottoman History. An 
introduction to the Sources. Κέμπριτζ: Cambridge University Press. Ειδικότερα για τα οθωμανικά αρχεία στην Ελλάδα, βλ. Balta, E. (2003).  
128 Resources on Ottoman and Turkish Studies, Ottoman and Turkish Studies at Harvard, 
http://www.fas.harvard.edu/~turkish/resources.html και Hazine. A Guide to research the Middle East and beyond, http://hazine.info/. 
Ανακτήθηκαν: 10/09/2014. Για μια πρόσφατη κριτική επισκόπηση των διαθέσιμων ψηφιακών οθωμανικών πηγών, βλ. Gratien, C. et al. 
(2014).  
129 Abdul Hamid II Collection, http://www.loc.gov/pictures/collection/ahii/. Ανακτήθηκε: 06/09/2014. 
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Όσον αφορά ειδικά στις πηγές των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρέπει να 
αναφερθούν τα αρχεία και οι συλλογές του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών που εστιάζουν κυρίως στους 
πληθυσμούς της Μικράς Ασίας130 και το Ψηφιακό Αρχείο των Ρωμαίικων Κοινοτήτων της 
Κωνσταντινούπολης131 που διαχειρίζεται το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων του 
Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρωτοπόρο ρόλο 
στον εντοπισμό, την επεξεργασία και την ψηφιοποίηση οθωμανικών αρχείων του ελλαδικού χώρου κατέχει η 
ερευνητική ομάδα του Προγράμματος Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (Κρήτη),132 
με μια σειρά ολοκληρωμένων και υπό υλοποίηση έργων. Ενδεικτικό έργο ψηφιοποιημένης συλλογής 
οθωμανικών εγγράφων είναι αυτό της Καϊρείου Βιβλιοθήκης της Άνδρου133 με δυνατότητα αναζήτησης σε 
έναν σημαντικό αριθμό μετεγεγραμμένων εγγράφων διαφόρων τύπων καθώς και σε ψηφιακές αναπαραγωγές 
των πρωτότυπων.  

Ενώ ο όγκος του αρχειακού υλικού που αφορά στην κοινωνική και πολιτισμική ιστορία των οθωμανικών 
πόλεων και που είναι διαθέσιμος ψηφιακά αυξάνεται διαρκώς, το πεδίο των εξειδικευμένων διαδικτυακών 
εφαρμογών που εστιάζουν αποκλειστικά στα οθωμανικά ηχοτοπία παραμένει εξαιρετικά περιορισμένο και 
ανεξερεύνητο. Μια πρωτότυπη εφαρμογή σε αυτό το πεδίο, με αρκετά περιθώρια για διεύρυνση και εξέλιξη, 
είναι η πιλοτική εφαρμογή του ερευνητικού προγράμματος «Learning culture through city soundscapes - An 
educational tool»,134 που επιχειρεί την χαρτογράφηση αρχειακού υλικού σχετικού με την ιστορία του ήχου του 
τεμένους Hamidiye Camii (Γενί Τζαμί) της Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη μελέτη της ιστορίας της ευρύτερης 
συνοικίας, αλλά και της πόλης της Θεσσαλονίκης, μέσω του ήχου του κτηρίου και των αλλαγών του.  

 
1.3. Ακροάσεις των πηγών   

Στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας, είναι σαφές ότι η πρόσβαση στο παραπάνω υλικό έχει 
συγκεκριμένους γλωσσικούς περιορισμούς. Παρόλο όμως που ένα μεγάλο και σημαντικό μέρος του υλικού 
είναι στα οθωμανικά τουρκικά ή στα σύγχρονα τουρκικά, γεγονός που περιορίζει τη διαδικασία στο στενό 
πλαίσιο προγραμμάτων τουρκικών σπουδών, κυρίως μεταπτυχιακού επιπέδου, η πολυμορφία των πηγών δίνει 
δυνατότητα εισαγωγικών δραστηριοτήτων  που καλύπτουν μεγάλο φάσμα των βασικών κριτικών αρχών της 
ιστορίας του ήχου.  

Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το παραπάνω υλικό συμπληρώνεται από την διδακτική εμπειρία  των 
επιτόπιων επισκέψεων στους σχετικούς χώρους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ιστορική φάση της πόλης. 
Στις επιτόπιες επισκέψεις που πραγματοποιούνται στην Αθήνα135 οι φοιτητές/τριες εισάγονται στην 
τοπογραφία της πόλης κατά την οθωμανική περίοδο και έρχονται σε επαφή με τεκμήρια του υλικού 
πολιτισμού της εποχής εκείνης, τα οποία συνδέονται με ένα μεγάλο φάσμα ηχητικών πρακτικών και 
εγκιβωτίζουν, θα μπορούσε να πει κανείς, τους ήχους της εποχής πριν από την εμφάνιση της  τεχνολογίας των 
ηχογραφήσεων. Οι επιτόπιες επισκέψεις ακολουθούν τις εισαγωγικές διαλέξεις, που βασίζονται σε μεγάλο 
μέρος του παραπάνω υλικού, καθώς και την παρουσίαση σχετικών ψηφιακών εφαρμογών, όπως το Learning 
culture through city soundscapes. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στα οθωμανικά μνημεία της Αθήνας 
πραγματοποιούνται συζητήσεις στη βάση των επιτόπιων παρατηρήσεων και της παράλληλης εξέτασης 
γραπτών και οπτικών πηγών. Η βασική προβληματική που τίθεται σε αυτές τις συζητήσεις είναι γύρω από τον 
τρόπο με τον οποίο η ιστορία του ήχου εγγράφεται σε αυτές της πηγές και γύρω από τις πιθανές σημασίες των 
ήχων.   

Αναφορές όπως αυτή του Ιωάννη Μπενιζέλου στην αρχή της παρούσας εισήγησης για τους κανονιοβολισμούς 
από την Ακρόπολη μεταφέρουν πολλαπλού τύπου πληροφορίες για τη σημασία του ήχου σε μια συγκεκριμένη 

                                                        
130 Αρχεία, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, http://www.kms.org.gr/Αρχεία.aspx. Ανακτήθηκε: 06/09/2014. 
131 Ανθέμιον, http://anthemion.phs.uoa.gr/index.php/el/. Ανακτήθηκε: 06/09/2014. 
132 Projects, Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, http://ims.forth.gr/index_main.php?c=44&l=g&d=1.Ανακτήθηκε: 06/09/2014. 
133 Τα οθωμανικά έγγραφα της Καϊρείου Βιβλιοθήκης της Άνδρου: Σύντομες περιλήψεις, μεταγραφή στο σύγχρονο τουρκικό αλφάβητο, 
πανομοιότυπα, Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, http://ims.forth.gr/index_main.php?c=44&l=g&d=1. Ανακτήθηκε: 06/09/2014. 
 http://androsdocs.ims.forth.gr/index.php?l=2 . Ανακτήθηκε: 06/09/2014. 
134 Learning culture through city soundscapes - An educational tool, http://sonor-cities.edu.gr/.Ανακτήθηκε: 06/09/2014. 
135 Επιτόπιες επισκέψεις στα οθωμανικά μνημεία της Αθήνας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας για τα ηχοτοπία της 
Οθωμανικής Αθήνας, στο μάθημα Οθωμανική και τουρκική τέχνη, που διδάσκεται από το 2007 στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του 
Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμπληρωματική εμπειρία αντλείται από ανάλογες 
επιτόπιες επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος διά βίου μάθησης Ακαδημία Πλάτωνος  - Οι δρόμοι της 
Γνώσης κατά το εαρινό εξάμηνο του έτους 2013. Συγκεκριμένα, οι επιτόπιες επισκέψεις εντάσσονταν στα μαθήματα Ο πολιτισμός στην 
καθημερινότητα και Χώρος και κοινωνικές σχέσεις: Παρεμβάσεις και αναδιατάξεις και ήταν προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις, τους 
στόχους και τους περιορισμούς του συγκεκριμένου προγράμματος.  
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ιστορική περίοδο.136 Η συγκεκριμένη αναφορά, πέρα από τεκμήριο των οθωμανικών ηχητικών πρακτικών 
(σηματοδότηση ενός σημαντικού πολιτικού ή θρησκευτικού γεγονότος) και των συγκεκριμένων 
συμφραζομένων τους στον ισλαμικό πολιτισμό, (Neubauer E. και Doubleday V.) καταγράφει επίσης μια πολύ 
συγκεκριμένη αντίληψη του χώρου μέσω του ήχου, που αφορά στη διάκριση μεταξύ του «Κάστρου» και της 
«Χώρας». (Καρύδης, 1981:220-221) Αυτή η αντίληψη αποτυπώνει μια πτυχή της ιστορίας της τοπογραφίας της 
Αθήνας κατά την εποχή εκείνη και αποτελεί στοιχείο που διαφοροποιείται εντελώς από την σημερινή χωρική 
εμπειρία της πόλης. Επίσης, οι πολιτικές προεκτάσεις αυτής της παρατήρησης ως προς τη σχέση επιτηρητή-
επιτηρούμενου και την διαμεσολάβησή της μέσω του ήχου είναι πολλαπλές. Κριτικό σημείο στην διδακτική 
διαδικασία είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις διαφορετικές προσλήψεις του ήχου στο παρελθόν, και 
αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παράλληλης εξέτασης και της σύγκρισης σχετικών πηγών. Σκοπός της σύγκρισης 
είναι η κατανόηση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους νοηματοδοτείται ο ίδιος ήχος, το περιεχόμενο 
του νοήματος, αλλά και η αναγνώριση της «φωνής» η οποία εκφράζεται μέσω αυτής της νοηματοδότησης. Για 
παράδειγμα, ο J. C. Hobhouse παρατηρεί ότι στις αρμοδιότητές των «Καστριανών» είναι να υπενθυμίζουν 
στους κατοίκους της Αθήνας μέσω των ήχων ότι επιτηρούνται (1817-290), αλλά σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο 
άκουσε ο ίδιος τους κανονιοβολισμούς κατά το πέρασμά του από την Αθήνα διαφέρει από αυτόν του Ιωάννη 
Μπενιζέλου ή άλλων Αθηναίων.   

 
2. Επίλογος 

Το πεδίο μελέτης της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας των οθωμανικών πόλεων σε συνδυασμό με την 
μελέτη της ιστορίας του ήχου και γενικότερα των αισθήσεων αναδεικνύουν ένα νέο προνομιακό ερευνητικό 
πεδίο με ιδιαίτερες προεκτάσεις και εφαρμογές στην εκπαίδευση. Κατά την πολύπλευρη διαδικασία που 
σκιαγραφεί η παρούσα εισήγηση, οι φοιτητές/τριες καλούνται να αναζητήσουν τις διασυνδέσεις και τις 
επικαλύψεις των διαθέσιμων πηγών ιστορίας με τις παρατηρήσεις που προκύπτουν από επιτόπιες επισκέψεις. 
Με αυτόν τον τρόπο τοποθετούν το ιστορικό υλικό στον χώρο και το εμπλουτίζουν μέσω των επισκέψεων 
αυτών. Οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν να ακούν τα έγγραφα, τα κτήρια, τα  επιστολικά δελτάρια (καρτ-ποστάλ) 
και άλλο υλικό. Κυρίως όμως, μέσω της αναγκαίας σύνθεσης των διαφορετικών πηγών εξασκούνται στις 
πολλαπλές και ετερόκλητες προσλήψεις του ήχου και άρα στην κατανόηση της έννοιας της πολιτισμικής 
ετερότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, η μελέτη και η διδασκαλία του ήχου των οθωμανικών πόλεων έχει να μας 
δώσει ένα πολύτιμο μάθημα.  
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με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
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Νεύτα-Ελευθερία Βότση 
Δρ. Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

nvotsi@bio.auth.gr 
 

Περίληψη 

Στόχος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) είναι η παροχή γνώσεων για το φυσικό περιβάλλον και τα 
προκύπτοντα προβλήματα, η ενημέρωση σχετικά με την αντιμετώπισή τους και η ώθηση ενεργού συμμετοχής. 
Οι Ακουστικοί Περίπατοι αποτελούν μία πρακτική διέγερσης της οικολογικής ευαισθητοποίησης. Σκοπός της 
εργασίας είναι η ανάδειξη των Ήσυχων Περιοχών ως κατάλληλο μέσο για την πραγματοποίηση Ακουστικών 
Περιπάτων, προσφέροντας έτσι ένα εναλλακτικό εργαλείο ΠΕ. Εντοπίστηκαν οι κύριες πηγές θορύβου, 
σύμφωνα με την Οδηγία 2002/49/ΕΕ, και χαρτογραφήθηκαν οι θορυβώδεις περιοχές σε εθνικό επίπεδο. 
Εξάγοντας αυτές τις περιοχές από ένα χάρτη της Ελλάδας προσδιορίστηκαν οι Ήσυχες Περιοχές. Ο 
παραγόμενος χάρτης συνδυάστηκε με χάρτες υψομέτρου και κάλυψης γης (Corine Land Cover 2000) 
προκειμένου να προσδιοριστούν τα κύρια χαρακτηριστικά του. Για την πραγματοποίηση των Ακουστικών 
Περιπάτων παρέχεται ο κατάλληλος εξοπλισμός για την ποσοτική και ποιοτική χαρτογράφηση του ηχοτοπίου 
των Ήσυχων Περιοχών. Οι Ήσυχες Περιοχές καταλαμβάνουν το 48% της Ελλάδας με τις γεωργικές περιοχές και 
τα δάση να καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των Ήσυχων Περιοχών, χωρίς να λείπουν οι υγρότοποι και οι 
υδάτινες επιφάνειες. Οι περισσότερες περιοχές εντοπίζονται σε μέσα ή υψηλά υψόμετρα. Η ΠΕ δύναται, κατά 
αυτό τον τρόπο, να υιοθετήσει τους Ακουστικούς Περιπάτους σε Ήσυχες Περιοχές λειτουργώντας ως γέφυρα 
ανάμεσα στη φύση και τους πολίτες. Οι Ακουστικοί Περίπατοι εντός των Ήσυχων Περιοχών προσφέρουν τη 
δυνατότητα ανάλυσης και αξιολόγησης των ηχοτοπίων του φυσικού περιβάλλοντος βελτιώνοντας κατά αυτό 
τον τρόπο την ακουστική αντιληπτική ευαισθησία και την κριτική σκέψη γύρω από ποικίλες οικολογικές 
διεργασίες. 
 
Λέξεις Κλειδιά 

Ακουστικοί Περίπατοι, Ήσυχες Περιοχές, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ηχοτοπίο 

 
 
1. Εισαγωγή 

H σημασία της ΠΕ έγκειται στη συμβολή της στην ευρύτερη εννοιολογική αποσαφήνιση, αλλά και στην 
πρακτική εκπαιδευτική εφαρμογή της με στόχο την αειφορία. (Κούσουλας, 2008:14) Ως ΠΕ η UNESCO 
(MOCKBA, 1987:7) ορίζει: «τη διαρκή διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα και οι κοινωνικές ομάδες αρχικά 
αναγνωρίζουν αξίες, διασαφηνίζουν έννοιες και αναπτύσσουν ικανότητες και στάσεις που είναι απαραίτητες 
για την κατανόηση και την εκτίμηση της συσχέτισης ανθρώπου, πολιτισμού και βιοφυσικού περιβάλλοντος και 
στη συνέχεια ασκούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς 
γύρω από προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος». Σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία (Νόμος 1892/90) «η ΠΕ αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και σκοπός της είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και 
κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να 
δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής 
τους». Γίνεται, επομένως, σαφές ότι η ΠΕ προωθεί την εκπαίδευση, μέσα από το ίδιο το περιβάλλον, για την 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, της γνώσης 
περιβαλλοντικών ζητημάτων, της απόκτησης ικανοτήτων για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και 
της ενεργού συμμετοχής για την προστασία του περιβάλλοντος. (Stapp et al., 1969:31) Η έννοια του 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο της ΠΕ περιλαμβάνει τόσο το φυσικό (χλωρίδα, πανίδα, βιότοποι, οικοσυστήματα 
κ.λπ.), όσο και το ανθρωπογενές περιβάλλον (αρχιτεκτονική χωρών, οικισμοί, τεχνικά έργα κ.λπ.) πλαισιωμένο 
από το ιστορικό (ιστορία τόπων, δραστηριοτήτων κ.λπ.) και το κοινωνικό περιβάλλον (χωροταξική οργάνωση, 
οικονομία κ.λπ.). (Simmons, 1991:19) 

Η Ακουστική Οικολογία, η οποία μελετά τη δομή, τα χαρακτηριστικά και τη δυναμική του ακουστικού 
περιβάλλοντος σε συνάρτηση με το φυσικό περιβάλλον και τη συμπεριφορά διαφόρων οργανισμών και 
ανθρώπινων κοινοτήτων, αντικατοπτρίζοντας την πολυδιάστατη, πολυσύνθετη και διεπιστημονική φύση του 
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περιβάλλοντος, (Schafer, 1977:9 · Westerkamp, 1991:41) θα μπορούσε να συνεισφέρει στην επίτευξη των 
στόχων της ΠΕ. (Dietze, 2000:21) Οι Ακουστικοί Περίπατοι αποτελούν μία από τις εμπειρικές μεθόδους 
αναγνώρισης και ταυτοποίησης συγκεκριμένων ηχοτοπίων υπό το πλαίσιο της Ακουστικής Οικολογίας. Κατά τη 
διάρκεια ενός Ακουστικού Περιπάτου ένας ή περισσότεροι άνθρωποι κινούνται μέσα σε μία γεωγραφικά 
οριοθετημένη περιοχή καταγράφοντας, αναλύοντας και αξιολογώντας όλους τους ήχους που αναγνωρίζουν 
στο περιβάλλον. (Liu et al., 2014:35) 

Στο ευρύτερο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υιοθετήθηκε 
από όλα τα κράτη-μέλη της, η Οδηγία 2002/49/ΕΕ σχετικά με την αξιολόγηση και διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου προτάσσοντας μεταξύ άλλων τον προσδιορισμό αλλά και τη διατήρηση των 
Ήσυχων Περιοχών. Η Ήσυχη Περιοχή στην ύπαιθρο, βάσει της Οδηγίας, είναι «μία περιοχή οριοθετημένη από 
την αρμόδια αρχή, η οποία δεν διαταράσσεται από θορύβους κυκλοφορίας, βιομηχανικών δραστηριοτήτων ή 
δραστηριοτήτων αναψυχής» (άρθρο 3) και σύμφωνα με παλαιότερες αλλά κυρίως πρόσφατες έρευνες 
προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως αισθητική, θεραπευτική, παραγωγική, εκπαιδευτική αξία, περιοχές χωρίς 
ανθρωπογενείς θορύβους, μετρίαση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, διατήρηση της βιοποικιλότητας, 
καθώς επίσης και μία οικοσυστημική υπηρεσία. (Wolde, 2003:740 · Hatch & Fristrup, 2009:237) 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη των Ήσυχων Περιοχών ως ιδανικές τοποθεσίες για την πραγματοποίηση 
Ακουστικών Περιπάτων, προσφέροντας έτσι ένα εναλλακτικό εργαλείο ΠΕ. Προκειμένου ο ερευνητικός στόχος 
να είναι εφικτός διερευνήθηκαν τα παρακάτω: α) εντοπισμός θορυβωδών περιοχών, β) προσδιορισμός 
Ήσυχων Περιοχών, γ) αξιολόγηση περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών Ήσυχων Περιοχών, και δ) 
πραγματοποίηση Ακουστικών Περιπάτων σε κατάλληλες, επιλεγμένες Ήσυχες Περιοχές. 

 
2. Υλικά & Μέθοδοι 

2.1. Εντοπισμός θορυβωδών περιοχών 

Αρχικά εντοπίστηκαν οι 8 βασικές κατηγορίες πηγών περιβαλλοντικού θορύβου, υπολογίστηκε η απόσταση 
διάδοσής τους (βλέπε Πίνακα 1), στη συνέχεια χαρτογραφήθηκαν με τη βοήθεια των Συστημάτων 
Γεωγραφικών Πληροφοριών κι έτσι προέκυψε ένας χάρτης περιβαλλοντικού θορύβου σε πανελλαδικό 
επίπεδο. Για τον εντοπισμό των θορυβωδών περιοχών λήφθηκε επίσης υπόψη η συσσωρευτική επίδραση των 
πολλαπλών πηγών θορύβου (http://www.sengpielaudio.com/calculator-distance.htm).  

 

Εντοπισμός θορυβωδών περιοχών 

α/α Ανθρωπογενείς πηγές 
περιβαλλοντικού θορύβου Επίπεδα θορύβου (dB) Απόσταση 

διάδοσης (km) 
1.i. Αυτοκινητόδρομοι  70    (Jackson et al., 2008:32) 0,8 
1.ii. Εθνικές οδοί 66    (Sandberg, 2001:15) 0,6 
1.iii Περιφερειακοί δρόμοι 62    (Lenzi & Zannin, 2004:77) 0,55 
2. Σιδηροδρομικές γραμμές 64    (Krylov, 2001:120) 0,65 
3.i. Πολεοδομικά συγκροτήματα > 10.000 

κάτοικοι 
80    (Vogiatzis & Remis, 2013:422) 1 

3.ii. Πολεοδομικά συγκροτήματα > 1.000 
κάτοικοι 

50    (Lebiedowska, 2005:343) 0,5 

4.i  Κύρια βιομηχανικά κέντρα 88    (Kim et al., 2005:569) 1,1 
4.ii. Τοπικές βιομηχανικές μονάδες 60    (Barron, 2002:42) 0,5 
5.i.  Εθνικοί αερολιμένες Αθήνας & 

Θεσσαλονίκης 
110  (Miedema & Oudshoorn, 2001:109) 1,5 

5.ii. Υπόλοιπα κύρια αεροδρόμια 75    (Gopalakrishnan et al., 2008:59) 0,9 
6. Λιμένες  66    (Breemen, 2008:57) 0,6 
7. Χώροι οικοδόμησης 80    (Neitzel et al., 1999:808) 1 
8. Εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων 68    (Jimenez et al., 2010:5) 0,7 

Πίνακας 1 

 



3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση», Αθήνα, 28, 29 & 30 Ιουνίου 2014 
 

 184 

2.2. Προσδιορισμός Ήσυχων Περιοχών 

Έπειτα προσδιορίστηκαν οι Ήσυχες Περιοχές στην ύπαιθρο ως τμήματα της επιφάνειας της Ελλάδας τα οποία 
βρίσκονται εκτός των ορίων των θορυβωδών περιοχών, θέτοντας την έκταση 10 km2 ως επιφάνεια 
αποκλεισμού κάτω από την οποία θεωρήθηκε ασαφές το καθεστώς ησυχίας ή θορύβου. (EEA, 2012:28) 

 
2.3. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών Ήσυχων περιοχών 

Χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων Corine Land Cover 2000 διερευνήθηκε ο αριθμός και η σύνθεση των 
τύπων χρήσεων γης των Ήσυχων Περιοχών, ενώ τέλος εκτιμήθηκε η υψομετρική κατανομή τους με τη βοήθεια 
ενός εθνικού υψομετρικού χάρτη ισοϋψών γραμμών 100 m. Η λεπτομερής περιγραφή της μεθοδολογικής 
προσέγγισης για τον προσδιορισμό των Ήσυχων Περιοχών υπάρχει στο άρθρο της Votsi και των συνεργατών 
(2012). 

 
2.4. Πραγματοποίηση Ακουστικών Περιπάτων 

Με τη χρήση ενός ηχομέτρου (SC310), ενός καταγραφικού (Tascam DA-P1 –DAT) κι ενός συστήματος 
μικροφώνου (Schoeps MS) (βλέπε εικόνα 1), όπως επίσης εντύπων κατηγοριοποίησης, προέλευσης και 
συνεισφοράς ήχων στο τοπίο είναι εφικτή η ποιοτική και ποσοτική χαρτογράφηση του ηχοτοπίου (Mazaris et 
al., 2009:829 · Papadimitriou et al., 2009:131) μέσω της πραγματοποίησης Ακουστικών Περιπάτων. 

 

 
 
 
 

Εικόνα 1 
 

3. Αποτελέσματα  

Οι θορυβώδεις περιοχές της Ελλάδας, έτσι όπως προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας κριτηρίων 
απόστασης διακρίνονται στην εικόνα 2. Εύκολα παρατηρεί κανείς ότι το οδικό δίκτυο κυριαρχεί ανάμεσα στις 
βασικές πηγές θορύβου με τα αστικά κέντρα να αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα των θορυβωδών περιοχών. 
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Εικόνα 2 

Από την άλλη, οι Ήσυχες Περιοχές στην ύπαιθρο καταλαμβάνουν το 47,93% (65.124 km2) της συνολικής 
έκτασης της Ελλάδας. Διακρίνονται 765 Ήσυχες Περιοχές από τις οποίες οι 172 καλύπτουν έκταση μεγαλύτερη 
των 100 km. Η μεγαλύτερη Ήσυχη Περιοχή καταλαμβάνει 3.407 km2 και βρίσκεται στην οροσειρά της Πίνδου 
(βλέπε εικόνα 3). 

 
 

Εικόνα 3 
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Διερευνώντας την κατανομή των Ήσυχων Περιοχών βάσει του Corine Land Cover 2000 παρατηρείται ότι τα 
δάση και οι ημι-φυσικές περιοχές καθώς και οι γεωργικές περιοχές καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του 
δικτύου Ησυχίας, ενώ οι υγρότοποι και οι υδάτινες επιφάνειες δεν συμμετέχουν με αξιόλογα ποσοστά στις 
Ήσυχες Περιοχές. Η αναλυτική κατανομή των τύπων χρήσεων γης στις Ήσυχες Περιοχές της Ελλάδας 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. 

 

Κατανομή τύπων χρήσεων γης στις Ήσυχες Περιοχές 

Κατηγορία τύπου 
χρήσεων γης Αριθμός Ήσυχων Περιοχών Μέση έκταση 

(km2) 
Τυπική απόκλιση 

(km2) 
Τεχνητές επιφάνειες 310 0,21 0,18 
Γεωργικές περιοχές 738 1,54 4,95 
Δάση και ημι-φυσικές 
περιοχές 

705 2,38 8,62 

Υγρότοποι 69 1,39 2,19 
Υδάτινες επιφάνειες 97 3,50 8,12 

Πίνακας 2 

 
Το μέσο υψόμετρο των Ήσυχων Περιοχών στην ύπαιθρο κυμαίνεται από 0 μέχρι 2.800 m, με το 32,43% (21.119 
km2) των Ήσυχων Περιοχών να εντοπίζεται στα χαμηλά υψόμετρα, ενώ το 48,05% (31.292 km2) να βρίσκεται 
σε μέσα υψόμετρα. Το 19,52% (12.713 km2) των Ήσυχων Περιοχών εντοπίζεται σε υψηλά υψόμετρα. Η 
κατανομή των Ήσυχων Περιοχών στην ύπαιθρο σε σχέση με την έκταση που καταλαμβάνουν απεικονίζεται στο 
σχήμα 1. 

 

 
Σχήμα 1 

4. Συζήτηση 

Οι Ακουστικοί Περίπατοι σε επιλεγμένες Ήσυχες Περιοχές υπαίθρου της Ελλάδας αποκαλύπτουν το ηχοτοπίο 
της Ησυχίας (Weber, 2012:6785), το οποίο εξαρτάται από τη δομή, τη σύνθεση και τη χωρική διάταξη των 
επιμέρους τμημάτων των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων του τοπίου. (Pijanowski et al., 2011:205) Οι 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες, οι βιολογικές διεργασίες και τα γεωφυσικά φαινόμενα παράγουν ήχους που 
λειτουργούν ως μέσο έκφρασης των εξωγενών και των ενδογενών διαδικασιών κάθε τοπίου. (Krause, 2002:100 
· Raimbault & Dubois, 2005:342) Παράλληλα, οι ήχοι αποτελούν μία εξαρτώμενη από το χρόνο διεργασία που 
συμβαίνει στο τοπίο, με την αλληλεπίδραση διαφόρων χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος να συνεισφέρουν 
σε αυτή τη διαδικασία. (Truax, 1999:98 · Farina, 2006:38) Όπως έχει καταγραφεί από προηγούμενες μελέτες, η 
διαδικασία των Ακουστικών Περιπάτων βοηθά στην κατανόηση της σημασίας κάθε ήχου και της σύνδεσής του 
με το περιβάλλον στο οποίο εντοπίζεται, δίνοντας τη δυνατότητα παρατήρησης των μακροπρόθεσμων 
ηχητικών αλλαγών που συμβαίνουν στο περιβάλλον. Δεν θα πρέπει να παραλειφθεί να αναφερθεί η 
συνεισφορά των Ακουστικών Περιπάτων στη βαθύτερη σύνδεση με το περιβάλλον σε ατομικό επίπεδο 
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διεγείροντας την αίσθηση της ακοής και προσφέροντας μία αίσθηση πληρότητας και αρμονίας. (Fiebig et al., 
2010:2367) 

Επιπλέον, ο εντοπισμός των Ήσυχων Περιοχών αποτελεί ένα πρωταρχικό βήμα προς τη διατήρηση των 
φυσικών ηχοτοπίων και μία γέφυρα ανάμεσα στη φύση και τους πολίτες. (Miller, 2008:89) Εκτός από την 
ανάλυση και αξιολόγηση των ηχοτοπίων των Ήσυχων Περιοχών, η εφαρμογή Ακουστικών Περιπάτων σε 
Ήσυχες Περιοχές υπαίθρου βελτιώνει την ακουστική αντιληπτική ευαισθησία, την κριτική σκέψη οικολογικών 
διεργασιών, την κατανόηση διαφόρων περιβαλλοντικών εννοιών και τέλος  επαναπροσδιορίζει τη σχέση του 
ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. 

Ως εκ τούτου οι Ήσυχες Περιοχές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως υπαίθριοι χώροι εκμάθησης 
προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες ΠΕ μέσω μίας πολύ-αισθητηριακής προσέγγισης του φυσικού 
περιβάλλοντος, συνεισφέροντας στην απόκτηση αυτού που ο Wilson (Callenbach, 2005:46) ονομάζει 
«βιοφιλία» . 
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Περίληψη 

Διανύοντας μία περίοδο κοινωνικού επαναπροσδιορισμού, το περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστη 
προτεραιότητα και ταυτίζεται, σε πολλές περιπτώσεις, με το σημείο αναφοράς για την δημιουργία νέων 
προτύπων. Πρότυπα που εμπεριέχουν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, φιλοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις, 
καινοτόμες προτάσεις και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, απευθυνόμενη σε νεαρές ή μεγαλύτερες ηλικίες, μπορεί να αποτελέσει το μέσο 
για την ευαισθητοποίηση και κατανόηση των οικοσυστημάτων των Προστατευόμενων Περιοχών. Για τη 
δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κατάλληλου και για την εφαρμογή του ως ειδική αγωγή, 
δημιουργείται η αναγκαιότητα να χρησιμοποιηθούν σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι, οι 
οποίες να εξασφαλίζουν την αμεσότητα μεταφοράς του περιβαλλοντικού μηνύματος μέσω οικείων από τους 
συμμετέχοντες ερεθισμάτων. Πρόκληση αποτελεί η δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
ευέλικτου και προσαρμοζόμενου στις ηλικιακές ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων, με ταυτόχρονη δυνατότητα 
εφαρμογής του σε ειδικές και σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Η ακουστική οικολογία αποτελεί σημαντική 
εφαρμογή αποτύπωσης και ερμηνείας των οικοσυστημάτων. Η αποτύπωση μπορεί να συνδυάζεται με οπτικό 
υλικό καθώς και με υλικό αφής. Ο ήχος μπορεί να ερμηνεύσει τη βιοποικιλότητα, τους βιολογικούς κύκλους 
ειδών, τη βιολογική δραστηριότητα, το ηχοτοπίο με όλα τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής όπως 
αυτά διαμορφώνονται από βιολογικούς, γεωφυσικούς και ανθρωπογενείς παραμέτρους. 

Η αποτύπωση ηχοτοπίων στην περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, στην ορεινή Ζάκυνθο, στη 
Στροφιλιά, στην Πάρνηθα αποτελεί το υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε για την 
ολοκλήρωση μιας διδακτορικής διατριβής, ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg και διπλωματικών 
εργασιών με θέμα την περιβαλλοντική εκπαίδευση και για ΑΜΕΑ και τον οικοτουρισμό για όλους. Σε όλες τις 
προαναφερόμενες μελέτες οι καταγραφές των ηχοτοπίων χρησιμοποιήθηκαν για την αποτύπωση των 
διαφορετικών οικοσυστημάτων, των διαφορετικών ειδών και αποτέλεσαν ευρηματικά το αντικείμενο 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων , υλικού προβολής ερμηνείας και ανάδειξης, υλικού εξοικείωσης με τη φύση 
ενώ παράλληλα ανέδειξαν τη δυνατότητα αναγνώρισης των διαφορετικών ήχων και της σημασίας τους. Το 
υλικό σε όλες τις μελέτες σχεδιάστηκε και για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΑΜΕΑ, Προστατευόμενες Περιοχές, Ακουστική Οικολογία, Ερμηνεία Περιβάλλοντος 

 
 
1. Εισαγωγή 

Η Ελλάδα κατατάσσεται ως μία από τις πλουσιότερες σε βιοποικιλότητα χώρες. Χαρακτηρίζεται από 
μεσογειακά οικοσυστήματα και περίπου το 30% της γεωγραφικής της έκτασης ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 
με 27 θεσμοθετημένες προστατευόμενες περιοχές (ΠΠ). Η προστασία της φύσης και η διαχείριση και 
συντήρηση των σημαντικών οικοσυστημάτων εξασφαλίζει τη διατήρηση των Προστατευόμενων Περιοχών. Η 
φύση ανήκει σε όλους και η επίσκεψη οικολογικά σημαντικών περιοχών, η συμμετοχή σε δράσεις προστασίας 
καθώς και ο σχεδιασμός διαχείρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις κοινωνικές ομάδες. 
(Παρασκευόπουλος & Κορφιάτης, 2003 · Μινώτου et al., 2007) 

Η δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τις περιοχές μελέτης: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 
Ζακύνθου, Ορεινή Ζάκυνθος, Στροφιλιά, Αράκυνθος, Πάρνηθα, προσαρμοσμένο για άτομα με αισθητηριακές 
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αναπηρίες (προβλήματα όρασης, ακοής, κίνησης) αποτελεί καινοτόμο πρόταση για την εξοικείωση ειδικών 
ομάδων με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Ο ήχος, η εικόνα, η αφή χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιήσουν τις αισθήσεις και να μεταφέρουν 
περιβαλλοντικά μηνύματα. Οι αρχές της ακουστικής οικολογίας (acoustic ecology) και της εκπαίδευσης για τη 
διαχείριση και διατήρηση οικοσυστημάτων (conservation education) χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του 
υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλες τις περιοχές μελέτης. 

Στόχος της παραγωγής υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ερμηνείας του περιβάλλοντος η απόκτηση 
περιβαλλοντικής γνώσης και η εκδήλωση θετικών στάσεων για το περιβάλλον και την προστασία του καθώς 
και η διάθεση συμμετοχής σε διαχειριστικές δράσεις μέσω της ενεργοποίησης των αισθήσεων τους. 

 
2. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και η σύνδεσή της με την ειδική αγωγή 

Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση (ΠΕ) εμφανίζεται τη δεκαετία του 1970 και αποσκοπεί στην εξοικείωση 
κοινωνικών ομάδων με το περιβάλλον μέσω της κατανόησης των περιβαλλοντικών αξιών και οικοσυστημάτων. 
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα οδήγησαν το ενδιαφέρον των ειδικών σε μία κατεύθυνση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας η οποία αποσκοπεί στη διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων μαθητών και μακροπρόθεσμα 
πολιτών με περιβαλλοντική συνείδηση. (Γούπος, 2005) 

Στη διακυβερνητική συνδιάσκεψη της UNESCO το 1977 στη Τιφλίδα υιοθετείται ο ακόλουθος ορισμός για την 
ΠΕ βάσει του οποίου: «Η περιβαλλοντική εκπαίδευση προωθεί την ανάπτυξη σαφούς αντίληψης και 
ενδιαφέροντος για την οικονομική, πολιτική και οικολογική αλληλεξάρτηση σε αστικές και αγροτικές περιοχές. 
Παρέχει σε κάθε άτομο δυνατότητα απόκτησης γνώσεων, αφοσίωσης και δεξιότητες που χρειάζονται για να 
προστατεύσει και καλυτερέψει το περιβάλλον. Συμβάλλει στη δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς 
ατόμων, ομάδων, κοινωνιών προς το περιβάλλον». 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) προβάλλει εκ νέου τον προβληματισμό 
αν ο σωστός όρος είναι περιβαλλοντική εκπαίδευση ή περιβαλλοντική αγωγή. Ως αγωγή ορίζεται η σκόπιμη 
καθοδήγηση ανθρώπων προς ένα καθορισμένο στόχο. Με την έννοια αυτή γίνεται αντιληπτή η συνειδητή και 
προγραμματισμένη διαδικασία παροχής από τη μεριά του εκπαιδευτικού και εσωτερίκευσης από τη μεριά των 
μαθητών αξιών, κανόνων, στάσεων και συμπεριφορών που είναι αποδεκτές από ένα συγκεκριμένο κοινωνικό 
σχηματισμό. Υποδηλώνεται η σκόπιμη και προγραμματισμένη διαδικασία επίδρασης αλλά και το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας αυτής. (Κριβάς, 1999) 

Ως εκπαίδευση θεωρείται η οργανωμένη, συστηματική διαδικασία αγωγής και μάθησης που παρέχεται από 
μέρους της πολιτείας ή άλλου φορέα. (Ξωχέλλης, 1989) Στην καθημερινή γλώσσα η αγωγή αναφέρεται κυρίως 
σε αξίες ενώ ο όρος εκπαίδευση κυρίως στον τομέα γνώσεων και δεξιοτήτων. (Παρασκευόπουλος & 
Κορφιάτης, 2003)  

Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση και Αγωγή λόγω του συνδυασμού της συναισθηματικής αλλά και μαθησιακής 
ανάπτυξης της εμπεριέχει και τις αρχές που διέπουν την ειδική αγωγή και αν προσαρμοστεί μπορεί να 
εφαρμοστεί και σε ειδικές ομάδες. 

Η σύνδεση μεταξύ περιβάλλοντος και εκπαίδευσης σύμφωνα με την UNESCO-UNEP μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους: 

• εκπαίδευση δια μέσου του περιβάλλοντος 

• εκπαίδευση γύρω από το περιβάλλον 

• εκπαίδευση για το περιβάλλον 

Ακολουθώντας έναν συνδυασμό των τριών αυτών τρόπων μπορεί να επιτευχθεί η εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων μέσω της ενεργοποίησης των αισθήσεων, της ενεργής συμμετοχής τους σε 
διαχειριστικές δράσεις προτάσσοντας ως βασική προϋπόθεση την πρόσβαση στη γνώση, στην πληροφορία και 
στη φύση. 

Παράλληλα η εκπαίδευση για την προστασία και διατήρηση των βιολογικών συστημάτων (conservation 
education) είναι μία σύγχρονη προσέγγιση εφαρμογής διαχειριστικών μέτρων στις προστατευόμενες περιοχές. 
(Jakobson, 1991) Η εμπλοκή των συμμετεχόντων σε προγράμματα παρακολούθησης και διαχείρισης 
εξασφαλίζει αποτελεσματική συμμετοχή σε δραστηριότητες προστασίας της φύσης. Η βιωματική μέθοδος 
εφαρμόζεται μέσω συγκεκριμένων, προκαθορισμένων δράσεων. Η συμμετοχή ειδικών ομάδων δίνει ένα 
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διαφοροποιημένο κοινωνικό προφίλ και εντάσσει ενεργά και συνειδητά όλες τις κοινωνικές ομάδες στην 
προστασία του περιβάλλοντος. 

Τα στοιχεία της εξελικτικής θεωρίας του Vygotsky για το ειδικό παιδί εστιάζουν στο ότι παρόλο που οι 
ανεπάρκειες έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις αναμφισβήτητα οργανική προέλευση, εντούτοις οι 
συνέπειες τους για το παιδί επηρεάζονται από τους κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες της 
ελαττωματικής ανάπτυξης. O Vygotsky υποστήριξε, ότι παρόλο που η αναπηρία βρίσκεται στη φύση της 
διαδικασίας της όρασης, της ακοής, της κινητικής ή νοητικής δραστηριότητας; η αποκατάσταση και η ανάπτυξη 
πρέπει να απευθύνονται σε ανώτερα επεξεργασμένες διαδικασίες επιλεκτικής προσοχής, λεκτικής 
νοημοσύνης, λογικής μνήμης και δεν απαιτείται ν’ αντισταθμιστεί η χαμένη όραση π.χ. με την αγωγή της 
ακοής (Τζουριάδου, 1995) αλλά να «μεταφραστεί η γνώση» στην εντονότερα προσλαμβανόμενη αίσθηση. 
(Μινώτου, 2012) 

Η ειδική περιβαλλοντική αγωγή κυρίως στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, στη διάθεση 
συμμετοχής σε περιβαλλοντικές δράσεις και στη μεταγνωστική περιβαλλοντική εμπειρία και γνώση. Από την 
εφαρμογή της παρατηρούνται θετικά σωματικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, πνευματικά, συναισθηματικά 
αποτελέσματα στους συμμετέχοντες μέσω της παρακολούθησης εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων. 

 
3. Ακουστική οικολογία και ειδική αγωγή 

Στην ΠΕ για ΑΜΕΑ η ενεργοποίηση των αισθήσεων καθώς και η δυνατότητα ενεργής συμμετοχής στη 
διαχείριση των ΠΠ αποτελούν τα κυριότερα σημεία, τα οποία καθορίζουν την επιτυχή εφαρμογή και την 
αποτελεσματικότητα του υλικού ΠΕ. Στις ειδικές ομάδες η βιωματική μέθοδος περιορίζεται στα ερεθίσματα 
που απευθύνονται στις λειτουργούσες αισθήσεις καθώς και στη δυνατότητα ένταξης των ειδικών ομάδων στο 
μηχανισμό προστασίας της φύσης. Η δομή του υλικού που παράχθηκε στηρίχθηκε: στην ακουστική οικολογία 
(acoustic ecology) και στην αρχή της εκπαίδευσης για τη διαχείριση και διατήρηση των βιολογικών 
συστημάτων. 

Τα ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα συνδέονται με ένα μηχανισμό κάθε ατόμου, ο οποίος βοηθά να 
αντιλαμβάνεται το κάθε άτομο το οπτικό και ακουστικό περιβάλλον. (Coates et al., 2005 · Matless, 2005 · 
Doornubushand & Kenderdine, 2004) Οι ήχοι διαχωρίζονται σε γεωφυσικούς (geophony), βιολογικούς 
(biophony), ανθρωπογενείς (anthropophony) και συνθέτουν το ηχοτοπίο κάθε περιοχής (Truax, 1999 · Schafer, 
1977) και μπορεί να σχετίζονται με την εποχή, τη βιοποικιλότητα, την ανθρώπινη παρουσία, οπότε και 
επαναλαμβάνονται και προσδίδουν τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων ηχοτοπίων. (Schafer, 1977) Σε 
συνδυασμό δε με τις προτεραιότητες διαχείρισης των ΠΠ, η αποτύπωση των ήχων και των ηχοτοπίων μπορεί 
να αποτυπωθεί ως διαχειριστικές προτεραιότητες και προτάσεις δράσεων. (Μινώτου, 2012) 

Ο ήχος είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντος. Το κάθε άτομο μέσω της αντίληψης και της 
μνήμης κατηγοριοποιεί τον ήχο ως λαμβάνουσα πληροφορία και τον μεταφράζει σε περιβάλλον με 
χαρακτηριστικά γεωγραφικά, κλιματικά, βιολογικά. (Truax, 1984, 1996) Με το μηχανισμό ερμηνείας των ήχων 
οι ειδικές ομάδες με προβλήματα όρασης μπορούν να κατανοήσουν εικονικά το περιβάλλον του οποίου 
περιγράφεται το ηχοτοπίο του. Ακολουθώντας τη θεωρία του Schafer για την καλύτερη αντίληψη του 
ακουστικού περιβάλλοντος, αποτελεί προϋπόθεση η παύση ή η μείωση των δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εικονικής μεταφοράς των εκπαιδευομένων σε προστατευόμενες 
περιοχές η συγκέντρωση στην ακουστική και οπτική πληροφορία μπορεί να οδηγήσει στην ευκολότερη και 
βαθύτερη κατανόηση των οικοσυστημάτων. 

Οι ήχοι μπορούν να καταγραφούν στιγμιαία ή σε συνέχεια. Μία συνέχεια που να περιγράφει βιολογικές 
διεργασίες. Ως παραδείγματα ηχητικών αρχείων με συνέχεια, ακολουθώντας κάποιο σενάριο παρουσίασης 
μπορούν να αναφερθούν οι ηχητικές διαδρομές (soundwalks) καθώς και τα αρχεία που περιγράφουν 
βιολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην προστατευόμενη περιοχή. Σε όλες τις περιοχές μελέτης 
αποτυπώθηκαν ηχητικά: α. το είδος των οικοσυστημάτων, β. η ποικιλία των ειδών, γ. η ανθρώπινη παρέμβαση 
και παρουσία, δ. τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, ε. εποχικότητα. 

Η σχέση μεταξύ ήχου, φαντασίας, μνήμης και η σύνδεση και εξάρτησή τους με το κοινωνικό περιβάλλον που 
βιώνουμε ως πραγματικότητα (Frayne, 2001) επιδιώκεται μέσα από την εφαρμογή του υλικού 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
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Ανατρέχοντας στη γνωστική ψυχολογία μπορούμε να συνδέσουμε το νου, τη μνήμη, τη διάθεση, το κίνητρο, τη 
σκέψη, το λογισμό και άλλες τεκμαρτές εσωτερικές διαδικασίες με τη γνώση. (Alessi & Trollip, 2006) Η γνώση 
μπορεί να προέλθει από οποιοδήποτε ερέθισμα και από οποιαδήποτε αίσθηση. Η ακοή, μία από τις 
αισθήσεις, μπορεί να αποτυπώσει και να μεταφέρει πληροφορίες και να υποκινήσει συναισθήματα. Μέσω 
των συναισθημάτων διαμορφώνονται στάσεις (attitudes). Η απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από 
την κατανόηση περιβαλλοντικών προβλημάτων αποτελεί στόχο της ΠΕ. Οι ήχοι ταξινομούνται και 
κατηγοριοποιούνται και δομούν μέσω ηχητικών πληροφοριών την ηχητική ταυτότητα των οικοσυστημάτων 
των ειδών, της ΠΠ. 

Κάθε ηχοτοπίο είναι αυστηρά προσδιορισμένο στο χώρο και το χρόνο με βάση τα βιολογικά, γεωφυσικά και 
ανθρωπογενή χαρακτηριστικά του και επομένως κάθε περιγραφή και καταγραφή είναι μοναδική και 
προσδιορίσιμη. Ο ήχος βρίσκεται παντού και αποτελεί τμήμα του εαυτού μας και του περιβάλλοντός μας. 
Μπορούμε να ακούσουμε σχήματα και επιφάνειες και να εισχωρήσουμε σε μη ορατές συνθήκες. Μπορούμε 
να προσανατολιστούμε και να κινηθούμε βάσει της ηχητικής ταυτότητας μιας περιοχής. Μπορούμε να 
ξεχωρίσουμε και να διαχωρίσουμε την ένταση, την τονικότητα και τη συχνότητα ενός ήχου, χαρακτηριστικά 
που μας προδίδουν την προέλευση του. Ως αποτέλεσμα μπορούμε να φτάσουμε στην ηχητική διαχείριση και 
προστασία (hearing conservation). (Winkler, 2001) 

Η ακουστική οικολογία εστιάζει στη σχέση της φύσης, του ήχου και της κοινωνίας (Editorial, 2001). Η 
ακουστική πληροφορία και αντίληψη έρχεται να συμπληρώσει την οπτική και απτική. Το ακουστικό 
περιβάλλον δεν καθορίζεται όπως το οπτικό. Είναι σφαιρικό, όχι κατευθυντικό και αντιπροσωπεύει τον ήχο της 
στιγμής χωρίς παρελθόν και μέλλον. (Editorial, 2001) 

Σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη δημιουργικής σχέσης με τον κόσμο καθώς και της σχέσης με τους άλλους 
ανθρώπους διαδραματίζει η βιωματική εμπειρία. (Scheper-Hughes, 1995 · James et al., 2001 · Vygotsky, 1997) 
Η βιωματική διδακτική εμπειρία αποτελεί σημαντικό τρόπο διδαχτικής προσέγγισης σε περιπτώσεις ατόμων 
με προβλήματα όρασης, ακοής και με κινητικά προβλήματα, ώστε να επιτυγχάνεται η εκπαίδευση και 
παράλληλα ο εκπαιδευόμενος να κατανοεί κάθε έννοια στην πραγματική της διάσταση. (Μπαλή, 2007) Στο 
πλαίσιο της βιωματικής εμπειρίας δομήθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές 
συνδύαζαν: 

• το δημιουργικό πνεύμα, 
• τη γνώση, 
• τη συμμετοχή, 
• την κατανόηση της ΠΠ, 
• την εικονική επίσκεψη 

Λόγω της διαφορετικότητας των οικοσυστημάτων που αποτυπώθηκαν ηχητικά η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε έπρεπε σε κάθε περίπτωση μελέτης να προσαρμόζεται σύμφωνα με την ιδιαίτερη ταυτότητα 
της ΠΠ και το θεματικό αντικείμενο που έπρεπε να αναδειχθεί. Σημαντικό σημείο αναφοράς αποτέλεσε το ότι 
η ανάλυση και προβολή του οπτικοακουστικού υλικού σε όλες τις περιπτώσεις μελέτης ακολουθούσε ως 
προτεραιότητα την περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική ή ιστορική αποτύπωση των οικοσυστημάτων. Η 
κοινωνική συναίνεση για την αποδοχή περιοριστικών περιβαλλοντικών μέτρων στις ΠΠ και η στρατηγική-
πολιτική που εφαρμόζεται για την εφαρμογή του περιβαλλοντικού θεσμικού πλαισίου επηρεάζει τη διάθεση 
συμμετοχής ειδικών και ευρύτερων κοινωνικών ομάδων. (Farina et al., 2011) Σύμφωνα με σύγχρονες 
επιστημονικές μελέτες η ενεργή συμμετοχή των ειδικών ομάδων σε προγράμματα “hearing conservation 
education” προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαχειριστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες καθώς και στην 
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. (Folmer et al., 2002) 

Οπτικές, ακουστικές, απτικές εμπειρίες εξοικειώνουν τους εκπαιδευόμενους διεγείροντας τις αισθήσεις και 
ενδυναμώνοντας τη φιλοπεριβαλλοντική τους συνείδηση. Η διάθεση συμμετοχής σε περιβαλλοντικές δράσεις 
διαχείρισης και η δυνατότητα συμμετοχής τους καταγράφηκε από την αξιολόγηση του υλικού και προβάλλει 
την εν δυνάμει μετατροπή των ειδικών ομάδων σε ενεργούς περιβαλλοντικά πολίτες. 
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4. Επίλογος 

Έχοντας θέσει ως σκοπό σε όλες τις περιπτώσεις μελέτης, την απόκτηση περιβαλλοντικής γνώσης και τη 
διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων θεωρείται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η γνώση μπορεί να 
διαχωριστεί σε δύο κατηγορίες τη συγκεκριμένη (explicit) και την αφηρημένη (tacit). Η πρώτη κατηγορία 
μεταφέρεται γραπτά ή προφορικά ενώ η δεύτερη μέσω βιωμάτων και εμπειριών. (Horton & Hanes 1993) Σε 
όλες τις περιπτώσεις μελέτης και οι δύο κατηγορίες γνώσης θεωρούνται σημαντικές αφού σε κάθε ειδική 
ομάδα δίνεται διαφορετική βαρύτητα στη μέθοδο που εφαρμόζεται. Παράλληλα η δυνατότητα εφαρμογής 
του υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε ένα μεγάλο εύρος ηλικιών, αναδεικνύει τη σημασία των 
αισθήσεων στην πρόσληψη γνώσης και πληροφορίας. Η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα ηχοσυστήματα 
και τα ηχοτοπία ουσιαστικά μετατρέπεται σε γνωστική μνήμη. (Μινώτου, 2012) 

Ως εκ τούτου πρόκληση αποτελεί η δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ευέλικτου και 
προσαρμοζόμενου στις ηλικιακές ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων, με ταυτόχρονη δυνατότητα εφαρμογής 
του σε ειδικές και σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Η ακουστική οικολογία αποτελεί σημαντική εφαρμογή 
αποτύπωσης και ερμηνείας των οικοσυστημάτων. Η αποτύπωση μπορεί να συνδυάζεται με οπτικό υλικό 
καθώς και με υλικό αφής. Ο ήχος μπορεί να ερμηνεύσει τη βιοποικιλότητα, τους βιολογικούς κύκλους ειδών, 
τη βιολογική δραστηριότητα, το ηχοτοπίο με όλα τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής όπως αυτά 
διαμορφώνονται από βιολογικούς, γεωφυσικούς και ανθρωπογενείς παραμέτρους. 
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Περίληψη 

Η ερμηνεία και ανάδειξη  του περιβάλλοντος μπορεί να αποτελέσει σύγχρονο αντικείμενο μελέτης για την 
κατανόηση της περιβαλλοντικής ταυτότητας μιας περιοχής. Η γνώση, η εξοικείωση, η αμεσότητα της 
πληροφορίας μπορεί να επηρεάσει θετικά την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών τάσεων και δράσεων. 

Ο οικοτουρισμός-αγροτουρισμός είναι μορφές τουρισμού και επίσκεψης της φύσης με διαδραστικό χαρακτήρα 
και φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση. Προϋποθέτουν το ενδιαφέρον για τη φύση και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της, ενώ παράλληλα θεωρείται απαραίτητη η γνώση διαφορετικών περιβαλλοντικών 
παραμέτρων, η οποία και επηρεάζει την επιλογή του προορισμού και συμβάλλει προς το μοντέλο της 
αειφόρου ανάπτυξης. Η αποτύπωση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω εικόνας και ήχου σε μορφή διαδρομών 
ή ολοκληρωμένων παρουσιάσεων συγκεκριμένων περιοχών, μπορεί να αποτελέσει το υλικό εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης για γενικές και ειδικές ομάδες. Η εικονική προσβασιμότητα των περιοχών οπτικοακουστικά, 
μέσα σε χώρους με σύγχρονες  τεχνολογικές εγκαταστάσεις, αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο. Η πιστή 
απεικόνιση, αποτύπωση και καταγραφή των περιοχών, διεγείρει το ενδιαφέρον, προσεγγίζει την 
περιβαλλοντική συνείδηση και αποκρυπτογραφεί τα τοπία και τα ηχοτοπία, ως οικεία σημεία προορισμού. Η 
ακουστική οικολογία αποτελεί σημαντική παράμετρο σ’ αυτή την εικονική ξενάγηση, αφού μπορεί να επιτύχει 
την αμεσότητα χωροχρονικά και να προσδώσει μία άλλη διάσταση στα τοπία που αποτυπώνονται. 

Ως περίπτωση μελέτης θα παρουσιαστεί το οπτικοακουστικό υλικό που δημιουργήθηκε, στο πλαίσιο του 
προγράμματος Interreg Greece-Italy 2007-2013 (NAT-PRO), για την ορεινή Ζάκυνθο. Το βίντεο, με την 
προτεινόμενη οικοτουριστική διαδρομή, επιτυγχάνει την αποτύπωση των μοναδικών και ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των προτεινόμενων προς επίσκεψη περιοχών, τόσο οπτικά όσο και ηχητικά (τοπία και 
ηχοτοπία). Η ερμηνεία και ξενάγηση αποκωδικοποιεί και συνδέει την ερμηνεία των ήχων σε ό,τι έχει σχέση με 
τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, τη βλάστηση, τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η συναισθηματική και 
πνευματική σύνδεση με μία περιοχή πριν την επίσκεψή της καλλιεργεί εξοικείωση και σεβασμό, ενώ 
παράλληλα επηρεάζει προς μία πιο υπεύθυνη συμπεριφορά και προσέγγιση για την προστασία, διαχείριση και 
ανάπτυξή της. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

Aκουστική Οικολογία, Ακουστική  Ερμηνεία και Ανάδειξη Περιβάλλοντος, Οικοτουρισμός, Αγροτουρισμός, ΑΜΕΑ 

 
 
1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η αρχή της «αειφορίας» βρίσκει εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης. Ο όρος 
«αειφορική ή βιώσιμη ανάπτυξη» καθιερώθηκε το 1987, στο πλαίσια της Έκθεσης «Μπρούντλαντ» που 
συνέταξε η Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Η σχετική έκθεση προτείνει, ότι η 
οικονομική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενιαίο πρόβλημα 
και συνεπώς κάθε οικονομική και αναπτυξιακή δραστηριότητα οφείλει να σέβεται την αρχή της αειφόρου 
ανάπτυξης (Sustainable Development). Ως αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται: «Η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις 
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ανάγκες του παρόντος χωρίς να υποθηκεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές 
τους ανάγκες». (Brundtland Report, 1987) 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μοναδική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, ενώ παράλληλα διαθέτει πλούσια 
βιοποικιλότητα. Η χλωρίδα αριθμεί περίπου 6.300 taxa, από τα οποία τα 1200 περίπου είναι ενδημικά) και η 
πανίδα περίπου 50.000 είδη, εκ των οποίων το 25% περίπου ενδημικά. (Γεωργιάδης & Τζανουδάκης, 1999) Ως 
εκ τούτου διαθέτει, τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη  και εφαρμογή εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
καθώς και για την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Οι επιπτώσεις από την τουριστική ανάπτυξη έχουν απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα τα τελευταία 
χρόνια και εστιάζονται: 

• Στην οικονομία 

• Στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

• Στην τοπική κοινωνία 

• Στο φυσικό περιβάλλον 

Το είδος των επιπτώσεων και η έντασή τους εξαρτάται από τη φέρουσα ικανότητα του συστήματος. Ως 
φέρουσα ικανότητα του συστήματος ορίζεται «ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
μια περιοχή χωρίς να προκαλέσουν αλλαγές μη αποδεκτές στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον». (Lozato-
Giotart, 1992) Παράλληλα ως προϋπόθεση για την αειφορική ανάπτυξη είναι ο σεβασμός για την ταυτότητα 
της περιοχής σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο. (Μινώτου, 2012)  

Η ανάπτυξη του τουρισμού μιας περιοχής εξαρτάται και από το ίδιο το επίπεδο ανάπτυξης της περιοχής 
(ύπαρξη υποδομών, υπηρεσιών, άλλων δραστηριοτήτων). (Κοκκώσης & Μέξα, 1997)  

 
2. Εναλλακτική Ανάπτυξη-Ερμηνεία και ανάδειξη ορεινής Ζακύνθου και η σύνδεση με την  
ακουστική οικολογία 

Ο εναλλακτικός τουρισμός βασίζεται στην αξιοποίηση και ανάδειξη των πολιτιστικών  και φυσικών στοιχείων 
μιας περιοχής, αντιστοιχεί σε μικρής κλίμακας τουριστική ανάπτυξη και προϋποθέτει ενεργή συμμετοχή του 
τοπικού πληθυσμού. Ο εναλλακτικός τουρισμός δίνει μεγάλη σημασία σε ζητήματα περιβαλλοντικής 
προστασίας και ανάπτυξης στα όρια της φέρουσας ικανότητας του συστήματος. Ο εναλλακτικός τουρισμός, 
σύμφωνα με τον Jarriluoma (1992), ορίζεται ως «το αντίθετο του μαζικού, θεωρείται ποιοτικός, τοπικά 
σχεδιαζόμενος, ελεγχόμενος και εμπεριέχει αξίες». 

Αντίστοιχα, Αειφορικός τουρισμός, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, είναι «ο τουρισμός 
που είναι οικολογικά αποδεκτός σε μακροπρόθεσμη κλίμακα και οικονομικά βιώσιμος και δίκαιος από 
κοινωνική και ηθική σκοπιά για τις τοπικές κοινότητες». Η διαφορά δηλαδή μεταξύ αειφορικού τουρισμού και 
οικοτουρισμού αναφέρεται στις διαφορετικές διαστάσεις του φαινομένου του τουρισμού. Ο οικοτουρισμός 
είναι ένα είδος τουρισμού, ενώ η αειφορία γνώρισμα του τουρισμού. Ο αειφορικός τουρισμός αναφέρεται σε 
πρακτικές και συμπεριφορές, οι οποίες είναι επιθυμητό να ισχύουν για το σύνολο του τουρισμού, κλασικού 
και εναλλακτικού. Ενδεικτικά παρατίθεται και ο ορισμός του Οικοτουρισμού: Οικοτουρισμός είναι ο τουρισμός 
που ασκείται σε σχετικά μη αλλοιωμένες φυσικές περιοχές, με βασικό σκοπό το θαυμασμό τους και την 
απόκτηση γνώσης σχετικά με αυτές. (Yunis, 2001) 

Σημαντική θεωρείται και η αλληλεπίδραση μεταξύ των επισκεπτών και των πολιτιστικών και κοινωνικών 
χαρακτηριστικών του τόπου προορισμού. Περιοχές με μεγάλη πολιτιστική παράδοση αποτελούν πόλους έλξης 
τουριστών αλλά και επηρεάζονται από την κουλτούρα των επισκεπτών. 

Στη μελέτη που συντάχθηκε για το πρόγραμμα Intereg Nat-PRO, προτείνεται η διαμόρφωση δικτύου  
διαδρομών στις περιοχές της ορεινής Ζακύνθου, περιοχές οι οποίες πλήττονται από συνεχείς πυρκαγιές, με 
σκοπό την οικοτουριστική ανάπτυξη του νησιού. (Μινώτου & Σβορώνου, 2014) 

Γενικότερα η ορεινή Ζάκυνθος προσφέρεται για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού καθώς διαθέτει σημαντικό 
φυσικό και πολιτιστικό πλούτο, μοναδικά τοπία, συνδυασμό βουνού και θάλασσας, ήπιο κλίμα και αυθεντικά 
σημεία αναφοράς.  Ως τόπος και ως τοπίο αποτελεί ένα «οικολογικό εργαστήρι» με σημαντικά και ευαίσθητα 
οικοσυστήματα. Τόσο ο τόπος όσο και το τοπίο μπορούν να αποτυπωθούν με την καταγραφή τους σε χάρτες, 
σε δίκτυα προτεινόμενων διαδρομών ανάδειξης όσο και σε βιβλιοθήκες ηχοτοπίων, τα οποία και 
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περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές, ανθρωπογενείς, γεωμορφολογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αναφορές. 
(Μινώτου & Σβορώνου, 2014) 

Ειδικότερα ο συνδυασμός εκπαίδευσης και αναψυχής (EDUTAINMENT», από το education και το 
entertainment) μπορεί να πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο προσφέροντας μία ολοκληρωμένη οικοτουρισιτική 
εμπειρία στους επισκέπτες. 

Στόχος της μελέτης και της χάραξης διαδρομών, του NAT-PRO ήταν να δοθεί η δυνατότητα στον επισκέπτη και 
πεζοπόρο να γνωρίσει τα χωριά και τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής (ιστορικά, φυσικά, πολιτιστικά 
κ.λπ.) και να έχει μια διαφορετική προσέγγιση της Ζακύνθου, με την πλούσια ιστορία και τις ποικίλες φυσικές 
ομορφιές. Επιπλέον μέσα από τη μελέτη αναδεικνύεται  η ενότητα της περιοχής και ο παλιός τρόπος 
επικοινωνίας μεταξύ των χωριών και ο επισκέπτης αποκτά μία πιο άμεση και βαθύτερη επαφή με τους 
κατοίκους, τη φύση και την ιστορία της περιοχής. 

Οι απόκρημνες βραχώδεις περιοχές, το μοναδικό μεσογειακό τοπίο, η ιδιαίτερη επτανησιακή αρχιτεκτονική, η 
γαστρονομία, η έντονη γεωργική δραστηριότητα, η μοναδική φιλοξενία των κατοίκων μπορούν να 
αποτελέσουν τα σημεία αναφοράς και ανάδειξης της ορεινής Ζακύνθου. Λόγω των επαναλαμβανόμενων 
πυρκαγιών εκτιμήθηκε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη της περιοχής, σχεδιάζοντας 
εναλλακτικές δυνατότητες προβολής και ανάδειξης, ώστε να προστατευτεί και αναδειχθεί η μοναδική και 
ιδιαίτερη ταυτότητα της ορεινής Ζακύνθου. 

Η δυνατότητα εκμάθησης περιβαλλοντικών θεμάτων, συμμετοχής σε περιβαλλοντικές δράσεις καθώς και η 
κατανόηση του πολύπλοκου συστήματος της φύσης από ευρύτερες αλλά και από  ειδικές ομάδες, αναδεικνύει 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση καθώς και την ερμηνεία του περιβάλλοντος ως σημαντικά εργαλείο 
αυτοαντίληψης, αυτοαξιοσύνης με έντονα χαρακτηριστικά αυτοσυναισθήματος. (Πεντοβούλου- Ζιάκα, 2007) 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενεργοποίηση των αισθήσεων και στη μεταφορά γνώσης μέσω 
αισθητηριακών ερεθισμάτων. Η εικόνα, ο ήχος και η αφή μεμονωμένα ή συνδυαστικά αποτελούν τα 
εκπαιδευτικά μέσα και εργαλεία. Η αντίληψη και η προσήλωση οδηγούν στη μάθηση. Η αντίληψη και η 
προσοχή δεν κάτι που γίνεται ούτε εύκολα, ούτε αυτόματα. Η αντίληψη καταπονείται σταθερά από πολλά 
ανταγωνιστικά ερεθίσματα. Τρεις βασικές αρχές διέπουν την αντίληψη και την προσοχή: α. Οι πληροφορίες 
(ακουστικές, οπτικές, απτικές) πρέπει να είναι εύκολο να προσληφθούν, β. Η θέση (διαστημική ή γήινη) των 
πληροφοριών επηρεάζει την προσήλωσή μας σε αυτές και την αντίληψη για αυτές, γ. Οι διαφορές και αλλαγές 
αποσπούν και συντηρούν την προσήλωσή μας. (Alessi & Trollip, 2001 · Μινώτου, 2012) 

Έχοντας εξοικειωθεί, κατανοήσει και ερμηνεύσει τον κάθε ειδικό ήχο, είναι ευκολότερη η μετάβαση στα 
ηχητικά σύνολα που περιλαμβάνουν διαφορετικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Τα τελευταία χρόνια 
έρευνες έχουν δείξει ότι από τον ήχο ευρύτερες και ειδικές ομάδες μπορούν ν’ αντιληφθούν το οικοτοπίο και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όπως το είδος της υπάρχουσας βλάστησης και τα χαρακτηριστικά της, το 
είδος της επιφάνειας, τον όγκο, το χώρο (DonIhde, 2001). Αυτό δίνει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης 
(«ταξινόμησης») της ηχητικής πληροφορίας ως στοιχείο περιγραφής χωροχρονικών δεδομένων ενός 
οικοσυστήματος και μιας περιοχής. (Μινώτου, 2012)  

Η κατανόηση του οικοσυστήματος μέσω των ήχων του και η χρησιμοποίηση ήχων ως βασικό εργαλείο 
εκπαίδευσης και εξοικείωσης καθώς και ερμηνείας και ανάδειξης  δίνουν μία πολυεπίπεδη διάσταση στην 
αλληλοσυμπλήρωση εικόνας και ήχου. 

Ως παραδείγματα ηχητικών αρχείων με συνέχεια, ακολουθώντας κάποιο σενάριο παρουσίασης μπορούν να 
αναφερθούν οι ηχητικές διαδρομές (soundwalks) καθώς και τα αρχεία που περιγράφουν βιολογικές 
διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μελέτης. (Μινώτου, 2012)  

Παράλληλα οι προτάσεις σήμανσης και δημιουργίας υποδομών πρόσβασης συμπληρώνουν τη μελέτη και 
αποτελούν μία ολοκληρωμένη πρόταση φιλοπεριβαλλοντικής παρέμβασης, ερμηνείας και ανάδειξης της 
περιοχής. 

 
2.1. Μεθοδολογία- Αποτύπωση διαδρομών οπτικοακουστικά 

Για την δημιουργία του δικτύου διαδρομών στην ορεινή Ζάκυνθο αρχικά αποτυπώθηκαν σε χάρτη οι περιοχές 
και τα σημεία που είχαν ιδιαίτερη περιβαλλοντική ή πολιτιστική ταυτότητα. Στις περιοχές αυτές επιλέχθηκαν 
σημεία αναφοράς για τη λήψη του οπτικοακουστικού υλικού βάσει των χαρακτηριστικών του τόπου και του 
τοπίου. 
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Στο πλαίσιο της μελέτης δημιουργήθηκε οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο και καταγραφή ηχοτοπίων) τόσο για 
τις συγκεκριμένες διαδρομές που προτείνονται όσο και για μία συνολική διαδρομή για όλο το μήκος της 
περιοχής της ορεινής Ζακύνθου. Το υλικό αυτό επεξεργάστηκε και παρήχθη ένα cd, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και να προβληθεί σε κλειστούς χώρους ή ως συνοδευτικό υλικό σε επισκέψεις πεδίου  στα 
προτεινόμενα μονοπάτια και περιέχει: 

• βίντεο με περιγραφή των διαδρομών 

• ηχοτοπία των διαδρομών 

• αφήγηση 

• υπότιτλους 

Το υλικό αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε γενικές, όσο και ειδικές ομάδες επισκεπτών. Ο συμμετέχων 
μεταφέρεται μέσω ήχου και εικόνας σε μοναδικές χωροχρονικές διαδρομές, μέσω των  οποίων  μπορεί να 
ενημερωθεί για τον πολιτισμό, τη φύση, τη βιοποικιλότητα, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των 
επιλεγμένων διαδρομών. 

Η απεικόνιση της φύσης μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, εικόνα και ήχος, αποτελεί καινοτόμο προσέγγιση 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των ειδικών ομάδων. Η εξοικείωση με το περιβάλλον, η αναγνώριση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών οικολογικών γνωρισμάτων και η δυνατότητα ερμηνείας της βιοποικιλότητας, δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργοποίηση των αισθήσεων για την αποκωδικοποίηση των μοναδικών 
χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. (Mniestris et al., 2009)  

Η δημιουργία δικτύου διαδρομών και για ΑΜΕΑ στην ορεινή Ζάκυνθο προϋποθέτει και το σχεδιασμό 
κατάλληλων υποδομών στα χωριά, ώστε να συνδυαστεί η επίσκεψη των ειδικών ομάδων και με δυνατότητες 
επίσκεψης πολιτιστικών μνημείων, σημείων θέας, σίτισης. 

Η κατηγοριοποίηση των μονοπατιών – διαδρομών, επόμενο βήμα της αποτύπωσής τους, διαμορφώθηκε 
ανάλογα με την περιοχή και των χαρακτηριστικών της. Αποτυπώθηκε ο βαθμός δυσκολίας, η κλίση, μήκος 
διαδρομής, κατάσταση μονοπατιού (άσφαλτος, χωματόδρομος κ.α), η μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά. Η 
οπτικοηχητική σύνδεση αυτών των χαρακτηριστικών, συνδεδεμένων με το γεωμορφολογικό ανάγλυφο της 
περιοχής και την υφιστάμενη βιοποικιλότητα αποτέλεσε μέρος της περιγραφής της διαδρομής με στόχο την 
«απόλυτη» απεικόνισή της. 

Τέλος, η περιγραφή και η σύνδεσή των διαδρομών, σε ότι αναφέρεται στο δίκτυο που προτάθηκε, εστιάζει στη 
θέση τους, στα χαρακτηριστικά τους , στην ιστορικότητα τους. Οι μνήμες έρχονται να συνδεθούν με την εικόνα 
και τον ήχο και να αποτελέσουν τον πυρήνα μιας σύγχρονης αντίληψης ερμηνείας και ανάδειξης της περιοχής. 

 
3. Σύγχρονες προσεγγίσεις ερμηνείας και ανάδειξης περιβάλλοντος 

Η σύγχρονη πραγματικότητα επιτακτικά επιβάλλει τη συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. Η συνύπαρξη αυτή 
μπορεί να επαναπροσδιοριστεί και να σχεδιαστεί, βασιζόμενη σε σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις που 
τοποθετούν το περιβάλλον ως αναπόσπαστο σημείο αναφοράς μιας βιώσιμης εναλλακτικής ανάπτυξης. Μιας 
ανάπτυξης που ενεργοποιεί τις αισθήσεις, μας βοηθά να αντιληφθούμε και να ερμηνεύσουμε το περιβάλλον 
μέσα από κάθε  μοναδικό και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Σημαντική παράμετρος αλλά και προϋπόθεση η 
εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα «ν’ ακούσουμε τη φύση, να 
δούμε τους ήχους και να περπατήσουμε σε εικονικές διαδρομές», στα μονοπάτια μιας διαφορετικής 
ανάπτυξης όπως για παράδειγμα του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού. 
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Περίληψη 

Προτείνεται ένα εργαστήριο που εμπλέκει την ακουστική οικολογία με το περιβάλλον μάθησης καθώς μπορεί 
να μεταφερθεί στην τάξη με συμμετέχοντες μαθητές Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης, με απλά υλικά, το οποίο 
προάγει τη συνεργασία μεταξύ των μελών μιας ομάδας, αξία απαραίτητη στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Στοχεύει στη συνεργατική αποτύπωση του ηχοτοπίου της τάξης και του γύρω περιβάλλοντος καθώς και τη 
συζήτηση για την ανάδειξη ήχων που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Τονίζονται οι αρχές της 
αειφορίας όπως η ανεκτικότητα, «μαθαίνω να ζω με τον διπλανό μου», η αρμονική ύπαρξη,  με αφορμή ένα 
ήδη διαμορφωμένο ηχοτοπίο καθώς και η συνεργασία μέσα από βιωματικές δραστηριότητες για τη 
διατύπωση προτάσεων-παρεμβάσεων αλλαγής του παρόντος ηχοτοπίου και αειφορικής διαχείρισής του. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αειφορία, Εκπαίδευση για την Αειφορία, Ηχοπερίπατος, Συνεργασία, Βιωματική 
Μάθηση, Ηχοτοπίο, Εργαστήριο για το Μέλλον, Χρονοκάψουλα 

 
 
1. Εισαγωγή 

Ο σχεδιασμός του εργαστηρίου βασίστηκε σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαλείο, το «Collaboration 
Construction»137, που έχει ως σκοπό να συνειδητοποιήσουν οι συμμετέχοντες (μαθητές, αν εφαρμοστεί στην 
εκπαιδευτική διαδικασία) τη σημασία της ανεκτικότητας, της συνεργασίας, του «να ζω με τον άλλον», στα 
σύγχρονα διαπολιτισμικά και πολυπληθή περιβάλλοντα, των μελών μιας κοινωνίας, προσφέροντας σε αυτή ο 
καθένας ξεχωριστά τις δικές του ικανότητες και δεξιότητες. Η ιδέα βασίζεται σε έναν από τους επιμέρους 
στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, στον πυλώνα της Κοινωνίας138, και συγκεκριμένα στην αστική αειφορία, η 
οποία για να επιτευχθεί απαιτείται από τα μέλη της κοινωνίας να συνειδητοποιήσουν τη σημαντικότητα της 
ανεκτικότητας, της συνύπαρξης, και τη συνεργασία όλων των μελών της κοινωνίας (Polese & Stren, 2000 · 
UNESCO, 2012).  Η όλη διαδικασία είναι βιωματική με αφορμή μια κατασκευή, ένα έργο ή γενικά μια 
δημιουργία που καλούνται να υλοποιήσουν συνεργατικά οι συμμετέχοντες, με έναν διαφορετικό τρόπο από 
αυτόν που μπορεί να έχουν βιώσει σε παρόμοιες δραστηριότητες (περιγράφεται αναλυτικά σε επόμενη 
παράγραφο). Το εκπαιδευτικό εργαλείο βασίζεται στο σύστημα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, που 
αποτελεί τον κορμό της διαδικασίας, εμπλουτισμένο και με άλλες μεθόδους διδασκαλίας, όπως το 
περιβαλλοντικό μονοπάτι και την έρευνα πεδίου, τη μελέτη περίπτωσης, τον καταιγισμό ιδεών, την 
κατασκευή, τη συζήτηση και το εργαστήριο για το μέλλον. Πλεονεκτήματα του εν λόγω εκπαιδευτικού 
εργαλείου είναι η μεταφερσιμότητα και η ευελιξία προσαρμογής του στη θεματολογία (διδασκαλία ή 
καινοτόμο δράση), εντός και εκτός διδακτικής αίθουσας. 

                                                        
137 Το εκπαιδευτικό εργαλείο «Collaboration Construction» (σε ελεύθερη μετάφραση «Συνεργατική Κατασκευή») δημιουργήθηκε από 
τους συγγραφείς και παρουσιάστηκε σε ένα πανευρωπαϊκό σεμινάριο ανταλλαγής εκπαιδευτικών εργαλείων στον τομέα της Εκπαίδευσης 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Otesha, 2012β) και συγκεκριμένα στο υποθέμα «Βιώσιμη Αστικοποίηση». Πιο συγκεκριμένα, το παρόν 
εργαλείο εκτός από το πανευρωπαϊκό σεμινάριο, στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνταν να σχεδιάσουν μια βιώσιμη πόλη (Otesha, 
2012α), έχει παρουσιαστεί και σε σεμινάριο του ΚΠΕ Λαυρίου, με εφαρμογή στην αξιοποίηση ενός εγκαταλειμμένου αρχαιολογικού 
χώρου. Πλεονεκτήματα του εν λόγω εκπαιδευτικού εργαλείου είναι η μεταφερσιμότητα και η ευελιξία προσαρμογής του στη 
θεματολογία (διδασκαλία ή καινοτόμο δράση), εντός και εκτός διδακτικής αίθουσας. 
138 Οι άλλοι δυο πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης είναι η Οικονομία και το Περιβάλλον (UNESCO, 2010). 
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Με αφορμή το 3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας το εκπαιδευτικό εργαλείο «Collaboration Construction» 
προσαρμόστηκε στις ανάγκες του εργαστηρίου, όπου η μελέτη περίπτωσης ενός ηχοτοπίου αποτελεί την 
αφορμή οι συμμετέχοντες να βιώσουν μια διαφορετική μορφή συνεργασίας, μέσα από την οποία 
αναδεικνύονται αρχές της αειφορίας. 

 

2. Αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη 

Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό, αειφόρος ανάπτυξη, είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του 
παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους 
ανάγκες» (European Commission, 2014) και έχει τρεις συνιστώσες - οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
– για κάθε μια από την οποία τίθενται διαφορετικοί στόχοι, (UNESCO, 2002) που απαιτούν την αμέριστη και 
αδιάκοπη προσφορά και προσπάθεια κάθε πολίτη- μέλους μιας κοινωνίας.   

Προσφέρει ένα όραμα προόδου που ενσωματώνει άμεσους και πιο μακροπρόθεσμους στόχους, με δράσεις σε 
τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, και αφορά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα ως άρρηκτα 
συνδεδεμένα και αλληλοεξαρτώμενα συστατικά της εξέλιξης των κοινωνιών.  

Η αειφόρος ανάπτυξη δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε νέες πολιτικές. Η πραγμάτωσή της μπορεί να 
προκύψει μόνο από την κοινωνία στο σύνολό της, ως αρχή που διέπει τις πολλές επιλογές και μεγάλες 
πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις που έχει κάθε πολίτης κάθε μέρα. Αυτό απαιτεί βαθιές αλλαγές στον 
τρόπο σκέψης, στις οικονομικές και κοινωνικές δομές των προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής. (European 
Commission, 2014) 

Ο γενικός στόχος της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη είναι ο προσδιορισμός και η ανάπτυξη 
δράσεων που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να επιτύχει συνεχή βελτίωση της ποιότητας της ζωής μακροπρόθεσμα 
μέσω της δημιουργίας βιώσιμων κοινοτήτων ικανών να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά 
τους πόρους, να είναι σε θέση να αξιοποιούν το περιβαλλοντικό και κοινωνικό δυναμικό για την ανάπτυξη της 
οικονομίας, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας, την περιβαλλοντική προστασία και 
την κοινωνική συνοχή. (European Commission, 2014) 

 

3. Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη- ΕΑΑ (Education for Sustainable Development – ESD) 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης για την επίτευξη της αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης, παρουσιάζεται εξαιρετικά 
σημαντικός, δεδομένου ότι το σχολείο είναι ένας μοναδικός θεσμός ο οποίος προωθεί τη σύνδεση μεταξύ των 
παγκόσμιων προβλημάτων και της τοπικής ζωής. Έχει τη δυνατότητα να χρησιμεύσει ως καταλύτης της 
αλλαγής και να διευκολύνει την απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να 
λειτουργήσει το άτομο ως ενεργός και υπεύθυνος πολίτης. Την ίδια στιγμή, η ικανότητα «να ζούμε μαζί» 
παράγεται μέσα από ένα ευρύ φάσμα της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. (UNESCO, 2010)  

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη επιτρέπει σε κάθε ανθρώπινο ον να αποκτήσει τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες, τις στάσεις και τις αξίες που απαιτούνται για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος. 
Συμπεριλαμβάνει τα κύρια θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, στον τομέα της διδασκαλίας και της μάθησης. Για 
παράδειγμα, η αλλαγή του κλίματος, η μείωση του κινδύνου καταστροφών, η βιοποικιλότητα, η μείωση της 
φτώχειας και η βιώσιμη κατανάλωση, αποτελούν ζητήματα επεξεργασίας στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη. Επίσης, απαιτεί βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης που συμβάλλουν στην αλλαγή 
στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών, ώστε να αναλάβουν δράση για την αειφόρο ανάπτυξη. Η 
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη προωθεί, κατά συνέπεια, ικανότητες όπως η κριτική σκέψη, το όραμα 
για το μέλλον και τη λήψη αποφάσεων με ένα συνεργατικό και συλλογικό τρόπο. (UNESCO, 2014) 

 
3.1 Το υπόθεμα της ΕΑΑ «Βιώσιμη αστικοποίηση» 

Ο μισός πληθυσμός του πλανήτη κατοικεί σε αστικές περιοχές, ενώ ο υπόλοιπος εξαρτάται ολοένα και  
περισσότερο από τις πόλεις για  την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική πρόοδο. Οι πόλεις λοιπόν, 
είναι στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας κοινωνικο-οικονομικής αλλαγής, και ως εκ τούτου η 
παγκοσμιοποίηση και ο εκδημοκρατισμός είναι ένα σημαντικό μέρος της αειφόρου ανάπτυξης.  

Επιπλέον, στις πόλεις, οι εκπαιδευτικές πολιτικές πρέπει να εξυπηρετούν κατά κανόνα πολύ διαφορετικούς 
πληθυσμούς. Η παροχή εκπαίδευσης για όλους - ιδίως στα κορίτσια, τα άτομα με αναπηρία, τους μετανάστες, 
τους φτωχούς και τους περιθωριοποιημένους - είναι μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί αποτελεσματικές 
δημόσιες υπηρεσίες και η συνεργασία πολλών φορέων. 
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Μαθαίνοντας να ζούμε μαζί με βιώσιμο τρόπο στις πόλεις, είναι μια από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές 
προκλήσεις της εποχής μας. Αυτό απαιτεί έναν προσανατολισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων στους εξής 
στόχους: 

• Δημιουργία μιας ποιότητας μάθησης και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που να προάγει τη 
βιωσιμότητα. 

• Παροχή ευκαιριών διά βίου μάθησης στις πόλεις. 
• Ανάπτυξη της ανοχής και της αμοιβαίας κατανόησης σε αστικές κοινωνίες. 
• Δημιουργία προϋποθέσεων που να επιτρέπουν στα παιδιά και τους νέους να μάθουν να ζουν και να 

συμμετέχουν ενεργά ως πολίτες της κοινωνίας. 
• Ενίσχυση της μάθησης για τη δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και περιθωριοποίηση. 
• Ανάπτυξη της μάθησης σε όλες τις ποικίλες μορφές της. 

 
3.2 Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ως μέσο ανάπτυξης της συλλογικής δράσης 

Έχει γίνει πλέον αποδεκτό ότι, πολλά από τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, οφείλονται στο γεγονός ότι σε 
ένα μεγάλο αριθμό μελών της κοινωνίας μας απουσιάζουν βασικές κοινωνικές δεξιότητες και ψυχικές στάσεις 
ευαισθησίας στα ατομικά και συλλογικά προβλήματα (Olson, 1991). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
αποβλέπει, η μάθηση να προκύπτει μέσα από την συνεργασία και την αλληλεπίδραση των εμπλεκομένων 
μαθητών και αυριανών πολιτών της κοινωνίας, αφού συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων 
και στάσεων, όπως αποδοχή, σεβασμό, ανοχή, δημιουργική ακρόαση, επικοινωνία και εμπιστοσύνη. Ο 
άνθρωπος άλλωστε, είτε λόγω φυσικής κλίσης είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, τείνει στο σχηματισμό 
ομάδων μέσα στις οποίες δρα και αναπτύσσεται. (Κοροντζής, 1961 · Οlson, 1991 · Samples, 1992)  

Η ομαδικότητα, άλλωστε, ταυτίζεται με την κοινωνικοποίηση, στην οποία στοχεύει το σχολείο, το οποίο 
αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη της ομαδικότητας και ως βασική αποστολή του σχολείου (βλ. Κατερέλος, 
1999:31).139 Το ομαδοσυνεργατικό σύστημα απορρίπτει την άποψη ότι ο ανταγωνισμός είναι η αναγκαία 
συνθήκη για την ατομική και κοινωνική εξέλιξη και τονίζει ότι η ανάπτυξη της αυτονομίας διέρχεται μέσα από 
τη συλλογική δράση και ο συνεργατισμός είναι προτιμότερος για την παρούσα μορφή κοινωνίας. Ειδικότερα, 
«για το χώρο της εκπαίδευσης επικρατεί η άποψη ότι ο συνεργατισμός σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι η 
ανώτερη και πολυπλοκότερη κοινωνική σχέση, και αποτελεσματικότερη σε όλες τις μορφές μάθησης και 
ανάπτυξης». (Θεοφιλίδης, 1989) Το συνεργατικό ήθος ενθαρρύνει την ανθρώπινη αξία και αναπτύσσει το 
άτομο. (Κωττούλα, 2000) 

Από όλα τα παραπάνω, είναι φανερό ότι τα ομαδοσυνεργατικά συστήματα διδασκαλίας μπορούν να 
βοηθήσουν στην ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων στα άτομα, απαραίτητων για την προώθηση της συλλογικής 
δράσης και την ενεργό συμμετοχή στα θέματα της κοινωνίας. Εν συνεχεία, η συλλογική δράση και ο ενεργός 
μαθητής και πολίτης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι προϋποθέσεις απαραίτητες για την επίτευξη της 
βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

4. Εφαρμογή στην Ακουστική Οικολογία 

Η Ακουστική Οικολογία εξετάζει τις σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στα όντα μέσα από τους ήχους και 
στον τρόπο που τα ζωντανά  πλάσματα επηρεάζονται από το ηχητικό περιβάλλον τους. (Truax, 1999) Ένας από 
τους πολλούς προσανατολισμούς της Ακουστικής Οικολογίας είναι η διδασκαλία της «βαθιάς ακρόασης» και η 
παρατήρηση των ακουστικών συνθέσεων που υπάρχουν στο περιβάλλον η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί 
ύστερα από τις καταγραφές πεδίου. Σύμφωνα με την Ακουστική Οικολογία σε κάθε πεδίο υπάρχει ένας 
«κυρίαρχος» ήχος. Οι ήχοι από τα επιμέρους πεδία συμβάλλουν ώστε να δημιουργείται «ο ήχος» ενός τόπου. 
Αυτός επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα και διαχρονικά τον τρόπο έκφρασης των κατοίκων αυτού του τόπου και 
δημιουργεί μια σχέση ανάμεσα στα περιβαλλοντικά και στα πολιτιστικά γνωρίσματά του. (Cummings, 2011) 

Η σχέση αυτή περιβάλλοντος-ήχου πυροδότησε την ιδέα εφαρμογής του εκπαιδευτικού εργαλείου 
«Collaborative Construction» στην Ακουστική Οικολογία με τη βιωματική προσέγγιση του διαχρονικού 
ηχητικού περιβάλλοντος της περιοχής και με ενεργή συμμετοχή «πολιτών» στη διαμόρφωση προτάσεων για 
τη διατήρηση ή τη μεταβολή αυτού του περιβάλλοντος. Η καταγραφή δε, του ηχοτοπίου, έγινε με βάση τα 
ευρήματα από τη βιβλιογραφία. (Καρακώστα, 2011 · Καρακώστα, Λάζογλου, Μανίκα, Μπασιούκα, 
Παπαχρήστου, Ρίστα, Παπαδημητρίου, 2008) 

                                                        
139 Για πολλούς και διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας βλ. Ματσαγγούρας, 2008. 
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5. Περιγραφή εργαστηρίου – διαδικασία 

Η διαδικασία που ακολουθείται στο εργαστήριο είναι διαμορφωμένη βάσει καινοτόμων μορφών διδασκαλίας 
όπως ομαδοσυνεργατική, μελέτη περίπτωσης, συζήτηση, έρευνα πεδίου, χαρτογράφηση εννοιών, καταιγισμό 
και ανταλλαγή ιδεών και κατασκευή. Ως μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιείται το ηχοτοπίο της περιοχής 
«Αναφιώτικα» στην Αθήνα, το οποίο προσεγγίζεται ταυτοχρόνως σύμφωνα με τις αρχές της Ακουστικής 
Οικολογίας και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Για την επίτευξη των στόχων του εργαστηρίου, 
προτείνεται να ακολουθηθούν τα βήματα  που ακολουθούν. Σημειώνεται σε παρένθεση ο μέσος χρόνος 
υλοποίησης κάθε βήματος.  

1. Γνωριμία - Χωρισμός σε ομάδες (15’). Παιχνίδι γνωριμίας ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες του 
εργαστηρίου με ανταλλαγή ονομάτων και πληροφοριών. Η αλφαβητική σειρά των ονομάτων θα 
καθορίσει τις ομάδες και τη σειρά που θα δουλέψουν οι συμμετέχοντες στο πεδίο. Ένας από τα μέλη της 
ομάδας είναι υπεύθυνος (soundwalk leader) για την καταγραφή των ήχων που θα συλλέξουν όλα τα 
μέλη της ομάδας, σε κάθε ένα από τα σημεία στον ηχοπερίπατο (soundwalk) (Φύλλο εργασίας 1 – 
Εικόνα 1).  

2. Αφόρμηση για έρευνα στο πεδίο (5’). Οι συμμετέχοντες θα ακούσουν ένα ηχητικό ντοκουμέντο που θα 
περιλαμβάνει ήχους προερχόμενους από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, από φυσικά φαινόμενα, 
βιολογικούς ήχους. Αφού αρχικά ταυτοποιήσουν τους ήχους, στη συνέχεια θα τους ομαδοποιήσουν. Έτσι 
θα έχουν μια πρώτη ηχητική επαφή με πιθανούς ήχους που θα μελετήσουν στο πεδίο.  

 

  
Εικόνα 1 Εικόνα 2 

 
3. Μελέτη πεδίου - καταγραφή του ηχοτοπίου (30’). Οι ομάδες ξεκινούν από το ίδιο σημείο και 

περιηγούνται στο ηχοτοπίο ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές. Έχουν οδηγό το χάρτη της περιοχής 
με καθορισμένα σημεία για στάσεις και συγκεκριμένο χρόνο ολοκλήρωσης των καταγραφών (Φύλλο 
εργασίας 2 – Εικόνα 2). Όταν φτάνουν σε αυτά τα σημεία σταματούν και ύστερα από διαβούλευση της 
ομάδας το μέλος που έχει οριστεί ως υπεύθυνος, καταγράφει τους ήχους. Η καταγραφή θα περιέχει το 
είδος του ήχου (ανθρωπογενής, βιολογικός, φυσικός), την έντασή του (διαβάθμιση από 1 έως 4 για 
ήπιους, μέτριους, ενοχλητικούς και ανυπόφορους ήχους, αντίστοιχα), την ώρα της καταγραφής και θα 
δίνεται ένας χαρακτηρισμός σχετικά με το επίπεδο προέλευσης (προσκήνιο ή παρασκήνιο). Επιπλέον, 
καταγράφουν ήχους από το παρελθόν που φαίνονται από «σημάδια» στο χώρο όπως για παράδειγμα 
μουσική από λατέρνα η οποία στο παρόν χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό μιας αυλής. 

4. Αποδελτίωση – συγκέντρωση αποτελεσμάτων (15’). Μετά από την περιήγηση στο πεδίο, οι ομάδες 
συγκεντρώνονται στο συνεδριακό χώρο. Γίνεται ανακατανομή των ομάδων: οι υπεύθυνοι καταγραφής 
κάθε σημείου δημιουργούν νέες ομάδες ώστε να κάνουν αποδελτίωση όλων των καταγραφών 
συγκεντρωτικά ανά σημείο σε ειδικά διαμορφωμένο ριζόχαρτο (διαφάνεια αποδελτίωσης). Σημειώνουν 
τους ήχους με τη μορφή κουκκίδας (το χρώμα της κουκκίδας θα απεικονίζει το είδος του ήχου και το 
μέγεθος της κουκκίδας την έντασή του).  

5. Ανάλυση αποτελεσμάτων - Συζήτηση (15’). Οι διαφάνειες αποδελτίωσης των ήχων που έχουν 
δημιουργηθεί από τις ομάδες των υπευθύνων σύμφωνα με την προηγούμενη δραστηριότητα ενώνονται 
με το χάρτη της περιοχής και έτσι δημιουργείται μια σχηματική απεικόνιση του ηχοτοπίου της διαδρομής 
που χρησιμοποιήθηκε ως πεδίο στην τρίτη δραστηριότητα. Ακολουθεί συζήτηση για τους ήχους που 
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παραλάβαμε από το παρελθόν και έχουν εκλείψει σήμερα, τους ήχους του παρόντος ηχοτοπίου και 
αξιολογούμε τη μεταβολή που έχει συμβεί στο συγκεκριμένο τοπίο, μέσα από τους ήχους. 

6. Διατύπωση προτάσεων – «1-2-3 πετάξτε τις σαΐτες»  (20’).  Όσοι συμμετέχοντες δεν ήταν υπεύθυνοι 
καταγραφής, σημειώνουν όλους τους ήχους (όνομα ήχου και ένταση) σε κενά χρωματιστά φύλλα (Φύλλο 
εργασίας 3), που έχουν διπλωθεί στο σχήμα της σαΐτας, χρώματος ανάλογου με το είδος του ήχου. Οι 
συντονιστές του εργαστηρίου φροντίζουν να συμπληρώσουν με ήχους από το παρελθόν και το παρόν 
ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν από μια σαΐτα. Μοιράζονται τυχαία οι σαΐτες σε όλους τους 
συμμετέχοντες και ανάλογα με τον ήχο που έχει γραφτεί στη σαΐτα τους, συμπληρώνουν αν θα 
επιθυμούσαν να διατηρηθεί και για τις επόμενες γενιές, αν θα τον ενίσχυαν, αν θα τον ελάττωναν ή αν 
θα τον επανέφεραν (στη περίπτωση ήχου από το παρελθόν) και πιθανές ενέργειες που θα έκαναν για να 
το πετύχουν. Για παράδειγμα ένας δυνατός ήχος ενός πολυσύχναστου δρόμου δημιουργεί αρνητικά 
συναισθήματα και μια πιθανή ενέργεια για την μείωσή του είναι η μονοδρόμηση του δρόμου ώστε να 
μειωθεί η ένταση του ήχου. Έπειτα πετούν τυχαία τις σαΐτες και ο επόμενος συμμετέχοντας που την 
παίρνει στα χέρια του συμπληρώνει ή αντιπροτείνει σε όσα έχουν ήδη γραφτεί. Η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται 4-5 φορές ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.  

7. Χρονοκάψουλα (10’).  Γίνεται αποδελτίωση των προτάσεων (φύλλο εργασίας 4 – εικόνα 3) και 
«τοποθετούν τους ήχους» σε ειδική «χρονοκάψουλα».  

8.  Αξιολόγηση εργαστηρίου (10’). Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με φύλλο αξιολόγησης (φύλλο εργασίας 5 
– εικόνα 4). Αφού συμπληρωθεί το φύλλο αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναγράψουν τη φράση 
«5 στοιχεία για την εκπαίδευση για την αειφορία», τα οποία είναι η γνώση, τα ζητήματα, η οπτική γωνία, 
οι δεξιότητες και οι αξίες, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία (UNESCO, 2014). Ακολουθεί 
συζήτηση. 

9. Συζήτηση για την εφαρμογή του εργαστηρίου στη μαθησιακή διαδικασία (10’).  Ακολουθεί ανταλλαγή 
απόψεων για την προσαρμογή των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου στη  μαθησιακή διαδικασία - 
προβλήματα και λύσεις.  

 

   

Εικόνα 3 Εικόνα 4 
 
6. Προδιαγραφές – Απαιτούμενα υλικά 

Ελάχιστος – μέγιστος αριθμός ατόμων: 16-30 άτομα. 
Χρονική διάρκεια εργαστηρίου: 3 διδακτικές ώρες (130’). 
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίου: μέσα και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας.  
Απαιτούμενα υλικά: αναλώσιμα σχολικής τάξης (χαρτιά Α4, χαρτόνια, ριζόχαρτα, μαρκαδόροι, κολλητική 
ταινία). 
Τεχνικές προδιαγραφές: Ηλεκτρονικός υπολογιστής, προτεινόμενα φύλλα εργασίας.  
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«Οι μικροί οικο-ηχο-λόγοι στο γυμναστήριο ακοής»: 
Πρακτικές για μια αγωγή στον ήχο 
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Περίληψη 

Το εργαστήριο στοχεύει να παρέχει μέσα από απλά αυτοσχέδια εργαλεία ενός «σακιδίου», βιωματικές 
δραστηριότητες που αναπτύσσουν ακουστικές δεξιότητες. Διέπεται από διδακτικούς στόχους για καλλιέργεια 
της κριτικής ακρόασης και της εμβάθυνσης στους ήχους του περιβάλλοντος. Τα υλικά του «σακιδίου του 
μικρού ηχολόγου» έχουν ως κύριο εργαλείο το «περιβαλλοντόφωνο», που λειτουργεί συλλαμβάνοντας 
συγκεκριμένους ήχους του περιβάλλοντος. Η ίδια κατασκευή λειτουργεί ως ένα «χαρτόφωνο», ένα αυτοσχέδιο 
μουσικό όργανο, που χρησιμοποιείται για την ακουστική εκγύμναση, αλλά και για δημιουργία μουσικής από την 
ομάδα των μικρών ηχολόγων. Μέσα από την ομορρυθμία της ομάδας, ως μια αυτοσχέδια ορχήστρα, δίνονται 
προεκτάσεις της εκπαίδευσης στον ήχο, με την παρουσία στοιχείων της ευρωπαϊκής μουσικής κουλτούρας. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

Άσκηση Ακοής, Σχολικές Δραστηριότητες, Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά Θέματα 

 
 
1. Εισαγωγικά: Το πλαίσιο ανάπτυξης του εργαστηρίου και η διαδρομή της έρευνας 

Ένα βιωματικό εργαστήριο που διέπεται από κάποιους «διδακτικούς στόχους», τους χρησιμοποιεί ως 
αφετηρία σε κάθε του πτυχή: στην επιλογή των υλικών και των δραστηριοτήτων στις ιδέες και τα καινούργια 
στοιχεία που θα δημιουργηθούν. Στο εργαστήριό μας υπάρχει ως στόχος προτεραιότητας η καλλιέργεια της 
«κριτικής» ακρόασης. Οι δεξιότητες της ακοής που προτείνουμε να καλλιεργηθούν, δεν εστιάζουν ειδικά σε 
κάποια χαρακτηριστικά του ήχου, αλλά προτρέπουν τον ακροατή να αναρωτιέται για την ύπαρξη, το 
περιεχόμενο, τις επιπτώσεις κάθε ηχητικού στοιχείου που τον προσεγγίζει.  Εκκινώντας από γνώριμα 
«χαρακτηριστικά» του ήχου, όπως είναι η «ένταση», η «χροιά» και το «τονικό ύψος», ο ακροατής καλείται να 
δημιουργήσει τις δικές του προεκτάσεις και τους συσχετισμούς, με βασικό στόχο την καλλιέργεια κριτικής, 
ενεργητικής ακρόασης, υιοθετώντας και δεξιότητες «ακρόασης μουσικής», ακρόασης δηλαδή με βάση ένα 
μουσικό γραμματισμό, μια μουσική κουλτούρα.  

Ως μια μεγάλη βιωματική δραστηριότητα, με επί μέρους επίσης βιωματικά στοιχεία, μπορεί ένα εργαστήριο 
να θέτει κάποιες προδιαγραφές, με σκοπό π.χ. να ασκήσει ο συμμετέχων μια συγκεκριμένη δεξιότητα, να 
εξασκηθεί ενδελεχώς με κάποιους συγκεκριμένους όρους κ.λπ. Έτσι, στο εργαστήριό μας, επιλέγουμε τα 
εποπτικά μας υλικά να βασίζονται (α) σε χάρτινους σωλήνες, δηλαδή με κύριο υλικό το χαρτί (β) με τις 
ιδιότητες των σωλήνων, δηλαδή τα φαινόμενα φυσικής, ακουστικής και ψυχοακουστικής που τους 
συνοδεύουν (γ) με έμφαση στην κατασκευή, εφαρμόζοντας όρους οργανοκατασκευής και υλοποιώντας 
μετρήσεις, που μας δίνουν ρεαλιστικές ενδείξεις για τον ήχο. 

 
1.1. Μικρό ιστορικό του εργαστηρίου 

Οι «μικροί ηχολόγοι» έδρασαν πρώτη φορά στα πλαίσια της «Επιστημούπολης», ενός μαθητικού φεστιβάλ 
επιστημών, που διοργανώθηκε στην «Μαθητιάδα» των Σερρών (Σχολικές Μονάδες Πρώτης Σερρών) πριν 
τέσσερα χρόνια. (Σαρρής, 2010α) Έκτοτε αναπτύχθηκαν σε βιωματικά εργαστήρια για παιδιά, ως το 2013, 
οπότε και διοργανώθηκαν και τα πρώτα εργαστήρια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, (Σαρρής, 2013) στο πεδίο. 
Στο εργαστήριο που θα παρουσιάσουμε παρακάτω θα παρουσιαστούν δραστηριότητες ηχητικής εξερεύνησης 
του περιβάλλοντος με επίκεντρο το «περιβαλλοντοσκόπιο», ένα απλό όργανο προσδιορισμού των 
συχνοτήτων ενός ηχοτοπίου, το οποίο θα συνεισφέρει στα στοιχεία ενός φύλλου καταγραφής ηχοτοπίου, με 
συγκεκριμένη διάταξη. Οι δραστηριότητες αυτές θα συνδυαστούν με ασκήσεις «μουσικού γραμματισμού», 
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για τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι τα υλικά του «περιβαλλοντόφωνου», ως αυτοσχέδια μουσικά 
όργανα, τους «πνευσίκρουστους» σωλήνες. Οι σωλήνες αυτοί χρησιμοποιήθηκαν πρώτη φορά στο 
Πολιτιστικό Εργαστήριο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, του Παντείου Πανεπιστημίου 
Αθηνών, στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας (Σαρρής, 2006) και έκτοτε έχουν χρησιμοποιηθεί σε 
ερευνητικά και επιμορφωτικά βιωματικά εργαστήρια. Η μεθοδολογία αυτή απόκτησης «μουσικού 
γραμματισμού», μέσα από βιωματικά εργαστήρια με πνευσίκρουστους σωλήνες, οδήγησε στα επιμορφωτικά 
εργαστήρια «Ομορρυθμίας» (Σαρρής 2010β) για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας. Ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας – αρθρογραφίας, που συνθέτει το εργαστήριο που θα 
παρουσιάσουμε και αποτελεί την καταγραφή της πορείας της έρευνας βρίσκεται αναρτημένο στο διαδίκτυο 
(http://sarris.mysch.gr), στο ιστότοπο ενός ευρύτερου πρότζεκτ με την επωνυμία «Εκπαιδευτικό Εργαστήριο 
Ήχου» (educational sound lab).  

 
2. Οι «μικροί ηχολόγοι»: σακίδιο εργαλείων 

Για να δράσουν οι «μικροί ηχολόγοι», χρειάζονται ένα συνδυασμό γνωστικών και βιωματικών δεξιοτήτων, που 
θα τους οδηγήσουν στη «διάκριση» (distinction), το «αποδεικτικό», των «μικρών ηχολόγων» (το οποίο εκδίδει 
και διανέμει ο εκπαιδευτικός στην ομάδα του). Γι’ αυτό χρειάζονται πρώτα απ’ όλα τα «εργαλεία τους», που 
συνθέτουν το «σακίδιο του μικρού ηχολόγου»: 

2.1. Ωτοασπίδες 

Μία ή δύο ωτοασπίδες που μπορεί να είναι και αυτοσχέδιες, είναι απαραίτητες για τις εργασίες μας. Οι 
αυτοσχέδιες γίνονται από ελαφρά νοτισμένη χαρτοπετσέτα, χαρτομάντιλο ή άλλο ανάλογο χαρτί, με ένα 
κομμάτι ενιαίο διαστάσεων περίπου 2 x10 εκατοστά, που τυλίγουμε με ειδική τεχνική.  

Στην αρχή δημιουργούμε ένα μικρό «βόλο», 2-3 χιλιοστών και τυλίγουμε σιγά – σιγά το κομμάτι γύρω από τον 
βόλο, φτάνοντας διάμετρο 1-1,5 εκατοστό, ανάλογα τον ακουστικό πόρο που θα την εφαρμόσουμε (στο 
εξωτερικό του αυτιού – έξω ους). Το τελευταίο μέρος του κομματιού φροντίζουμε να αγκαλιάσει ενιαία το 
μισό της ωτοασπίδας που θα μπει στο αυτί, φροντίζοντας η απόληξη να είναι έξω από το αυτί. Το 
«μονοκόμματο» στοιχείο μας εξασφαλίζει ότι δε θα αφήσει υπολείμματα που θα βγουν δύσκολα στον 
ακουστικό πόρο.  Μόλις δημιουργηθεί ο βόλος τον νοτίζουμε με όχι παραπάνω από μια δυο σταγόνες νερό, 
που φροντίζουμε με τα ακροδάχτυλά μας να πάει γύρω – γύρω. Το υγρό στοιχείο θα συμβάλλει στην 
καλύτερη εφαρμογή και θα αυξήσει την ηχομονωτική ικανότητα, βελτιώνοντας τη στεγανότητα. 

Μια άλλη λύση είναι οι κοινές κέρινες ωτοασπίδες, τις οποίες προτιμούμε από τις αφρώδεις ή άλλου τύπου 
γιατί εξασφαλίζουν αεροστεγή εφαρμογή και επειδή μαλάζονται παίρνουν το σχήμα του ακουστικού πόρου. 
Γενικά οι ωτοασπίδες που είναι εύπλαστες, όπως οι αυτοσχέδιες χάρτινες, σιλικόνης, κέρινες κ.λπ. πρώτα 
εφαρμόζονται απλά με σπρώξιμο προσεκτικό στον ακουστικό πόρο και μετά με πρόσθετες κινήσεις γύρω από 
την περίμετρο γίνεται η πλήρης αεροστεγής εφαρμογή. 

 
2.1.1. Χρήση των ωτοασπίδων 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ωτοασπίδες για να κατανοήσουμε τους ήχους στο εσωτερικό του 
σώματός μας. Κλείνοντας αεροστεγώς τα αυτιά μας με δύο ωτοασπίδες, ή με μια ωτοασπίδα και τον ένα 
δείκτη μας, δοκιμάζουμε απαλές κρούσεις στο σώμα, από το κεφάλι ως κάτω, για να ακούσουμε πως 
μεταδίδονται εσωτερικά οι ήχοι. Αν κάποιος άλλος «παίξει» ένα ρυθμό κρούοντας προσεκτικά στο δικό μας 
σώμα, π.χ. στους ώμους, ακούμε μια ιδιαίτερη μουσική αποκλειστικά για κοινό ενός ατόμου, που είμαστε 
εμείς, με μουσικό όργανο και υλικό μετάδοσης του ήχου το σώμα μας. Παρακάτω θα δούμε και εφαρμογές 
των ωτοασπίδων σε συνδυασμό με το «περιβαλλοντόφωνο». 

 
2.2. Το «περιβαλλοντόφωνο» («environmentophone»)  

Το «περιβαλλοντόφωνο» είναι μια κατασκευή από δύο καλά τυλιγμένους χαρτοσωλήνες, χωρίς τσαλακώματα, 
με καλή τήρηση των παραλληλιών, διαμέτρου 2,5-3,5 εκατοστών, όπου ο ένας σωλήνας μπαίνει μέσα στον 
άλλο. Στερεώνονται με λαστιχάκια. Αυτή η διάταξη γίνεται με κόλλες «Α4» ή «Α3» και αν το  χαρτί είναι το 
κοινό (80mg) που χρησιμοποιούμε στους εκτυπωτές, τυλίγουμε 2-3 φύλλα μαζί. Πάνω στο περιβαλλοντόφωνο 
μπορούμε να βαθμονομήσουμε νότες, οι οποίες θα δημιουργούνται καθώς θα μεταβάλλεται το συνολικό 
μήκος των δύο αρμοσμένων σωλήνων. Κρατούμε το περιβαλλοντόφωνο σε ελαφρά γωνία 10 – 20 μοιρών στο 
αυτί μας, φροντίζοντας δηλαδή να μην φράζεται η μια πλευρά που ακουμπάει στο αυτί, αλλά να μένει ένα 
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μικρό άνοιγμα, ώστε να διαπερνάει άνετα ο αέρας και τις δύο πλευρές του περιβαλλοντόφωνου. 
Δημιουργείται ένας «ανοικτός-ανοικτός» πνευστός σωλήνας. Στην εικόνα 1 διακρίνονται οι δύο σωλήνες, με 
τρία λαστιχάκια συνολικά και ο τρόπος που αρμόζει ο ένας στον άλλο ώστε να δημιουργηθούν οι νότες. 

 
Εικόνα 1 

 
2.2.1. Εφαρμογές ωτοασπίδων-περιβαλλοντόφωνου με Μονοωτική (ή Μονοωτιαία ή Μονωτική) Ακοή 

Σημαντική συμβολή της ωτοασπίδας είναι ότι μπορεί να αναπαραστήσει συνθήκες «μονόπλευρης ακοής», 
(μονο-ωτικής (monoaural), αντί της αμφι-ωτικής (binaural) ακοής), οπότε μπορούμε να προσλάβουμε τους 
ήχους κατ’ επιλογήν, με το δεξί αυτί, το αυτί των λεκτικών μηνυμάτων, ή το αριστερό αυτί, το αυτί του «μη 
γλωσσικού υλικού» (nonlinguistic material). (Gaddes, 1980:47) Η διαφοροποίηση αυτή προκύπτει από την 

εξωτερικός κύλινδρος Α4 εσωτερικός κύλινδρος Α4 

29,7 cm = C 
29,7 cm = C 

6,6 cm (C-D) 

52,8 cm = D 

12,5 cm (C-E) 

46,9 cm = E 

14,9 cm (C-F) 

44,5 cm = F 

19,8 cm (C-G) 

39,6 cm = G 

24,2 cm (C-A) 

35,2 cm = A 

28,2 cm (C-B) 

31,2 cm = A 
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σύζευξη κάθε αυτιού με το «απέναντι» ημισφαίριο του εγκεφάλου. Με την εφαρμογή μιας ωτοασπίδας στο 
ένα αυτί, κατά προτίμηση το δεξί, ώστε να μείνει ελεύθερο το «μελωδικό», αριστερό αυτί, (Kimura, 1964 στο 
Giddens, 1980) εφαρμόζουμε σε αυτό το περιβαλλοντοσκόπιο και έχουμε δυο χέρια διαθέσιμα με το ένα να 
κρατάμε τον κορμό και με το άλλο την προέκταση. Αν όταν αλλάζουμε το μήκος του περιβαλλοντόφωνου ο 
ήχος από την τριβή των σωλήνων είναι δυνατός, απομακρύνουμε εκείνη τη στιγμή το περιβαλλοντόφωνο από 
το αυτί. Άλλωστε, χρειάζεται να γίνει αυτό για να ελέγξουμε τις οπτικές ενδείξεις που έχουμε χαράξει πάνω 
στον μετακινούμενο σωλήνα (εικόνα 2).  

 
Εικόνα 2 

Με το συνδυασμό περιβαλλοντόφωνου και ωτοασπίδας μπορούμε απερίσπαστοι να ακούσουμε το ηχητικό μας 
περιβάλλον και να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα σημεία στρέφοντας το σωλήνα προς τα ’κει. Αυτή η 
«γεωγραφική» προσέγγιση ωστόσο δεν είναι ακριβής γιατί το περιβαλλοντόφωνο προσλαμβάνει δονήσεις όχι 
μόνο από την οπή του, αλλά και από τα λεπτά τοιχώματά του. Έτσι κι αλλιώς λόγο της μικρής διαμέτρου και της 
απουσίας απόληξης «χωνιού», δεν λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό η κατευθυντική χρήση του εργαλείου αυτού.  

 
2.2.2. Ασκήσεις και όργανα στο «γυμναστήριο ακοής» 

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές ειδικότερες τεχνικές για «εκγύμναση» της ακοής, σε κάθε περιβάλλον. 

Ηθμός (φίλτρο). Με την τεχνική αυτή, του συνδυασμού περιβαλλοντόφωνου και μονωτικής ακοής, κατ΄ αρχάς 
μπορούμε να απολαύσουμε ένα ηχοτοπίο, εστιάζοντας σε μια «νότα», και παρατηρώντας τον ήχο μέσα από 
αυτό το «φίλτρο». Μπορούμε επίσης την ώρα της ακρόασης να μεταβάλλουμε σταδιακά και αναλογικά το 
τονικό ύψος – φίλτρο και να ακούσουμε εξαιρετικές μεταπτώσεις ως προς τις κυρίαρχες νότες του ηχητικού 
περιβάλλοντος.  

Το Περιβαλλοντόφωνο, όπως είναι φυσικό αποδίδει πολύ περισσότερο σε ένα ηχοτοπίο πλούσιο σε ήχους και με 
μέτρια τουλάχιστον ένταση. Σε απόλυτα ήσυχο περιβάλλον, εξακολουθεί να λειτουργεί, όπως το κοχύλι, που το 
βάζουμε στο αυτί μας και «ακούμε τη θάλασσα», αλλά δεν έχει το ίδιο μεστό αποτέλεσμα. Το σχολικό 
περιβάλλον με τις φωνές των παιδιών ιδιαίτερα στο διάλειμμα, προσφέρεται περισσότερο για ακρόαση (εικόνα 3). 

 
Εικόνα 3 

 
Παρατήρηση τόνων. Επιλέγοντας διάφορα μήκη, εντοπίζουμε εκείνο στο οποίο η ένταση των ήχων 
μεγαλώνει. Κοιτούμε ποια νότα μας δίνει η σήμανση του περιβαλλοντοφώνου. Μπορούμε να καταγράφουμε 
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το «ποσοστό» που κυριαρχεί η κάθε νότα. Κάνοντας έτσι εμπειρικά και κατά προσέγγιση – περισσότερο ως 
μια άσκηση ακοής - ένα αναλυτικό αρμονικό διάγραμμα ενός ηχοτοπίου (εικόνα 4).  

 
Εικόνα 4 

Δεσπόζων τόνος. Δοκιμάζοντας να ακούσουμε το περιβάλλον, με διαφορετικά μήκη – άρα και διαφορετικές 
νότες – στο περιβαλλοντόφωνό μας, μπορούμε να δούμε ποια «νότα» κυριαρχεί στο χώρο. Να εντοπίσουμε 
δηλαδή μια συχνότητα όπου τα πολλαπλάσιά της, οι «οκτάβες» και οι «πέμπτες» κυρίως, που είναι οι πιο 
καλά ακουστοί αρμονικοί ήχοι μιας «νότας» , κυριαρχούν στο περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό αποκτούμε μια 
άποψη για το «χόρδισμα» του ηχητικού περιβάλλοντος.  

Σε περίπτωση που σε ένα ηχητικό περιβάλλον δεσπόζει κάποια συχνότητα, π.χ. από έναν κινητήρα που 
λειτουργεί σχετικά σταθερά σε κάποιες στροφές, το περιβαλλοντόφωνό μας θα τη συλλάβει τονισμένη, όταν 
το μήκος του αποδίδει κι αυτό την ίδια νότα. 

 
2.2.3. Εφαρμογές περιβαλλοντόφωνου με αμφιωτική ακοή 

Αν χρησιμοποιήσουμε το περιβαλλοντόφωνο στο ένα αυτί και το άλλο αυτί μείνει ανοιχτό (δεν επιχειρήσουμε 
να το κλείσουμε με το χέρι ή με ωτοασπίδα), οι ήχοι που θα εισέρχονται από το αυτί χωρίς 
περιβαλλοντόφωνο θα συνδυαστούν στο μυαλό μας, και ίσως δημιουργηθούν φαινόμενα κάλυψης (masking) 
των ήχων του περιβαλλοντόφωνου. Μπορούμε όμως να κάνουμε μια ξεχωριστή αξιοποίηση της αμφιωτικής 
ακοής, χρησιμοποιώντας δύο περιβαλλοντόφωνα, ένα για το κάθε αυτί. Ρυθμίζοντας τα περιβαλλοντόφωνα 
σε δύο νότες θα ακούσουμε μια στερεοσκοπική συνήχηση δύο «νοτών» του περιβάλλοντός μας. Στη μουσική 
η παράλληλη ύπαρξη περισσότερων της μίας νότας λέγεται «συνήχηση» και η απόσταση μεταξύ τους 
διάστημα. Αν λοιπόν ρυθμίσουμε τα περιβαλλοντόφωνά μας σε νότες «διπλανές», πχ. «σι» και «ντο», «ντο» 
και «ρε» κ.λπ. θα ακουστεί «διάφωνο» διάστημα, ενώ αν ρυθμίσουμε σε νότες «παραδιπλανές», π.χ. «ντο» 
και «μι», «ρε» και «φα», «μι» και «σολ» κ.λπ. θα ακουστεί «σύμφωνο» διάστημα, κατά την αισθητική πάντα 
της ευρωπαϊκής μουσικής. Ειδικά το διάστημα μεταξύ μιας νότας και της παρα-παρα-διπλανή της, π.χ. «ντο» 
και «φα», «ρε» και «σολ», κ.λπ. (εξαιρείται ο συνδυασμός «φα» και «σι»), ακούγεται ένα διάστημα 
θεμελιώδες για τις αναλογίες της φύσης, το λεγόμενο «διάστημα τέταρτης καθαρής», του οποίου η «δύναμη» 
θα δώσει ιδιαίτερη αίσθηση στο άκουσμα του περιβάλλοντος. Άλλο ένα «θεμελιώδες» διάστημα είναι αυτό 
της «πέμπτης», π.χ. «ντο» και «σολ», «ρε» και «λα». Το περιβαλλοντόφωνο ωστόσο έχει το χαρακτηριστικό να 
μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε διάστημα, ακόμη και σε «κόμματα», μικρές υποδιαιρέσεις της κλίμακας 
που δεν υπάρχουν καν στην ευρωπαϊκή μουσική, οπότε το καλύτερο είναι να πειραματιστεί κανείς με 
διάφορα και τυχαία μεγέθη περιβαλλοντόφωνων, απολαμβάνοντας κάθε φορά τον συνδυασμό που 
προκύπτει. Όπως είναι φανερό, το περιβαλλοντόφωνο είναι ένα «μουσικό όργανο» με «υλικό κατασκευής» το 
εκάστοτε περιβάλλον (όπως το μεταλλόφωνο έχει υλικό το μέταλλο, το ξυλόφωνο έχει υλικό το ξύλο κ.λπ.), με 
μια σημαντική ιδιαιτερότητα: απευθύνεται σε έναν μουσικό και ένα άτομο για κοινό (μονατομικό ακροατήριο) 
και μάλιστα αυτά τα δύο, μουσικός-ακροατής ταυτίζονται. 

 
2.2.4. Αυτοσχέδια Περιβαλλοντόφωνα 

Οι αρχές ακουστικής που ισχύουν στο περιβαλλοντόφωνο μπορούν να επαληθευτούν με κάθε «κοίλωμα» που 
πλησιάζουμε στο αυτί μας, χωρίς η οπή του (αν είναι μία) να κλείσει από το αυτί. Πλησιάζοντας το στόμιο 
ενός βάζου, γυάλινου, πήλινου κ.λπ. στο αυτί μας το ηχητικό περιβάλλον «φιλτράρεται» ως προς 
συγκεκριμένη βασική συχνότητα που έχει σχέση με τον όγκο του αέρα του κοιλώματος και την αυξομείωση 
που επιφέρει ο τρόπος που πλησιάζουμε το αυτί μας στο στόμιο. Αυτοσχέδια κοιλώματα δημιουργούνται 
επίσης απλά με τις παλάμες μας. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας του «αυτοσχέδιου περιβαλλοντόφωνου» είναι 
συγγενικός με το κλασικό «κοχύλι» που βάζουμε στο αυτί μας για να «ακούσουμε τη θάλασσα», αλλά και με 
τον τρόπο που δουλεύει το «πνευσίκρουστο» όπως θα δούμε «Udu».  
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2.3. Φυλλάδιο Καταγραφής 

To φυλλάδιο καταγραφής περιλαμβάνει δύο βασικά πεδία, (α) τον στατικό χάρτη του χώρου που 
καταγράφουμε και (β) το διάγραμμα ροής των ήχων. Ο στατικός χάρτης δεν είναι παρά ένα τετραγωνισμένο 
χαρτί στο οποίο σημειώνονται τα αντικείμενα – ηχητικές πηγές, και ανάλογα τις εκπαιδευτικές μας ανάγκες 
δημιουργούμε συγκεκριμένα ή αυτοσχέδια από τους μαθητές γραμμικά σύμβολα του ήχου. Στην εικόνα 5 σε 
ένα στιγμιότυπο καταγραφής στο πεδίο (έναν ελαιώνα) βλέπουμε πάνω αριστερά τον «στατικό χάρτη», όπου 
πρόκειται να σημειωθούν οι ηχητικές πηγές. Δίπλα μπορεί να μπει σε κύκλο, ανάλογα την παρουσία (μεγάλος-
μικρός κύκλος) η  νότα (ή οι νότες) που έχουμε καταγράψει στο περιβάλλον.  

 
2.3.1. η ένταση του ήχου 

Σχετικά με την ένταση βλέπουμε μια «κλίμακα», όπου αντιστοιχίζοντας με γνώριμες εντάσεις τους περιβαλλοντικούς 
ήχους μπορούμε να κατανοήσουμε την έντασή τους κατά προσέγγιση (Ανάσα: <5dB, Ψίθυρος: 15dB, Μουρμουρητό: 
25db, Ομιλία: 60dB, Έντονη ομιλία: 75dB, Φωνή: 90dB, Κραυγή: 120dB, Πόνος αυτιού: >150dB). 

Εικόνα 5 

Ακολούθως στην εικόνα 6 παρουσιάζεται ένα διάγραμμα ροής ήχων, είτε ενδεικτικό της πυκνότητας και των 
διαρκειών, είτε ως ρεαλιστική καταγραφή με σύμβολα, για το χρονικό διάστημα που επιλέγει ο καταγράφων. Η 
σημειογραφία αυτή, που εδώ και είκοσι περίπου χρόνια έχει προταθεί διδακτική πρακτική (Λεμπέση – Τσαφταρίδης 
1994:40) χρησιμοποιείται και σήμερα στα σχολικά εγχειρίδια. Ένα ηχοτοπίο με «αραιότερους» ήχους και ρυθμούς 
μπορεί να καταγραφεί για πολλά λεπτά, ενώ ένα πιο πυκνό και στερεότυπο ακόμη και για λίγα δευτερόλεπτα. 

 
Εικόνα 6 

2.4. Εκκρεμές 

Ένα αυτοσχέδιο εκκρεμές μπορεί να μας βοηθήσει να «χρονομετρήσουμε» ήχους, χωρίς την χρήση βέβαια 
ρολογιού. Το ρολόι θα το  χρειαστούμε για να «ρυθμίσουμε» το εκκρεμές μας. Με έναν σπάγκο περίπου 
εικοσιπέντε εκατοστών έχουμε ένα εκκρεμές του οποίου η μισή ταλάντωση (από την μια πλευρά στην άλλη) 
διαρκεί ένα δευτερόλεπτο. Επειδή όμως το μήκος, η βαρύτητα και πιθανές τριβές μεταβάλλουν ελάχιστα τον 
χρόνο ταλάντωσης πρώτα δοκιμάζουμε το ακριβές σημείο που θα το κρατάμε, παρακολουθώντας τα 
δευτερόλεπτα ενός ρολογιού και σημειώνουμε το ακριβές σημείο που θα κρατούμε στο εξής το εκκρεμές. 

 
2.5. Διαπασών 

Ένα διαπασών που μας δίνει σταθερή νότα ή που δίνει τις νότες (do, re, mi κ.λπ) μπορεί να μας βοηθήσει να 
προσδιορίσουμε συχνότητες – δηλαδή νότες – και τις σχέσεις τους στο περιβάλλον. Επίσης μπορεί να μας 
χρησιμεύσει για να χορδίσουμε ένα περιβαλλοντόφωνο αν το χρησιμοποιήσουμε ως «χαρτόφωνο», όπως θα 
δούμε παρακάτω. 

Ηχητική πηγή 1 

Ηχητική πηγή 2 

Ηχητική πηγή 3 

Ηχητική πηγή 4 

έναρξη: ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ λήξη: ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ 

Κλίμακα έντασης 

Στατικός 
χάρτης 

Εντοπισμός κυρίαρχης/ων νότας/των 
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3. Χαρτόφωνο: Το «ανεστραμμένο περιβαλλοντόφωνο»  

Το περιβαλλοντόφωνο «ανεστραμμένο» ως προς την λειτουργία του γίνεται μουσικό όργανο. Ως σωλήνας που 
κρούεται παράγει την ίδια νότα με αυτή που «φιλτράρει» ως περιβαλλοντόφωνο. Δύο σωλήνες χάρτινοι, σε 
διαφορετικά μεγέθη, λειτουργούν ως ένα ζεύγος «πνευστίκρουστων» (κρουστοί μεν, με τις αρχές του 
αεροφώνου δε) σωλήνων (Σαρρής, 2006). Τα χαρτιά με τις αναλογίες «Α4», «Α3» κ.λπ, αν τυλιχτούν σε μήκος 
και σε πλάτος εκπληρώνουν ένα διάστημα «τέταρτης» ( στο Α4 όπως είδαμε η μεγάλη πλευρά δίνει ΝΤΟ, η 
μικρή πλευρά δίνει ΦΑ). Το διάστημα αυτό είναι βασικό για να παίξουμε ρυθμούς. 

Με τους πνευσίκρουστους σωλήνες μπορούμε να εντρυφήσουμε σε βασικά στοιχεία «μουσικού 
γραμματισμού», όπως τουλάχιστον ισχύει στο χώρο της «Δύσης». Τέτοια στοιχεία είναι η έννοια της φόρμας, 
της ορχήστρας, του μουσικού και του μαέστρου κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά του βιωματικού εργαστηρίου 
στοχεύουν με λίγο κόπο και πολλή προσοχή να αποκτήσει κανείς το σχετικό «γραμματισμό» (εικόνα 7). 

 
Εικόνα 7 

Βασικό εργαλείο μας για την απόκτηση των γραμματισμών αυτών, είναι η «ανεστραμμένη διάταξη 
περιβαλλοντοφώνων», με τη μορφή μουσικών πνευσίκρουστων σωλήνων, ως ένα «χαρτοσωληνόφωνο», Στην 
εικόνα 8 αριστερά, ένα χαρτόφωνο χορδισμένο διατονικά είναι κατασκευασμένο από μονούς σωλήνες, οι 
οποίοι έχουν κοπεί «χιλιοστό-χιλιοστό» με το ψαλίδι, προκειμένου να χορδιστούν «με το αυτί», χωρίς 
μαθηματικούς υπολογισμούς, ενώ δεξιά ένα χαρτόφωνο έχει έναν τριπλό, ένα μονό και έξι διπλούς σωλήνες.  

 
Εικόνα 8 

Οι σωλήνες αυτοί είναι από χρωματιστά χαρτιά. Σε λευκό χαρτί, ωστόσο, μπορούμε να ζωγραφίσουμε το μέρους 
που φαίνεται (όχι όλη τη σελίδα, περίπου το 1/3 της), δίνοντας την προσωπική μας αισθητική στο σωλήνα, αλλά 
και παίζοντας το διασκεδαστικό παιχνίδι να «αναλύουμε» τις ζωγραφιές που επέλεξε κάθε παιδί, όπως ακριβώς 
αναλύονται τα παιδικά ζωγραφικά έργα για να κατανοήσουμε την ψυχολογία τους (εικόνα 9).  

 
Εικόνα 9 
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3.1. Δημιουργώντας «Ομορρυθμία» στην ομάδα 

Η Ομορρυθμία αναφέρεται εδώ κυριολεκτικά ως το κοινό άκουσμα ενός ρυθμού από μια ομάδα που παίζει 
μουσική. Με ένα ζευγάρι πνευσίκρουστων σωλήνων χορδισμένων σε «διάστημα τετάρτης», όπως π.χ. μας 
δίνουν οι διαστάσεις μιας Α4 κόλας χαρτιού (εικόνα 8), μπορούμε να μετατρέψουμε στιγμιαία την ομάδα μας σε 
μια «ορχήστρα σωλήνων» και να παίξουμε ρυθμούς (εικόνα 7), μιας και το «διάστημα τετάρτης» προσφέρεται 
για ανάπτυξη όλων των ρυθμικών σχημάτων, των σύνθετων και απλών μέτρων και των ρυθμών, ιδιαίτερα του 
ελλαδικού χώρου, σύμφωνα με τις πρακτικές των κρουστών. (Γαρίνης, 1993:192-214) Η μουσική με το 
«ανεστραμμένο περιβαλλοντόφωνο» ενδυναμώνει την ακουστική ικανότητα των παιδιών στο τονικό ύψος με 
την ιδιαίτερη χροιά του χαρτοσωλήνα. Παράλληλα είναι μια δυνατότητα, αφενός για ανάπτυξη μουσικών και 
ηχητικών δεξιοτήτων, σε θέματα μελωδικής έκφρασης, «ρυθμοπαιξίας», εντάσεων και δυναμικών, κίνησης και 
τεχνικής κ.λπ, αφετέρου για ανάπτυξη της ομαδικότητας και της συνεργασίας, μέσα από την ανάθεση ρόλων 
(συνθέτης, ερμηνευτής, μαέστρος, οργανοκατασκευαστής) και το συνδυασμό αυτών στη λειτουργία της ομάδας. 

 
4. Επιλογικά: προεκτάσεις με δραστηριότητες των «μικρών ηχολόγων» 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, το βιωματικό εργαστήριο και οι δραστηριότητές του που παρουσιάσαμε εδώ, 
έχουν σαν στόχους την άσκηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων, αναπτύσσοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης π.χ. 
των χάρτινων σωλήνων αρκετά. Πρόκειται για μια «σχολική» προσέγγιση, με την έννοια της αφαιρετικότητας 
του πειράματος, της επιμονής στην επανάληψη, την απλότητα και την κανονικότητα στις επιλογές και τις 
ελευθερίες μας, την προτεραιότητα σε βασικά χαρακτηριστικά του ήχου όπως το τονικό ύψος και η ένταση.  

Το επόμενο βήμα είναι να θυμίσουμε στους μαθητές ότι πρέπει να απελευθερώνουν την δημιουργικότητά τους, και 
την φαντασία τους, που σίγουρα ως φαντασία «δεν είναι ψέμα». Για παράδειγμα οι ιδιότητες των σωλήνων είναι 
κοινές πέραν των αυτοσχέδιων ή έτοιμων χαρτοσωλήνων, στους πλαστικούς, μεταλλικούς ή από άλλο υλικό σωλήνες. 
Ως «περιβαλλοντόφωνα» δηλαδή μπορούν να λειτουργήσουν όλες οι στέρεες γεωμετρικά κυλινδρικές κατασκευές με 
ανοίγματα στις άκρες. Όμως η ακαμψία των υλικών (π.χ. στο μέταλλο) δεν επιτρέπουν να λειτουργήσουν ως 
«πνευσίκρουστοι σωλήνες». Η δόνηση παράγεται από το υλικό και όχι από τον εσωτερικά παλλόμενο αέρα, οπότε 
ισχύουν άλλες αρχές δημιουργίας του ήχου (κρουστά ιδιόφωνα). Έτσι σε ένα επόμενο βήμα, τα υλικά, οι τρόποι και οι 
ιδέες μπορούν να εμπλουτιστούν, προκειμένου να επιτευχθούν οι εκάστοτε διδακτικοί στόχοι. 
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«Ηχοερευνητές» 
Ανταποκριτές Ηχοτοπίων 

 
Κίμων Παπαδημητρίου 

Δρ Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ 
paki@auth.gr 

 
Περίληψη 

Η “εξερεύνηση” του ακουστικού περιβάλλοντος μπορεί να αποκαλύψει σπάνιους ήχους ή να αναδείξει 
ιδιαίτερες ηχητικές καταστάσεις. Με μια επιτόπια έρευνα που περιλαμβάνει προσεκτικές ακροάσεις, 
συνεντεύξεις ή συζητήσεις με ντόπιους και επισκέπτες ή με την απλή αναδρομή σε αρχειακό υλικό (όπως 
δημοσιεύματα, φωτογραφίες, video, ηχογραφήσεις κ.α.), στο οποίο γίνεται αναφορά για γεωφυσικά 
φαινόμενα, βιολογικές λειτουργίες και ανθρώπινες δραστηριότητες, προκύπτει πληθώρα στοιχείων για τα 
ηχοτοπία. Κάποια απ’ αυτά μπορεί να μην “ακούγονται” πλέον, πολλά άλλα όμως περιμένουν να μας 
“μιλήσουν”. Σίγουρα, για όλα έχουμε να “διηγηθούμε” μια ιστορία. 

Αυτός είναι ο ρόλος των “ηχοερευνητών” που είτε μόνοι τους, είτε σε μικρές ομάδες εξερευνούν το ακουστικό 
περιβάλλον για να μεταφέρουν αυτή την εμπειρία τους. Κείμενα σε ελεύθερη απόδοση, τεχνικές εκθέσεις και 
γραφικές αναπαραστάσεις, σκαριφήματα, χαρτογραφικές συνθέσεις, συγκρίσεις με άλλα ηχοτοπία αλλά και 
αφηγήσεις, ηχοϊστορίες, διοργάνωση ηχοδιαδρομών, μουσικές συνθέσεις, δημιουργία πολυμεσικών 
εφαμογών με video ή ιστοσελίδες είναι μερικοί τρόποι για να περιγράψει κάποιος ένα ηχοτοπίο. 

 
Λέξεις Κλειδιά 

Ακρόαση, Μέτρηση, Καταγραφή, Ηχογράφηση, Ανάλυση, Περιγραφή, Παρουσίαση 

 
 
1. Περιγραφή 

Το συγκεκριμένο εργαστήριο αφορά στην εξοικείωση με τη διαδικασία αναζήτησης, καταγραφής και 
περιγραφής ιδιαίτερων ηχητικών καταστάσεων ή σπάνιων μεμονωμένων ήχων.  
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η κατανόηση της μεθοδολογίας για την καταγραφή και την ανάδειξη 
χαρακτηριστικών ηχοτοπίων του τόπου μας. 
 
1.1. Στόχοι 

Οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, θα είναι σε θέση:  
α. Να “εξερευνούν” το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής τους και να εντοπίζουν σπάνιους ήχους ή 
ιδιαίτερες ηχητικές καταστάσεις. 
β. Να αποτυπώνουν τις ιδιαιτερότητες του ακουστικού περιβάλλοντος, ώστε να διαμορφώνουν το 
υλικό τεκμηρίωσης για την “έρευνά” τους.  
γ. Να επεξεργάζονται κατάλληλα το υλικό τεκμηρίωσης και να δημιουργούν σε ψηφιακή μορφή, 
σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές: 
• ένα αρχείο (σε μορφή wav) που θα προκύπτει από ηχογράφηση,  
• ένα τυποποιημένο αρχείο (σε μορφή xls), στο οποίο θα καταχωρούνται τα στοιχεία που 

προκύπτουν από τις “εξερευνήσεις” τους.  
δ. Να περιγράφουν τα ηχοτοπία που “ανακάλυψαν” ώστε να αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα των 
χαρακτηριστικών τους.  
ε. Να υποβάλουν διαδικτυακά το υλικό τεκμηρίωσης και την παρουσίαση της έρευνάς τους. 

 
1.2. Μέγιστος και ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 

Στο εργαστήριο μπορούν να συμμετάσχουν από 3 μέχρι 30 άτομα που θα εργαστούν σε μικρές ομάδες. Για 
μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων, σχηματίζεται δεύτερο τμήμα. 
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1.3. Διάρκεια 

Η συνολικός χρόνος για τη πραγματοποίηση του εργαστηρίου είναι 1:30' που διαμορφώνεται ενδεικτικά ως 
εξής: 

• 00:20' για την ενημέρωση, τον συντονισμό και την προετοιμασία υλικών και του εξοπλισμού, 
• 00:15 ÿ για την προετοιμασία των ομάδων “ηχοερευνητών”,  
• 00:10' για την καταγραφή των χαρακτηριστικών του ηχοτοπίου ή των ηχητικών καταστάσεων,  
• 00:10' για την επεξεργασία, τη καταχώριση και την υποβολή των δεδομένων,  
• 00:30' για την παρουσίαση των χαρακτηριστικών των ηχοτοπίων και  
• 00:05' για την ανακεφαλαίωση 

Στους παραπάνω χρόνους δεν συμπεριλαμβάνονται οι μετακινήσεις ή άλλες πιθανές καθυστερήσεις. 

 
1.4. Χώρος διεξαγωγής 

Το εργαστήριο διεξάγεται συνήθως σε εξωτερικούς χώρους. Ανάλογα με τις συνθήκες και τα ειδικά 
ενδιαφέροντα των “ηχοερευνητών”μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε στεγασμένο χώρο. 

 
1.5. Απαιτούμενα υλικά 

Τα ελάχιστα υλικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του εργαστηρίου περιλαμβάνουν: 
• Μολύβι ή στυλό 
• Η/Υ (γραφείου ή φορητός) ή “έξυπνο” κινητό τηλέφωνο 

Tα παραπάνω δεν παρέχονται από τον διοργανωτή. 
 
1.6. Προτεινόμενα υλικά 

Τα βοηθήματα που διευκολύνουν την ολοκλήρωση του εργαστηρίου περιλαμβάνουν: 
• Σβηστήρα και σημειωματάριο ή ντοσιέ με σκληρή επιφάνεια 
• Χρονόμετρο ή ρολόι 
• Φωτογραφική μηχανή ή φορητή συσκευή (Η/Υ ή κινητό τηλ.) με κάμερα (ψηφιακή 

φωτογράφηση/video) 
• Καταγραφικό ήχου ή φορητή συσκευή (Η/Υ ή κινητό τηλ.) με μικρόφωνο (για ψηφιακή ηχογράφηση) 

και κατάλληλο λογισμικό (πχ Recorder Plus ή WavePad για iOS και Herz ή WavePad για Android) 
• Μετρητής στάθμης Θορύβου (dB) ή φορητή συσκευή (Η/Υ ή κινητό τηλ.) με κατάλληλο λογισμικό (πχ 

Decibel 10th ή Decibel Ultra για iOS και DeciBel ή Sound Meter για Android και NoiseWatch για iOS και 
Android) 

• Έντυπος ή ψηφιακός χάρτης της περιοχής Συσκευή GPS ή φορητή συσκευή (Η/Υ ή κινητό τηλ.) με 
δυνατότητα εντοπισμού θέσης 

• Εφαρμογές Η/Υ για επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων (πχOpen 
Office) και για ηχογράφηση, επεξεργασία και αποθήκευση αρχείων ήχου (πχ Audacity) 

Tα παραπάνω δεν παρέχονται από τον διοργανωτή. 

 
1.7. Τεχνικές & άλλες προδιαγραφές 

Για την ολοκλήρωση του εργαστηρίου απαιτούνται:  
• Πρόσβαση στο διαδίκτυο 
• Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (τουλάχιστον ένας λογαριασμός email ανά ομάδα) 

 
2. Οδηγίες 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία καταγραφής, επεξεργασίας και περιγραφής των χαρακτηριστικών 
των ηχοτοπίων διατίθεται ένα τυποποιημένο έντυπο (σε μορφή pdf), για εκτύπωση δυο όψεων και χρήση στο 
πεδίο (ως ημερολόγιο καταγραφής). Το έντυπο συνοδεύεται από ένα διαμορφωμένο αρχείο (σε μορφή xls), το 
οποίο περιλαμβάνει τρία φύλλα εργασίας, από τα οποία τα δυο πρώτα προορίζονται για την καταχώριση των 
δεδομένων από το ημερολόγιο καταγραφής, ενώ το τρίτο προορίζεται για μια συνοπτική παρουσίαση της 
έρευνας και του τρόπου ανάδειξης των ιδιαιτεροτήτων των ηχοτοπίων. Τα παραπάνω, καθώς και 
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συμπληρωματικές οδηγίες, είναι ελεύθερα προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου των 
“Ηχοερευνητών”: http://paki.webpages.auth.gr/wp/?page_id=1229. 
 
2.2. Επεξεργασία 

Με την επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από μια καταγραφή πεδίου, ο ερευνητής έχει την 
ευκαιρία να περιγράψει τα χαρακτηριστικά του ηχοτοπίου. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον 
(ακόμη κι αν δεν έχει βρεθεί στο πεδίο) να μελετήσει και να κάνει ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
ώστε να βγάλει τα συμπεράσματά του. 
 
2.3. Παρουσίαση 

Κείμενα σε ελεύθερη απόδοση, τεχνικές εκθέσεις και γραφικές αναπαραστάσεις, σκαριφήματα, 
χαρτογραφικές συνθέσεις, συγκρίσεις με άλλα ηχοτοπία αλλά και αφηγήσεις, ηχοϊστορίες, διοργάνωση 
ηχοδιαδρομών, μουσικές συνθέσεις, δημιουργία πολυμεσικών εφαμογών με video ή ιστοσελίδες είναι μερικοί 
τρόποι για να αναδείξει κάποιος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός ηχοτοπίου. 
 
2.4. Υποβολή 

Η υποβολή γίνεται στην ιστοσελίδα http://paki.webpages.auth.gr/wp/?page_id=1248 και το υλικό που θα 
συγκεντρωθεί, θα διαμορφωθεί κατάλληλα και θα παρουσιάζεται σε ελεύθερα προσβάσιμη ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας. 
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
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Συναυλία Ηλεκτροακουστικής Μουσικής 

 

1ο Μέρος 

 

Βασίλης Ρούπας    Hardcore Zen     07:08 

Δημήτρης Μπάκας   Untitled      10:34 

Hildegard Westerkamp   Once Upon A Time    26:39 

Κατερίνα Τζεδάκι   The Other Island    03:33 

 

2ο Μέρος 

 

Στέλιος Γιαννουλάκης   rainwater1     05:59 

Παναγιώτης Κόκορας   Sense      08:22 

 

Αλέξανδρος Σκουλής   A beginner's guide to reconstruct kosmos 06:52 

Βάσια Μπούρα    DFSintonation      04:14 

Γιάννης Ζάννος    Tipsy City     08:00 

 

Σημειώματα Έργων 

 

Hardcore Zen     Βασίλης Ρούπας 

Hardcore Zen is based on sounds and effects from electric guitar which were afterwards processed in order to 
create an eerie soundscape.  

 

Untitled      Δημήτρης Μπάκας 

'Untitled' is a work composed during the Sonic Mmabolela Workshop/Residency in South Africa, organised by 
Francisco Lopez and James Webb. It focuses on the listening experience requiring an apophatic attitude from 
the listener, a type of intellectual negativity that is, which stands away from contextual associations of any 
sorts. The work is based on two types of material: a) field recordings taking place on the river Limpopo and b) 
fence recordings using contact mics at the mmabolela resident. 
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Once Upon A Time     Hildegard Westerkamp  

For two digital soundtracks, commissioned by the Western Front, Vancouver, Canada.  
Πάνω σε ένα παραμύθι γραμμένο από την συνθέτη,  
Αφηγητές: Caleb and Caius Martin-Ruebsaat;  
φωνή κοριτσιού: Sonja Ruebsaat. 
 

Μετάφραση παραμυθιού στα Ελληνικά: Χ. Σωκράτους, Επιμ. Ι. Ετμεκτσόγλου 
 
Μια φορά και ένα καιρό, ήταν ένα μικρό κορίτσι, το οποίο ήταν αγαπητό από όλους στο χωριό. Είχε πολύ 
ωραία φωνή. Είχε πολύ ωραία φωνή και ο κόσμος συχνά μαζευόταν να την ακούσει να τραγουδά. Η φωνή της 
ζέσταινε τις καρδιές τους και έδιωχνε μακριά όλες τις κακές και σκοτεινές σκέψεις. Αυτός ήταν ο λόγος που 
αγαπούσαν το κορίτσι.  

Μια μέρα ένας μάγος έφτασε στο χωριό. Σταμάτησε το δρόμο του όταν άκουσε το κορίτσι να τραγουδά. 
Κτύπησε την κοντινότερη πόρτα και ρώτησε: «Σας παρακαλώ μπορείτε να μου πείτε ποιος τραγουδά τόσο 
ωραία;» Κατά τύχη είχε έρθει στο σπίτι στο οποίο έμενε το κορίτσι με τους γονείς της. Αυτοί αγαπούσαν το 
μικρό τους κορίτσι και του είπαν περήφανοι, ότι άκουσε τη φωνή της κόρης τους. Ο μάγος ήταν πανευτυχής 
και είπε στους γονείς: «Μπορώ να σας κάνω πολύ πλούσιους». «Αν μου δώσετε την κόρη σας, θα την πάρω σε 
πολλούς τόπους, όλος ο κόσμος θα ακούσει τη φωνή της». Φαινόταν φιλικός άντρας στην αρχή, αλλά τώρα οι 
γονείς ήταν πολύ φοβισμένοι και κρατούσαν από το χέρι το μικρό τους κορίτσι. «Όχι ευχαριστούμε» είπαν 
ευγενικά «είναι πολύ μικρή για να πάει έξω αυτό το μεγάλο ταξίδι στον κόσμο μαζί σου». Τρεις επιπλέον 
φορές, ζήτησε να την πάρει και κάθε φορά ήταν πιο απειλητικός και σκληρός. Κάθε φορά που οι γονείς 
αρνιόντουσαν, δεν μπορούσε άλλο να κρατήσει την οργή του. Χτύπησε τα πόδια του, δυνάμωσε τη θυμωμένη 
του φωνή και έριξε κακά μάγια στο κορίτσι. «Από τα 12α σου γενέθλια, δεν θα ξανατραγουδήσεις ούτε θα 
ξαναμιλήσεις. Μόνο ο ήχος από ένα πολύ ξεχωριστό πουλί μπορεί να λύσει τα μάγια». Οι γονείς της ικέτευαν 
τον μάγο να πάρει πίσω τα μάγια αλλά απλά γέλασε και συνέχισε το δρόμο του.  

Και έτσι το πρωινό των 12ων γενεθλίων της, όταν το κορίτσι ήθελε να τραγουδήσει, όπως έκανε κάθε πρωί, 
δεν έβγαινε ήχος. Όταν προσπάθησε να μιλήσει στους γονείς της, δεν έβγαινε ήχος. Το κορίτσι και οι γονείς 
της θυμήθηκαν τα κακιά μάγια του μάγου και βυθίστηκαν στη θλίψη γιατί δεν ήξεραν τι να κάνουν.  

Λίγες ώρες μετά, εκείνη τη λυπηρή μέρα κτύπησε η πόρτα. Ήταν ο μάγος αλλά το κορίτσι και οι γονείς του δεν 
τον αναγνώρισαν. Είχε βάλει το φιλικό του πρόσωπο για αυτό το λόγο και είχε φέρει ένα μεγάλο δώρο 
τυλιγμένο σε γυαλιστερό χαρτί. Το κορίτσι ήταν πολύ στενοχωρημένο αλλά αυτό κατάφερε να τους δώσει λίγη 
χαρά. Το άνοιξε και βρήκε μέσα μια μουσική μηχανή. Όταν την άνοιξε και άκουσε τη μουσική, ξέχασε τη λύπη 
της. Από εκείνη τη στιγμή όποτε ένιωθε στεναχωρημένη, άνοιγε τη μουσική. Στο τέλος ξέχασε ότι είχε ωραία 
φωνή. Ξέχασε επίσης το μαγικό πουλί το οποίο θα μπορούσε να την ελευθερώσει από τα ξόρκια.  

Έπαιρνε τη μουσική μηχανή παντού. Μια φορά τη βδομάδα, πήγαινε στην αγορά να πουλήσει πράγματα που 
έφτιαχνε. Ήταν ο μόνο τρόπος να βγάλει λεφτά. Όταν έπαιζε τη μουσικής της, παρατήρησε ότι πουλούσε 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην αγορά. 

Ο μάγος το κατάλαβε φυσικά και τα μάτια του έλαμψαν «in greedy delight» (με λάμψη -απληστία). Την 
επόμενη ημέρα, έδωσε περισσότερες μηχανές μουσικής στο κορίτσι και αυτή ξεκίνησε να τις πουλά σε όλους 
τους πάγκους των αγορών σε κάθε κατάστημα στο χωριό. 

Αυτός ήταν ο τρόπος, που αυτή και ο μάγος γίνανε πολύ πλούσιοι. Όσο πιο πολλά χρήματα έβγαζε το κορίτσι 
τόσο πιο άπληστη γινόταν. Η καρδιά της έγινε κρύα και σκληρή όπως ήταν του μάγου. Όσο περνούσε ο 
καιρός, κανείς δεν θυμόταν πια το μικρό αυτό κορίτσι. Λιγότερο από όλους, θυμόταν η ίδια το κορίτσι που 
μαλάκωνε την καρδιά του κόσμου με το ωραίο της τραγούδι. Τα ξόρκια του μάγου είχαν πετύχει. Το κορίτσι 
είχε μεταμορφωθεί σε μια κακιά μάγισσα. Η μουσική που έπαιζε στα μηχανήματά της είχε δύναμη να 
δηλητηριάζει όλους όσους την άκουγαν. Δημιούργησε πολλές διαφορετικές μουσικές και τις έπαιζε συνέχεια. 
Γέμισε τους δρόμους και τα γραφεία, τα καταστήματα και τα εστιατόρια, τις ταινίες και τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια ακόμη και τα ασανσέρ.  

Χωρίς οι άνθρωποι να το καταλάβουν, η μάγισσα είχε βάλει τη μουσική της παντού. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι 
δεν την άκουγαν. Σίγουρα την άκουγαν, αλλά δεν την πρόσεχαν ποτέ πραγματικά. Είχαν συνηθίσει να έχουν 
κάποια μουσική γύρω τους να ακούγεται όλη την ώρα. Ήταν απλά εκεί. Η μουσική της ήταν περίεργο 
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δηλητήριο. Δεν φαινόταν ότι θα ήταν κακή για τους ανθρώπους. Όταν την άκουγαν οι περισσότεροι πίστευαν 
ότι ένιωθαν καλύτερα και πιο χαλαροί.  

Βλέπετε, αυτή η μάγισσα ήταν πολύ έξυπνη και ύπουλη. Ήξερε ότι τα μαγικά της δούλευαν όταν ο κόσμος 
ξεκινούσε να κινείται με τη μουσική της όπως οι μαριονέτες με τις κλωστές, όταν αγόραζαν ανόητα πράγματα 
που δεν χρειάζονταν, ή φαγητό όταν δεν πεινούσαν, ή όταν δούλευαν και δούλευαν και δούλευαν και ήταν 
υπερβολικά κουρασμένοι. Και αυτό ήταν ακριβώς αυτό που συνέβη. Και σαν αυτό να μην ήταν αρκετό, οι 
άνθρωποι είχαν ξεχάσει επίσης ότι μπορούσαν κάποτε να δημιουργούν τη δική τους μουσική.  

Κανείς δεν θυμόταν ότι το κάθε μέρος είχε το δικό του ξεχωριστό ήχο, ότι οι ποταμοί, τα παιδιά, τα δάση και 
οι έρημοι, ακόμη και το ασανσέρ είχαν το καθένα τη δική του ξεχωριστή φωνή. Τα είχαν ξεχάσει όλα αυτά. 
Αυτό συνεχίστηκε για εφτά χρόνια και κάποιος θα πίστευε ότι η μάγισσα θα είχε πλέον ικανοποιηθεί. Αλλά 
όχι. Ήθελε να είναι σίγουρη ότι το δηλητήριο δε θα σταματούσε ποτέ να δουλεύει.  

Έτσι ξεκίνησε να βάζει τη μουσική μέσα στα αυτιά του κόσμου χρησιμοποιώντας μοδάτα ακουστικά. Οι 
άνθρωποι φαίνονταν ότι τα λάτρευαν και τα φορούσαν περήφανοι ακόμη και όταν περπατούσαν στην 
παραλία ή στο δάσος. Όλοι φαινόταν σαν να χαμογελούν ευχαριστημένοι αλλά αν κοίταζες προσεχτικά 
μπορούσες να δεις ότι το χαμόγελο ήταν ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους και τα μάτια τους κοίταζαν στο 
κενό σαν να ήταν πραγματικά ζόμπι. Δεν ήταν ούτε ξύπνιοι, ούτε κοιμισμένοι. Έτσι ήξερες ότι η μουσική της 
μάγισσας δηλητηρίασε τους ανθρώπους.   

Άλλα εφτά χρόνια πέρασαν έτσι. Ένα απόγευμα ακριβώς πριν τη δύση, ένα μεγάλο πουλί προσγειώθηκε στη 
λίμνη δίπλα από το χωριό και τραγουδούσε ένα περίεργα ωραίο τραγούδι. Ο ένας μετά τον άλλο, οι άνθρωποι 
άρχισαν να βγάζουν τα ακουστικά, σαν να ξυπνούσαν από ένα κακό όνειρο. Τα αυτιά τους τα τραβούσε αυτός 
ο καινούργιος ήχος. Η μάγισσα εξοργίστηκε και έριξε πέτρες στο πουλί. Αλλά οι πέτρες έπεσαν στο νερό. Το 
πουλί γέλασε και συνέχισε να τραγουδά. Οι άνθρωποι σταματούσαν τα πάντα και άκουγαν με προσήλωση. 
Σιγά-σιγά νύσταξαν και έπεσαν σε ένα μακρύ αναζωογονητικό ύπνο. Ακόμη και η μάγισσα δεν μπορούσε να 
αντισταθεί στον ύπνο. Μόνο ο μάγος όταν άκουσε, το μεγάλο πουλί να τραγουδά, ζαλίστηκε πολύ, έπεσε και 
πέθανε. Αυτό είναι το τέλος σου γέρο λύκε. Βλέπετε, το μαγικό του μεγάλου πουλιού ήταν το καλύτερο 
μαγικό από όλα.  

Το επόμενο πρωί, οι άνθρωποι ξύπνησαν και άρχισαν να λένε ο ένας στον άλλο για τα όνειρα τους και τη ζωή 
τους. Κάποιοι ξεκίνησαν να τραγουδούν πάλι και να χορεύουν. Μια νεαρή γυναίκα, που είχε χάσει τη φωνή 
της όταν ήτανε μικρό κορίτσι, ξύπνησε περισσότερο ευτυχισμένη απ’ όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Είχε 
ονειρευτεί ότι μπορούσε να τραγουδάει ξανά. Για μεγάλη της έκπληξη εκείνο το πρωινό το όνειρό της είχε 
γίνει πραγματικότητα. Ο κόσμος γύρω της δεν μπορούσε να πιστέψει στα αυτιά του. Η ωραία της φωνή 
ζέσταινε τις καρδιές τους και έδιωχνε μακριά όλες τις κακές και σκοτεινές σκέψεις. Όλοι είχαν ξεχάσει τα 
μοδάτα ακουστικά και τη μουσική της μάγισσας. Από αυτή την ημέρα κάθε απόγευμα με τη δύση του ήλιου το 
τραγούδι του μαγικού πουλιού ακουγόταν από τη λίμνη μέχρι το χωριό. Οι άνθρωποι το άκουγαν και ήξεραν 
ότι ακόμη μια μέρα είχε τελειώσει. Το τραγούδι τους μετέφερε σε ένα βαθύ αναζωογονητικό ύπνο. 

 
 
The Other Island     Κατερίνα Τζεδάκι    

Η σύνθεση αυτή έχει σαν θέμα της το άλλο νησί και πραγματεύεται την συνύπαρξη διαφορετικών 
προσεγγίσεων του ‘εδώ’ αλλά και του ‘αλλού’, μέσα από την συνδιαλλαγή αληθοφανών και μη ηχοτοπίων.  

 

Rainwater1     Στέλιος Γιαννουλάκης 

…A meditative piece for autumn bridging the distance between summer and winter, as well as between remote 
places of the globe that I find myself at depending on the season…  

The sound of rain on the metal canopy of our balcony in Athens is a sound I grew up with. It is dynamic and 
soothing at the same time, very complex and rich. I recorded it as part of a very interesting evolving sonic 
environment, together with the drainpipe and the resonance of the neighborhood, during a short autumn 
rainstorm. Scanning the whole event I was moving the microphone around, zooming into the flowing water, in 
and out of the house, until the rain stopped. Lasting about thirty minutes this recording was the first stage of 
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the piece. I was seeing it as a slow moving, meditative, narrow-palette textural landscape, with big sparse 
gestures – thunder, heavy drain sounds and so on. I started folding the different sections into each other, 
shortening the duration. The number of layers, the type of cross-fade and amount of overlap and the length of 
each chunk varied depending on the mobility and density of the sound, the tension I wanted to create and its 
role in the course of the piece. I kept shortening the stable areas and removing smaller gestures until I reached 
the total duration of 5’58’’ with all the important elements still in place. Then, I expanded the material back to 
12’27’’, to make another version, "Rainwater2"...  http://steliosgiannoulakis.wordpress.com/ 

 

Sense        Παναγιώτης Κόκορας    

Tο έργο Sense για ηλεκτροακουστικούς ήχους είναι οι συνειρμοί ενός ανθρώπου που ρίχνει νερό σε ένα 
ποτήρι. Γράφτηκε την περίοδο 2013-2014 στα στούντιο του Κέντρου Πειραματικής Μουσικής και Πολυμέσων 
(CEMI) στο πανεπιστήμιο του University of North Texas. Το κύριο θέμα του κομματιού είναι το νερό τόσο ως 
ηχητικό αντικείμενο, αλλά και ως μια δύναμη ή υλικό που επηρεάζει άλλα ηχητικά  αντικείμενα.  

 

A beginner's guide to reconstruct kosmos Αλέξανδρος Σκουλής  

Στην σύνθεση αυτή χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ήχοι από επιτόπιες ηχογραφήσεις στο Κουρταλιώτικο 
Φαράγγι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Αφηγείται την διαδικασία "κατασκευής" του νερού και την πορεία του από 
τα έγκατα της Γης μέχρι την άφιξή του στην επιφάνεια. Η διαδικασία αυτή αφορά μια τελετουργία που αρχικά 
σχηματοποιεί το υδάτινο στοιχείο ποσοτικά και έπειτα ακούμε τις αιθέριες ηχητικές δονήσεις που 
"φορτίζουν" το νερό με τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Η σύνθεση τελειώνει με την αλληλεπίδραση του 
νερού με το εξωτερικό περιβάλλον, διαμορφώνοντας έτσι ένα ηχοτοπίο "παραδεισένιο" όπου τα πουλιά είναι 
το σημάδι πως η διαδικασία της δημιουργίας πέτυχε τον σκοπό της! 

 

DFSintonation      Βάσια Μπούρα    

To DFSintonation αποτελεί ένα ακουστικό ντοκιμαντέρ για τους ήχους των ψαριών. Σε συνδυασμό με άλλους 
φυσικούς ήχους, εκθέτει και επεξεργάζεται ήχους από Τσιπούρα και Λαβράκι που ηχογραφήθηκαν μετά από 
πολύχρονα πειράματα στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Αρχιμήδης: Ενίσχυση Ερευνητικών 
Ομάδων στα ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» με θέμα: Η επίδραση του ήχου (της έντασης και της φύσης του) στη συμπεριφορά 
και στο ρυθμό ανάπτυξης σε δύο εκτρεφόμενα είδη ψαριών (Sparus aurata, Dicentrarchus labrax). Η 
ανακάλυψη και η ηχογράφηση εναλλακτικών πηγών ήχου και η χρήση τους στη δημιουργία ηχοτοπίων 
φιλικών προς το περιβάλλον συμβάλλουν στην ακουστική οικολογία και αποτελούν βασικό στόχο των 
προσπαθειών μας. 

 

Tipsy City      Γιάννης Ζάννος 

In the summer, in Corfu Town, one of the prevailing sound types comes from the taverna tables outdoors. The 
various degrees of inebriation of the customers eating and drinking are transmitted indirectly by the sounds of 
voices, background music, dishes and cutlery clashing, mixed in with all the other sounds of the city. In memory, 
this becomes an indistinct continuous carpet of sound, that almost engenders the sense of slight (or not so 
slight) tipsiness experienced during the hot days of the summer holiday season. This piece deconstructs 
the tipsy city situation through several choices regarding the sound material and the processing algorithmic 
applied to it, which act in a way similar to refracting lenses.  
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Concerning the rendering into Greek of some key terms  
of Pierre Schaeffer's theory 

 
Andreas Mniestris 

Department of Music Studies, Ionian University 
andreas@ionio.gr 

Abstract 
In this work the translation into greek of five key terms of acousmatic music theory, introduced by Pierre 
Schaeffer in his mid 1960s “Traité des Objets Musicaux”, is proposed. The need for enriched terminology 
appears in teaching acousmatic composition and theory as well as in forming a well founded, accurate and 
coherent vocabulary of terms of electronic music in this language which will help the further educational and 
creative development of sonic art in this country. In addition, the process of looking for the greek word-types 
which can properly translate the corresponding french terms, brings about a discussion about theories of 
hearing that can be a part of the general discussion on soundscape research and acoustic ecology. 

Keywords 
Acousmatic, Acoustic Ecology, Terminology  

 
Soundwalk as a tool: Awareness, assessment, education 

 
Aggelos Tsaligopoulos*1, Chris Economou*2, Yiannis Matsinos* 

*Acoustic Ecology Laboratory, Department of the Environment, University of the Aegean 
Email:  1 envm11047@env.aegean.gr , 2 economou@env.aegean.gr 

Abstract 
A soundwalk is any excursion in the urban and rural landscape, in order to listen to the environment. Its purpose 
is the assessment of a soundscape primarily using the sense of hearing and secondary the other senses-feelings 
(mainly optical stimuli). The flexible methodology of this tool, allows application in various interdisciplinary 
areas such as ecology and urban design. Applications such as the identification of quiet areas in agglomerations 
were used in a recent study contacted by the acoustic ecology laboratory of the University of the Aegean. Its use 
as an educational tool may prove ideal for creating ecological consciousness by promoting awareness regarding 
the individual contribution on the quality of the acoustic environment.  

Keywords 
Environmental Education, Soundwalk, Quiet Areas 

 
Field Recording and Soundwalking Practices in Secondary Education:  

A case study in Lake Vistonida Wetland 
 

Marinos Koutsomichalis 
Artist/Researcher, P.O. BOX 1901 Ethnikis Antistaseos 71004 Heraklion Greece 

me@marinoskoutsomichalis.com 
Abstract 
This paper examines the application of field recording and of soundwalking practices in secondary education as 
a complimentary learning tool, suggesting that they cultivate a deeper and more holistic kind of knowledge as 
far as ecology, wildlife and the environment are concerned. It zeroes in a workshop for secondary school 
students that took place in Lake Vistonida wetland in North Greece on the occasion of the world wetlands day in 
2013, and elaborates on its outcomes. In particular, it demonstrates how an audio based engagement with the 
habitat highlighted certain qualities that are difficult or impossible to pinpoint otherwise, and how a more 
detailed knowledge of the various species inhabiting the area was achieved. Accordingly, it is examined how 
such projects may raise awareness regarding the ecological consequences of human presence and intervention 
in a habitat, and, furthermore, how they may also constitute an informal introduction to acoustic ecology and to 
environmental audio related arts.  

Keywords 
Soundscapes, Field-Recording, SoundWalk, Education, Environment, Art 
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noTours.org:  Music to walk within 
 

Dana Papachristou, George Samantas,  Geert Vermeire 
ntaniela@gmail.com, geosams@gmail.com, themilenaprinciple@gmail.com 

Abstract 
noTours is a project that was created by escoitar.org. It allows the processing, or augmentation, of a specific 
area with sounds for the creation of series of soundwalks.  Escoitar.org is a Spain-based collective of musicians, 
musicologists, ethnomusicologists, anthropologists, sound artists, programmers and wanderers.  Amongst other 
works, they have developed the noTours platform in 2010, and since then they have travelled and applied it in 
various cities in collaboration with local artists, researchers, and within educational contexts (schools and 
universities).  noTours is a free, open-source software that combines a locative media smartphone application 
(using gps satellite positioning systems) with musical composition and sound design practices upon the map of 
the area.  The resulting soundwalks are motivated by the theoretical pathways of "promenadology" and the 
flânerie, inspired by the works of Baudelaire and Benjamin.  The listener is invited to wander in an environment 
of "augmented aurality". 
This project aims to reverse the process that qualifies only particular social expressions to be considered 
"cultural heritage", by offering the public a tool to participate in the process. The results are a collaborative 
sound map of Athens and a series of soundwalks about the city as lived by its residents. Evading from the city-
panorama model, usually thought as an eminent visual, pan-optic and geometric model delineated by urbanists 
and cartographers, the necessity of elaborating new sensible itineraries that could question the urban lay out is 
apparent to us. For the cause, we encourage the use of field research and field recording. Touring these 
itineraries under the augmented sound effect will reveal a hidden city filled with personal stories and 
interferences.  Such collective work that focuses the sonic identity of the city brings attention to issues of sound 
and the soundscape, while it results to an emotional and creative enrichment of this very sonic identity. 

Keywords 
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Abstract 
Α soundwalk is a listening and sound-making practice which was developed during the 70s, in Canada, from the 
pioneers of soundscape research and practices who introduced the field of Acoustic Ecology This practice, 
among other benefits, can also assist in the development of the ability to listen to the sound environment in 
order to understand the context, the possible meanings and the forming of sounds in a soundscape. 
Soundwalking, has been also used in research and educational practices, as well as a type of improvisation 
within the environment, towards a potentially holistic approach of the music experience, in which the borders 
between the musician, the listener and the composer are highly blurred. 
In this paper, a form of soundwalk is presented and discussed, which has been used by the author as part of the 
Sound Design Courses, at the Department of Music Technology & Acoustic Engineering of the Technological 
Educational Institute of Crete, during the years 2006 to 2014.  

Keywords 
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Abstract 
Education has an obvious social role. It is connected directly to the peculiarities of the society in which it 
operates; peculiarities that define its goals and its content. Having this in mind, my intervention will examine 
acoustic ecology in its broader social context, considering the fact that ecology -with acoustic ecology being a 
part of it- forms a contrast to the dominant ideas of consumerism, wastage, growth without measure, and 
assumes the role of a "brake" to the frenetic acceleration that prevails worldwide and which is presented as 
synonymous to progress. At the same time, we note that these dominant ideas, in the long-term, result in the 
creation of crises. The crisis we are experiencing so strongly today, is not just a crisis of some economic 
indicators. It is a profound humanitarian crisis, directly linked to a gradually growing ethic, aesthetic and 
cultural "distortion" of modern societies. All these considerations raise questions such as: - What may be the 
position of acoustic ecology in the new framework that has been formed? - What new ideas and attitudes can 
recharge a more "balanced" experience of everyday life? - What might be the relationship between acoustic 
ecology and ideas as "degrowth" or Felix Guattari's "ecosophy"? - What else shall we propose?  
Keywords 
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Abstract 
The spatio-temporal decontextualization of sound, the potential for electrical amplification and the ubiquitous 
presence of electricity in all phases of sonic events, have changed considerably the soundscape of contemporary 
western cities and the acoustic experiences of their inhabitants (humans and other animals). The proposed 
Ecological Acoustic Education includes sounds of nature and the civilization. It relocates a good part of the music 
lesson from the classroom to the 'laboratories' of nature and the community. It borrows ideas and practices 
primarily from Acoustic Ecology and especially from the work of R. M. Schafer, and secondarily from Psychology. 
It provides rich musical and non-musical experiences for the development of perceptual sensitivity and flexibility 
in listening and producing sounds and music with or w/out electronic intervention. Through multiple perceptual 
exercises, listening, composition and improvisation of soundscapes, through soundwalks and through problem-
solving of sound issues in real-life situations, this type of education provides opportunities for the students to 
develop high aesthetic and ethical criteria and therefore encourages them to 'claim' high quality in their 
everyday sound/music experiences. Knowledge and understanding of the physiological mechanisms for sound 
production and reception in humans and other animals, and of the functions of sound in their lives is acquired 
through research and systematically repeated visits in the field and potentially contributes to the students' 
psychological identification with other people and animals. This close identification tends to lead naturally to a 
tendency to protect others from possible sound pollution problems. The Ecological Acoustic Education begins as 
sound education with special emphasis on concrete music sources, bodily involvement, enactive and iconic 
representations, experimentation in class and the community, before incorporating a balanced percentage of 
music, electronic technology and abstract musical concepts. As such, it can complement a creative music 
education from the preschool years at home, to the university education and beyond, in formal and informal 
settings. 

Keywords  
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Abstract 
In all teaching subjects in primary education encounter phenomena associated with sound. That's why school 
activities very often are related to it. How important is this «sonic» dimension of school activities? Our work 
considers as very important this dimension, because of the importance of sound in general in our lives. 
Sound is communication, individual and collective; sound is cultural expression; actually sound shows the 
relationship between human and the environment. Sound is synonymous of motion, life and health; also, sound 
indicates its cultural context. This «profile» that sound occurs, gives us many school activities with audio, 
acoustic, musical dimensions. This happens in all three fields that school activities are divided in Greek 
educational projects, which are education for Health, Environment and Culture.   
In our work we will attempt to map out a framework for these activities, as derived from educational material 
in school activities. This is to facilitate the teacher who wishes to harness the sonic dimension of his pedagogical 
actions in case to accomplish his teaching goals. Based National Science Educational Network «Sound: 
Environment, Human, Culture», has this framework as a key part of its structure. All this starts from national 
curriculum. Based on the concept of «soundscape», we’ ll discuss how Acoustic Ecology, with its educational 
part contributes to experiential learning about sound.  
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Abstract 
The contemporary world, hewn through the process of continuous changings (alterations) has as certain 
element the development of mechanical technologies. As a result is, among others, the corresponding 
increasing presence and use of sound technologies in everyday life that contribute to the formulation and the 
transformation of our acoustic environment.  
Sound, because of its recording ability, lost natural and acoustic source, optical and physical body and can be 
now reproduced, recreated and handled as individual object. The acoustic experience is now depending on the 
continuously changing interactions between nature, technology and society. The contemporary sound 
environment is a combination and simultaneously an organ for sound transmission, as the listener is 
simultaneously the creator, the presenter and the audience of sound.  
In the present study, the contemporary soundscape is approached through the principles of acoustic ecology, 
applied to a research programme and to students of the sixth grade of elementary school by the usage of new 
media. The study field of acoustic ecology is a recent multidisciplinary and artistic approach that interests in the 
relation that human has to his environment through sound. Knowing that the environmental sounds reflects this 
relation, and also the human communication with the “scape” of sounds, that is formed by him, the 
environment, nature and civilisation sounds have their own aesthetic value. Recognizing that, in everyday 
listening, sound information express special culturally contextualisation, in the present study is held an attempt 
that aims to record, to deconstruct and designate the importance of sound in everyday life, intending to 
recognise the sociocultural meaning of sound and the development of the primary school students ́ acoustic 
perceptional sensitivity.  

Keywords  
Acoustic Ecology, Urban Soundscape, Soundscape Composition, Fieldwork Research, Environmental Education, 
New Media, Inerdisciplinarity  
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Abstract 
Everyday sound environment consists of various soundscapes that influence our feelings greatly and our 
relationship with things and the environment. Studying and approaching soundscapes creatively has great 
interest for music education. With active observation of the sound environment, an active and creative attitude 
towards everyday soundscape is developed that encounters it not as a random and indeterminate composition. 
Instead a dynamic attempt is made to reproduce the sense of the experience gained from an acoustic 
environment by recreating it and making choices that satisfy the creator. In such creative approaches future 
preschool teachers were invited to participate aiming to raise their awareness for observation, sound 
exploration and creative rapprochement of the soundscape with soundscape compositions. It was hoped that 
more than the simple reproduction of a soundscape they could have the experience of creating their own group 
musical compositions based on sounds of the acoustic environment. We follow them in their attempt to transfer 
that experience in preschool classrooms and explore the special educational stance needed for supporting 
children’s creative attempts as a listener, supporter and co-player during their sensing and recreating of 
soundscapes. The recordings and analysis of the students and children’s experiences are evident in their graphic 
scores, in analysis of video performances of their musical compositions and on comments of their experiences. 
The possibility for active observation and listening of the sound environment and collaboration for the creation 
of group compositions, contributed to the widening of their auditory perception. Acting as a catalyst the teacher 
can help children to analyse, interpret and understand what is heard, opening up new possibilities for active 
participation in sonic exploration and creation. 

Keywords 
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Αcoustic Ecology and Educational Process at the T.E.I. of Ionian Islands 

Abstract 
This paper refers to the educational process in light of acoustic ecology at the Technological Education Institute 
of the Ionian Islands, which focuses on two levels of education: Secondary and University. In the first case, it is 
described that acoustic ecology serves as a scientific and philosophical basis for teaching students in the frame 
of academic education. In the second case, the paper discusses the recent integration efforts of the acoustic 
ecology into environmental educational activities, carried out by local schools in Kefalonia. Both cases 
demonstrate that, through the use of modern technologies, valuable conclusions can be drawn with regard to 
the modern educational approach to the environment, creating new potential for the development of innovative 
methods in the field of environmental education. 

Keywords 
Acoustic Ecology, Educational Process, Sound Recording, Music, Environmental Education 
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Abstract 
The appearance of cinema and the consequent proliferation of audiovisual media during the 20th century have 
changed the way people understand and assess reality. Considering the fact that the western thought and 
perception appoints the separation of the senses and gives priority to the visual dimension of phenomena, most 
reviewers and cinema critics tend to exclude the musical/sonic aspect of films. However, the substance of the 
film (the "filmic body") is equally optical and acoustic. Within the cinema there are both images and sounds. 
Based on this finding, during the last decades there has been a significant shift in the field of film music analysis, 
aiming to draw attention to the particularities of the audience's audiovisual experience as opposed to the pre-
constructed correlations between image and sound. Film music is a "live" vehicle that drives the viewer/listener 
into new cinematic worlds rather than into passivity and inactivity, as has been argued. Contemporary scientific 
analyses of film music do not focus on bipolar schemata but utilize alternative methodological models: from the 
distinction between diegetic, non-diegetic, meta-diegetic and ambi-diegetic music to "cinematic soundscapes". 
Audiovisual media are dominant and integral elements of modern societies' culture; therefore creatively 
incorporating them in various educational levels is dictated by the requirements of the present and continuously 
changing reality. Music and cinema, in particular, are channels that transfer several empirical, expressive and 
communicative forms and, as such, are valuable for raising awareness towards cultural issues that arise in the 
context of modern social systems. Starting from the views of Michel Chion, Claudia Gorbman, Anahid Kassabian 
and Rick Altman, this paper introduces the theoretical approaches that contribute to the formation of the 
hermeneutic phenomenology of film music and, furthermore, of the sound ecology of cinema as bases for the 
preparation, organization and implementation of critical teaching of audiovisual media in current education. 
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Abstract 
The world financial crisis has led the contemporary architect, once again, to reevaluate her identity. The writers 
of this article favor the present-day artistic pursuits can take her out of this impasse. Acoustic ecology highlights 
the notion of experience of a place through perceiving the sonic environment. The ecological concept of sound 
art work in combination with locating the performance beyond the constraints of music halls, make the 
soundscape a key factor in shaping region identities. The architect ought to take into consideration and utilize 
this untapped aspect of place, directed to create dynamic architectural environments and ecologies, as opposed 
to the traditional architectural projects. Cinema, in a profound relationship with architecture, affected deeply 
the perceptive mechanisms of space. As a result the experience of the city broadened, while the movie camera 
managed to comment and interpret the environment captured. Finally, the architect nowadays, by 
contemplating the expressive means of this art, montage and script, has the ability to compose architectural 
environments based on a spatial scenario consisting of autonomous series of episodes, which enhance 
emotional states and can be combined in many ways. 
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Abstract 
In this work we present an introduction to fish hearing and to the sound production mechanisms in fish. We 
suggest a suitable aquarium along with the necessary equipment for the recording and live reproduction of fish 
sounds detected inside the aquarium. Such a device can be used for research purposes (i.e. to investigate 
whether some fish species are capable of producing sound and record thοse sounds, as well as to study how fish 
respond to different sounds). It can also be used in education, by intriguing and motivating students on 
biodiversity issues and on the importance of sound in the underwater environment. 

Keywords 
Bioacoustics, Education, Acoustic Ecology, Underwater acoustics 
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Abstract  
The soundscape of Greek summer is dominated by the cicada’s chorus since ancient times up to the present day. 
In this article we present the timeless presence of cicadas in the Greek territory during the summer through 
references in mythology, ancient Greek literature and modern Greek poetry.  
In the second section we introduce the reader to entomological issues related to the analysis of the audio signal 
of the cicada Orni by commenting the different calls and its musical value. 
In the last paragraph we propose an interdisciplinary educational project on the cicada’s song, which is based 
on the theoretical frame of the previous paragraphs and could be presented through the technology of web 2.0.  
This educational proposal - targeted especially to high school students - combines interdisciplinary education 
and creative learning: a) observation, recording, processing of the acoustic behavior of cicadas depending on 
time and space b) creation of interactive soundscapes digital maps through google-earth c) composition of 
soundscapes which are based on the cicada’s songs.  
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Abstract 
This presentation focuses on the sonic dimension of what consists a museum experience. It examines 
the particular characteristics of museum sonic environment as well as its potential and importance, which 
demand a studied design in order to become functional and effective and therefore a museum sound specialist 
as an equal member in the team of museum designers.  In the first part a revision of the meaning of sound-
object within the context of Material Culture Studies is presented, further specified for the museum environment 
where the possibilities to give meaning through sonic forms are implemented in relation to the interpretation 
of artifacts of past or current cultures as well as the educational and recreational role of the modern museum. 
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 In addition, the designed museum soundscape is defined, the structural articulation of which is in direct 
relation with its interpretation within the frame of museological narrative.  The second part analyses the basic 
tools for the development of museum sonic design and defines three categories of content development: a) 3D 
sonic environments which include realistic simulations, creative representations and imaginary soundscapes, 
b) sonic enhancement of museum narrative which includes sonic guided tours, authentic sonic documents, 
sonic references and background sonic environment, c) special techniques which include passive sound design 
and the control over the form of sonic events.  A discussion on the typology of the content of museum 
soundscape follows in order to clarify the connection between theory and application, supported by examples 
taken from actual museum exhibitions, which make thorough use of sonic design. In conclusion the sonic design 
for museums is examined in relation to its interactive and educational possibilities that can offer to 
the contemporary museum experience. 
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Sound Design, Museology, Museum Soundscape, Soundscape Design 
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Abstract 
Audio Games use primarily sound, in order to compose the game play and the interaction environment of the 
game. This feature makes them suitable to be implemented as educational environments on issues related to 
acoustics, music and other curricula. This paper first describes the theory and practice in developing audio 
games by analyzing methods of sonification and audio-interaction design. Then, it examines the implementation 
of audio games for educational purposes and mentions relevant examples and directions. Finally, it presents the 
audio-based educational environment TNG, which deals with the understanding of noise issues and constitutes 
the authors’ proposal for incorporating acoustic ecology into the curriculum of typical education. 
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Abstract 
International Noise Awareness Day (INAD) was founded in a worldwide level to promote the awareness of the 
potential danger of human exposure to noise. In modern human societies, noise is becoming a significant factor 
of environmental pollution, which is not recognized as such by large populations that are continuously acting as 
producers and receivers of strong levels of noise. For 2014, April 30th was globally defined as the INAD. 
Members of the Hellenic Institute of Acoustics (HELINA) designed and realized a number of actions for this 
particular day, targeted to the community of primary and secondary education in the area of western Greece. 
These activities were implemented in cooperation with the local regional direction as an initial attempt to 
additionally promote acoustic education in the public primary and secondary education. The activities organized 
are presented in this work. Generally, they had a wide educational character and presentation structure, aiming 
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to demonstrate significant aspects and mechanisms of human hearing and the potential impact of noise 
exposure to them through audio examples and audio-only games. The conclusions drawn by these actions 
represent a well-defined starting point for evolving acoustic education in schools, mainly as part of the existing 
environmental education scope. 

Keywords 
Noise Education, Acoustics in Education, International Noise Awareness Day 
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Abstract 
City and school noise (speech, noise that is associated with children's activities, etc.) may affect not only the 
students' mood and behaviour, but also their achievement levels, especially in language and communication 
(Bronzaft, 2002). Educators in many places around the world express their annoyance from noise at school, 
which appears to be a major cause for their stress (Tiesler & Oberdörster, 2008 · Karami, Cheraghi & 
Firoozabadi, 2012) and it may even lead to voice problems (Scarlatos & Manatakis, 2003). In this study we 
attempt to present the problem of noise in Greek schools as it was perceived by educators. The central aims of 
the study are: a) to contribute to the documentation of the contemporary greek school's soundscape, b) to 
unravel problems or special issues related to noise in schools, and c) to propose possible ways for their 
amelioration. Educators and students are encouraged to adopt a more proactive role in the perception, 
understanding and improvement of their school's sonic environment. This is in line with Murray Schafer's (1986) 
view of the world soundscape as a macroscopic music composition, which is being created by people through 
their everyday activities. 

Keywords 
Greek Schools' Soundscape, Noise in Schools,  Effects of School Noise, Teaching-Learning and School Noise, 
Teachers' Evaluation of School Noise 
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Abstract 
This paper takes as a starting point the “sbara” (shots by shotguns), a regional ritual of the Zakynthian culture. 
It aims to combine an anthropological perspective – drawing on local tradition – with a contemporary 
pedagogical problematic, concerning music education and its applications. It, thus, contributes to the ongoing 
discussion for an alternative conception of noise and sound. To this end, the paper a) conceives the  “sbara” as a 
soundmark, classifies and records its functions, b) takes the“sbara” as an example in order to question the 
conventional notions of noise and sound and finally, c) explores the potential implications of soundmarks in 
music education theory and praxis. 

Keywords 
Soundmark Classification, Noise, Sound, Soundmarks in Music Education 
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Abstract 
The present paper investigates the ethnography of sound -i.e. the ethnographic research that takes sound as its 
main object and analytical tool- in terms of its educational value for the teaching of cultural history.  
The paper offers a critical assessment of the workshop ‘City soundscapes: Listening to a neighbourhood’s 
history’,140 in order to explore the educational uses which the study of a neighbourhood’s soundscape can have 
for the understanding of local cultural history. The following questions are especially addressed: How can we 
‘listen’ to a text, an image or a building? What do the sounds of a neighbourhood reveal about its history? How 
is the ethnography of sound different from traditional forms of education? 

Keywords 
Ethnography of sound, Cultural listening, Cultural history, City soundscapes, Neighbourhood soundscape, 
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Abstract 
The social and cultural history of Ottoman cities lately has been drawing considerable research interest, both 
because of the increasing availability of a significant number of new sources and because of the broadening of 
methodological approaches in the field of Ottoman and Turkish studies. Therefore, the history of sound and the 
use of soundscapes as an analytical tool in the history of the everyday-life in Ottoman urban centres gradually 
constitute a privileged field of social and cultural analysis. New technologies and particularly digital applications 
for the creation of databases and mapping tools for the history of cities play a significant role in the 
development of the field. This paper offers an introductory survey of the research filed of the history of sound of 
Ottoman cities, focusing on the sources, resources and teaching methods in tertiary education.         
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Abstract 
Environmental Education (EE)’s goal is to provide knowledge of the physical environment and the upcoming 
problems, information about confronting them and motivation of active participation. Soundwalks constitute of 
a stimulatory practice of ecological awareness. Our aim is to define areas of high Acoustic value, appropriate for 
Soundwalks to be conducted, thus offering an alternative tool of EE. We located major noise sources, according 
                                                        
140 The workshop was convened by Panagiotis Poulos, Eleni Kallimopoulou (members of the sonorCities team, http://sonor-cities.edu.gr/) and 
Anna-Maria Sichani (Academy of Athens), in the context of the 1st Athens Science Festival, Technopolis of the City of Athens, May 3-4, 2014. 
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to Directive 2002/49/EE and mapped noisy areas at national level. Extracting these areas from a map of Greece 
we defined areas of high Acoustic value. The resulting map was combined with an altitudinal and a land cover 
map (Corine Land Cover 2000) in order to assess its main characteristics. The suitable equipment was used to 
quantitatively and qualitatively map the soundscape of areas of high Acoustic value. Areas of high Acoustic 
value cover the 48% of Greece (65.126km2). Agricultural areas (mean area cover 1.54 km2) and forests (mean 
area cover 2.38 km2) cover the highest percentage of areas of high Acoustic value, without omitting wetlands 
(mean area cover 1.39 km2) and water surfaces (mean area cover 3.50 km2). Most of these areas are situated 
in mean or high elevations. EE could use Soundwalks in areas of high Acoustic value as a bridge to connect 
nature to citizens. Analysis and assessment of soundscapes is provided offering the acoustical conceptual 
awareness and the criticism regarding ecological processes. 
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Abstract 
Our days, is confirmed as a period of social redefinition and the environment is an integral priority and has been 
identified, in many cases, as a reference point for the creation of new standards. Standards incorporating wider 
social groups, environmentally friendly approaches, innovative proposals and educational character. 
Environmental education, addressed to a young or older age could raise awareness and understanding of the 
ecosystems of protected areas. For the creation of environmental education material which will be suitable for 
application to people with special needs, it is needed to use modern educational approaches and methods, 
which could ensure the transfer of immediacy environmental priorities through familiar informative stimulus. 
The challenge was to create environmental education material flexible and adaptive in the age of the 
participants and the same time to ensure its capacity to be applicable to special and wider social groups. 
Acoustic ecology is an important application of surveying and interpretation of ecosystems. The interpretation 
could be combined with visual material and haptic material. The sound can interpret biodiversity, biological 
cycles of species, biological activity and soundscape with all the characteristics of the area, as they are formed 
by biological, geophysical and anthropogenic parameters. 
The case studies were for the National Marine Park of Zakynthos, the Mountainous Zakyntho’s area, Strofilia 
Protected Area, Arakynthos and the National Park of Parnitha in the frame of a PhD study, an Interreg program 
and different projects of students of TEI of Ionian Islands. In all the studies mentioned above, the records of the 
soundscape have been used to capture the different ecosystems, the different species and were imaginative the 
base for educational activities, environmental educational material for nature’s interpretation, which identified 
and highlighted different sounds and their importance. The material in all studies was designed and for people 
with sensory disabilities. 

Keywords 
Environmental Education, Disabled, Protected Areas, Acoustic Ecology, Interpretation of the Environment 
 



3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση», Αθήνα, 28, 29 & 30 Ιουνίου 2014 
 

 235 

Interpretation and environmental recognition-Environmental education: 
factors for alternative rural development and their connection to the acoustic 
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Abstract 
The interpretation and the environmental recognition could be a modern subject of study for understanding the 
environmental identity of a region.  Knowledge, familiarity, immediacy of information could positively influence 
the adoption of environmentally friendly trends and actions. The agro-ecotourism is a type of tourism, a visit in 
nature with interactive character and environmental friendly approach. As precondition is mentioned the 
interest for the nature and its specific characteristics. At the same time it is important to have the knowledge of 
different environmental parameters, which influence the selection for the destination and contribute for the 
model of sustainable development.  The imprint of the natural environment through audio-visual ways, in the 
concept of trails or of presentations of areas, could contribute as material for environmental education and 
awareness for all. The virtual accessibility with audiovisual tools, in places with new technological facilities is an 
educational tool. The faithful visualization, mapping and recording of areas, stimulates interest, approximates 
the environmental consciousness and decrypts landscapes and soundscapes as familiar destinations. Acoustic 
ecology is important in this virtual tour, since it can achieve spatial and temporal immediacy and give another 
dimension to landscapes captured.  
As a case study will be presented the audiovisual material, created under the program NATPRO, Interreg 
concerning the mountainous area of Zakynthos. The video with the proposed ecotourism trail achieves to 
capture the unique and special characteristics of the proposed area to be visited, both in visual and audio level 
(landscapes and soundscapes). The interpretation and tour decodes and connects the interpretation of sounds in 
what is related to geomorphological characteristics, vegetation, and human activities. The emotional and 
spiritual connection to an area before visit it, fosters familiarity and respect and affects to a more responsible 
attitude and approach to its protection, management and development. 

Keywords 
Acoustic Ecology, Acoustic Interpretation and Recognition of Environment, Agro- Ecotourism, Disabled 

 

A sustainability-oriented approach of an urban environment soundscape 
integrated in the learning process 

 
Anastassios Zompolas 
Teacher  
of Primary Education  
Messinia 
tasoszompolas@gmail.com 

Maria Balaska 
Teacher  
of Secondary Education 
Messinia 
mbalaskagr@hotmail.com 

Ioanna Ravani  
Teacher  
of Secondary Education 
Messinia  
jjjrav@hotmail.com 

Abstract 
We suggest a workshop combining the principles of acoustic ecology with learning environment designed for 
students of Primary or Secondary Education. It is transferable to the classroom using simple materials, promotes 
collaboration between team members as a necessary value to educational process. It aims to collaborative 
soundscape mapping of the classroom and the surrounding environment and the emergence of suggestions 
about the sounds delivered to the next generations. Sustainability principles such as tolerance, "learning to live 
together", harmonious co-existence, are highlighted, according to an already formed soundscape. Cooperation 
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will be established through experiential activities, formulating proposals and interventions of the sustainability-
oriented management of the studied soundscape. 

Keywords 
Environmental Education, Sustainability, Education for Sustainable Development, Soundscape, Soundwalk, 
Experiential Education, Workshop for the Future, Timecapsule 
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Abstract 
This workshop aims to provide through simple homemade tools of a «sack», experiential activities that develop 
acoustic skills.  
Governed by teaching goals related to critical listening and advances hearing abilities. Materials of the «small 
echologist’s sack» such as «environmentalophone» help as understand our acoustic environment. This 
construction itself operates at the same time as a «cartophone» (which means «paperphone»), a school-made 
musical instrument used for the acoustic exercise, but also for music making. Through group’s «homorhythmia» 
(which means «a group that follows a common rhythm»), altogether as an impromptu orchestra, we will 
practice on sound and music in education, using key elements of European music culture. 

Keywords 
Hearing, Listening Exercises, Experiential Activities, School Activities, Environmental Education, Health 
Education, Cultural Affairs 
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Abstract 
The "exploration" of the acoustic environment may uncover rare sounds or highlight particular sonic situations. 
With a field study (which includes careful hearings, interviews or discussions with locals and guests) or the mere 
flashback to archival material (such as reports, photographs, video, sound recording, etc.) that refers to 
geophysical phenomena, biological functions and human activities, follows plenty of evidence for the 
soundscapes. Some of them may not "be heard" any more, but many others are still waiting to "speak out". For 
sure, for any of them there is a story to "tell". 
This is the role of "soundexplorers" who either alone or in small groups explore the acoustic environment in 
order to transfer their experience. Texts in free form, technical reports and graphical representations, drawings 
or cartographic compositions, comparisons to other soundscapes and tales, sound-stories, organized 
soundwalks, musical compositions, creation of multimedia applications with video or web pages are a few ways 
to describe a soundscape.  

Keywords 
Listening, Measuring, Recording, Recording, Analysis, Description, Presentation 
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