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π√¡π√™ ∞∫∞¢∏ªπ∞  π√¡π∫√ ¶√§π∆π™∆π∫√ ∫∂¡∆ƒ√

¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ·
Η έρευνα του ηχητικού περιβάλλοντος είναι ένας νέος τοµέας έρευνας µε
στόχο την µελέτη των ηχοτοπίων, δηλαδή του συνόλου των ήχων που απαντώνται σε ένα χώρο. Η έρευνα αυτή απαιτεί τη συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων και τα αποτελέσµατά της έχουν πολλαπλές εφαρµογές
σε ένα φάσµα που εκτείνεται από την οικολογία έως τη µουσική. Το 2005
µε πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Ηλεκτροακουστικής Μουσικής του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ξεκίνησε στην Ελλάδα µια πιλοτική έρευνα ηχοτοπίων µε συµµετοχή 15 ερευνητών από τέσσερα διαφορετικά ανώτατα ιδρύµατα και µε την υποστήριξη του Προγράµµατος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ του Ε.Π.Ε.Α.ΕΚ.
Βασικός στόχος του προγράµµατος ήταν να δηµιουργηθεί µια διεπιστηµονική
οµάδα µελέτης ηχοτοπίων η οποία να αναπτύξει κατευθύνσεις και µεθόδους έρευνας του Ελληνικού ηχητικού περιβάλλοντος αλλά ταυτόχρονα
και να βαθύνει την λειτουργική σχέση µεταξύ επιστηµόνων και καλλιτεχνών µέσα από την όσµωση διαφορετικών τρόπων σκέψης και δράσης.
Τελικό σκοπό αυτής της διαδικασίας αποτελεί η προώθηση της γνώσης
του ηχητικού περιβάλλοντος και της συνειδητοποίησης του ρόλου του ήχου ως καθηµερινό βίωµα.
Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της πιλοτικής φάσης της έρευνας αυτής, το ΕΡΗΜΕΕ πρότεινε τη συνάντηση όλων αυτών που ασχολούνται
µε την σχέση του ήχου και του περιβάλλοντος µε τη µορφή του 1ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας. Πιστεύουµε ότι η συνεύρεση αυτή θα αποτελέσει ένα σηµαντικό βήµα για την ανάπτυξη αυτού του πεδίου στον
ελληνικό χώρο τόσο µε την άµεση γνωριµία όσων εργάζονται στο πεδίο
αυτό όσο και µε την προοπτική των συνεργασιών που, είµαστε σίγουροι
ότι, θα προκύψουν στη συνέχεια. Θεωρούµε ιδιαίτερα χρήσιµη για την
προοπτική αυτή την παρουσία στο συνέδριό µας δύο σηµαντικών προσωπικοτήτων της Ακουστικής Οικολογίας, του R.Murray Schafer, του ανθρώπου που βρίσκεται στην απαρχή της ανάπτυξης του διεπιστηµονικού
αυτού ερευνητικού λόγου και εφευρέτη του βασικού λεξιλογίου του και του
Nigel Frayne, του προέδρου της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας της Ακουστικής
Οικολογίας (World Forum for Acoustic Ecology). Ελπίζουµε να ευδοκιµήσει η προσπάθεια αυτή και να τη δούµε σύντοµα να καρποφορεί σε
σηµαντικές δράσεις κατανόησης και προστασίας του, ολοένα υποβαθµιζόµενου, ηχητικού περιβάλλοντος.
Ευχαριστούµε όλους τους συνέδρους για την συµµετοχή τους στις εργασίες
του 1ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας. Ευχαριστούµε επίσης τους
φορείς που στηρίζουν το συνέδριο αυτό, το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του
Ιονίου Πανεπιστηµίου, τον ∆ήµο Κερκυραίων, την ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Λιµνοθάλασσας Αντινιότη και το Υπουργείο Παιδείας.
Για την Οργανωτική Οµάδα του Συνεδρίου, Αντρέας Μνιέστρης

¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË:

∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∏ÏÂÎÙÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ ŒÚÂ˘Ó·˜ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ
Τµήµα Μουσικών Σπουδών, Iόνιο Πανεπιστήµιο

1Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007
πÔÓÈÎﬁ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎﬁ ∫¤ÓÙÚÔ

™À¡∂¢ƒπ∂™

9:30 Εγγραφή συνέδρων
10:30-11:00 Έναρξη - Χαιρετισµοί
11:15-12:30 ª∂£√¢√§√°π∞ ∂ƒ∂À¡∞™ ∏Ã√∆√¶πø¡ π  ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô °È¿ÓÓË˜ ª·ÙÛ›ÓÔ˜
1. ∆Ô ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· «ªÂÏ¤ÙË ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ë¯ÔÙÔ›ˆÓ»  ∞Ó‰Ú¤·˜ ªÓÈ¤ÛÙÚË˜
2. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Ë¯ÔÙÔ›Ô˘. ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌﬁ ÙÔ˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜  πˆ¿ÓÓË˜ ¢. ¶·ÓÙ‹˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ªÓÈ¤ÛÙÚË˜, ∞ÓÙÒÓË˜ ª·˙¿ÚË˜, ∫›ÌˆÓ·˜
¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, πˆÛ‹Ê ∆˙·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÚ·ÁÎ›ÛÎÔ˜, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¢Ú¿ÎÔ˘, °È¿ÓÓË˜ ª·ÙÛ›ÓÔ˜, ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ µ·ÏÛ·Ì¿ÎË˜,
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔ‰ËÌ¿ÎË˜
3. ¶ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‹¯Ô ÛÙÔ ÙÔ›Ô. ∏ ÌÂÏ¤ÙË ¯ˆÚÔ-¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ·Ó·‰˘ﬁÌÂÓÔ˘ Ë¯ÔÙÔ›Ô˘ 
∞ÓÙÒÓË˜ ª·˙¿ÚË˜, °È¿ÓÓË˜ ª·ÙÛ›ÓÔ˜, ∫›ÌˆÓ·˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ªÓÈ¤ÛÙÚË˜, °ÈÒÚÁÔ˜ Ã·Ù˙ËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, ¢ËÌ‹ÙÚË˜
ª·˚ﬁÁÏÔ˘, πˆ¿ÓÓË˜ ¢. ¶·ÓÙ‹˜
4. ∞ÔÙ‡ˆÛË Î·È ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ·ﬁ‰ÔÛË ÙˆÓ Ê·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Ë¯ÔÙÔ›Ô˘ ÙË˜ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜
∞ÓÙÈÓÈﬁÙË  ∫›ÌˆÓ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔ‰ËÌ¿ÎË˜, πˆ¿ÓÓË˜ ¢. ¶·ÓÙ‹˜
5. ªÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ¯ˆÚÔ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÙË˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Ë¯ÔÙÔ›Ô˘ ÛÙË ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ∞ÓÙÈÓÈﬁÙË 
°ÈÒÚÁÔ˜ Ã·Ù˙ËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, ∞ÓÙÒÓË˜ ª·˙¿ÚË˜, ∫›ÌˆÓ·˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, πˆÛ‹Ê ∆˙·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜, πˆ¿ÓÓË˜ ¢. ¶·ÓÙ‹˜
12:30-13:00

∆ιάλειµµα

13:00-14:00 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΗΧΟΤΟΠΙΩΝ ΙΙ  ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ë πˆ¿ÓÓ· ∂ÙÌÂÎÙÛﬁÁÏÔ˘
6. ™‡ÁÎÚÈÛË ÙË˜ ÔÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ ÙË˜ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜ ∞ÓÙÈÓÈﬁÙË ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜
·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛ‹˜ ÙÔ˘  ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ª·˚ﬁÁÏÔ˘, ∫›ÌˆÓ·˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, πˆ¿ÓÓË˜ ¢. ¶·ÓÙ‹˜
7. ÃˆÚÔ-¯ÚÔÓÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÙË˜ ¤ÓÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÂ ¤Ó·
˘ÁÚÔÙÔÈÎﬁ Ë¯ÔÙÔ›Ô  πˆÛ‹Ê ∆˙·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜, ∞ÓÙÒÓË˜ ª·˙¿ÚË˜, ∫›ÌˆÓ·˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¢Ú¿ÎÔ˘, ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜
µ·ÏÛ·Ì¿ÎË˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔ‰ËÌ¿ÎË˜, °È¿ÓÓË˜ ª·ÙÛ›ÓÔ˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ªÓÈ¤ÛÙÚË˜, πˆ¿ÓÓË˜ ¢. ¶·ÓÙ‹˜
8. ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÏ˘ÌÂÛÈÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÛÂ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ›ˆÓ – ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎﬁ ¯ÒÚÔ ÙË˜ µ¤ÚÔÈ·˜  ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫·Ú·ÎÒÛÙ·, ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ §¿˙ÔÁÏÔ˘,
™Ù¤ÏÏ· ª·Ó›Î·, ∞ÊÚÔ‰›ÙË ª·ÛÈÔ‡Î·, πˆ¿ÓÓ· ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ - ÕÓÓ·, ∂Ï¤ÓË ƒ›ÛÙ·, ∫›ÌˆÓ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘
9. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ‚ÈÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ‚ÈÔÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˆ‰ÈÎÒÓ Ô˘ÏÈÒÓ (Passeriformes) ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ﬁÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ °Ú¿ÌÌÔ˘  ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ °ÂÚÔÊˆÎ¿

16:00

√ÌÈÏ›· Nigel Frayne: ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ √ÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ ¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ ºﬁÚÔ˘Ì: ÌÈ· ÁÂÓÈÎ‹ ÂÈÛÎﬁËÛË

17:15-18:00 ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ªÓÈ¤ÛÙÚË˜
1. ∏ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Ë¯ÔÙÔ›Ô˘ ˆ˜ ‚Ô‹ıËÌ· ÛÙË ÎÈÓËÙÈÎﬁÙËÙ· Î·È ÛÙÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌﬁ ÙˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ ÌÂ
Úﬁ‚ÏËÌ· ﬁÚ·ÛË˜. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜ ∫, ∫›ÌˆÓ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ª·˚ﬁÁÏÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›·. ¢Ú¿ÎÔ˘, ∞. ∫Ô˘ÛÙÔÎÏ¤ÓË˜,
°ÈÒÚÁÔ˜ Ã·Ù˙ËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, πˆ¿ÓÓË˜ ¢. ¶·ÓÙ‹˜
ÃÔÚËÁÔ›:

¢π∞¢∏ª√∆π∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏
§πª¡√£∞§∞™™∞™ ∞¡∆π¡π√∆∏

2. ◊¯Ô˜ Î·È ·ÒÏÂÈ· ·ÎÔ‹˜: ™Â Ù› ‚·ıÌﬁ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜  §Ô˘Î›· °ÎﬁÓÙ˙Ô˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÈÙÒÙË˜
3. ∏ ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ √ÈÎÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎﬁ Û¯ÔÏÂ›Ô ˆ˜ Ì¤ÛÔÓ ÁÈ· ·ÓÙÈÏËÙÈÎ‹ Ì¿ıËÛË Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ 
πˆ¿ÓÓ· ∂ÙÌÂÎÙÛﬁÁÏÔ˘
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

18:00-18:15 ∆ιάλειµµα

1

18:15-18:45 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ §ÒÙË˜
1. ∆Ô ∏¯ËÙÈÎﬁ ∆Ô›Ô ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘  ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ¢·ÛÎ·Ï¿ÎË˜, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∆˙Â‰¿ÎË, ™Ù¤ÏÏ· ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘
2. ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ √ÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ¢È·‰Ú·ÛÙÈÎ¿ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·: ŒÓ· Ó¤Ô Ì¤ÛÔ Î·ÏÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·Ù¿ ÙË˜
Ë¯ÔÚÚ‡·ÓÛË˜  ∞Ó·ÛÙ·Û›· °ÂˆÚÁ¿ÎË, µ·Û›ÏË˜ ª¿ÙÛÈÎ·˜
19:00-19:30 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· °ÂˆÚÁ¿ÎË
1. ™‡ÓıÂÛË Ë¯ÔÙÔ›ˆÓ ÛÙÔÓ ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙÔ ¯ÒÚÔ: ∆Â¯ÓÈÎ¤˜ Î·È ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ∞Ó‰Ú¤·˜ ºÏÒÚÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜
∆Û·ÎÒÛÙ·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ µÏ¿ÌÔ˜
2. ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ SR (Soundscape Reconstructor) ÁÈ· √ÈÎÔÏÔÁÈÎ‹ ∂˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Î·È ∂Î·›‰Â˘ÛË 
∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿ÎË˜
20:30

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 30/11 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 1/12 2007
πÔÓÈÎﬁ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎﬁ ∫¤ÓÙÚÔ

¶√™∆∂ƒ
¶ÚÔÎ·Ù·ÚÎÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ ÚÔÙ‡Ô˘ Î›ÓËÛË˜ ÙË˜ Î·Ê¤ ·ÚÎÔ‡‰·˜ (Ursus arctos L.) Î·È ÙË˜ Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÁﬁÌÂÓÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘ ·ﬁ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙË˜ ∂ÁÓ·Ù›·˜ √‰Ô‡ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎﬁ ¶¿ÚÎÔ µ.¶›Ó‰Ô˘ 
∞Ï¤ÍÈÔ˜ °È·ÓÓ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜, ∆ÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ∞ÎÚÈÒÙË˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÂÚÙ˙¿ÓË˜, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∆Ú¿ÁÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Ò‰Ë˜,
µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢·Ï·Ì¿ÁÎ·˜

™∆∞£ª√π ∞∫ƒ√∞™∏™: ª√À™π∫∏ ∏Ã√∆√¶πø¡
∆Ô Ë¯ÔÙÔ›Ô ÙË˜ ∫·ÛÙ¿ÓÈ·ÓË˜  ∫·ÙÂÚÈÓ· °ÎﬁÛÈÔ˘
trying to listen above the din  ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜
¢Â ı· ÚÔÏ·‚ÂÈ˜  °ÈÒÚÁÔ˜ ºÚ·ÁÎÈÛÎÔ˜

πﬁÓÈÔ˜ ∞Î·‰ËÌ›·

¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ‚›ÓÙÂÔ ÌÂ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ R. Murray Schafer
™¿‚‚·ÙÔ 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007

∂°∫∞∆∞™∆∞™∏ µπ¡∆∂√
¡¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÏÔÁ›·: ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ã·Ú›ÎÏÂÈ· ªÈÓÒÙÔ˘
∞ÓÙÈÓÈﬁÙË-∞¯·Ú¿‚Ë˜, 2006  ∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿ÎË˜

πÔÓÈÎﬁ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎﬁ ∫¤ÓÙÚÔ

10:00

ª√¡πª∂™ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∂π™

√ÌÈÏ›· R. Murray Schafer

πÔÓÈÔ˜ ∞Î·‰ËÌÈ·

11:30-12:30 ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ  ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ªÈÚ¿ÓÙ· ∫·Ï‰‹
1. ∫Ú·˘Á¤˜ Î·È æ›ı˘ÚÔÈ: ªÈ· ·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ Ú·ÎÙÈÎ‹ ÙË˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈÎ‹ Î·È ÚˆÙÔÛ¯ÔÏÈÎ‹ ËÏÈÎ›· 
¡ÈÎﬁÏ·˜ ∆Û·ÊÙ·Ú›‰Ë˜
2. √ ™¯ÔÏÈÎﬁ˜ ÃÒÚÔ˜ Î·È ÙÔ ∏¯ËÙÈÎﬁ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ  µ·ÛÈÏÈÎ‹ ∑Â¿ÙÔ˘, ¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ ™˘Ú¤ÏÏË˜
3. ºÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· «√Ì¿‰· ªÂÙ·‹¯ˆÓ» ("Metasound Group Project"): ªÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÁÈ·
ÙÈ˜ Ë¯ÔÁﬁÓÂ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË  ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™·ÚÚ‹˜
4. ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ √ÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜  Ã·Ú›ÎÏÂÈ· ªÈÓÒÙÔ˘,
πˆ¿ÓÓË˜ ¢. ¶·ÓÙ‹˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ªÓÈ¤ÛÙÚË˜, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶·Ú·ÛÎÂ˘ﬁÔ˘ÏÔ˜
12:30-12:45

∂°∫∞∆∞™∆∞™∏ µπ¡∆∂√
ªÂÙ·‹¯ÔÈ - ªÂÙ·ÌÔ˘ÛÈÎ‹  ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™·ÚÚ‹˜
∂°∫∞∆∞™∆∞™∏ HXOY
‘Almost Deaf’: ŒÓ· ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ‹¯Ô ˆ˜ ıÂ·ÙÚÈÎﬁ ËıÔÔÈﬁ  Iˆ¿ÓÓË˜ ÃÚËÛÙ›‰Ë˜

™∂ªπ¡∞ƒπ√
¶¤ÌÙË 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘2007, ÒÚ· 5:30-20:30
πÔÓÈÎﬁ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎﬁ ∫¤ÓÙÚÔ

∆ιάλειµµα

R. Murray Schafer: «¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ªÔ˘ÛÈÎ‹»
12:45-13:30 ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΧΟΤΟΠΙΩΝ  ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¶¿ÓÔ˜ ¶·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜
1. ∏¯ÔÙÔ›Ô. ∆Ô›Ô ÁÈ· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË  £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ §ÒÙË˜
2. £¤Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰ﬁÌËÛË˜ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Ë¯ÔÙÔ›ˆÓ  ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ A. ∫ﬁÎÔÚ·˜
3. ™‡ÓıÂÛË Live ∏ÏÂÎÙÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÌÂ ¯Ú‹ÛË ‰ÈÎÙ˘·Î¿ ‰È·Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ Ë¯ÔÙÔ›ˆÓ. ∞ÈÛıËÙÈÎ¿
Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·  ∫·ÙÂÚ›Ó· ∆˙Â‰¿ÎË, ÃÚ˘ÛÔ‡Ï· ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË, ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∫Ô˘ÙÏÂÌ¿ÓË˜, ¶¤ÙÚÔ˜ °·ÛÙÂÚ¿ÙÔ˜
16:00-16.45 ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ Ι  ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô πˆ¿ÓÓË˜ ¢. ¶·ÓÙ‹˜
1. ∂ıÓÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ∏¯ÔÙÔ›·: ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘  ¶¿ÓÔ˜ ¶·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜
2. Aﬁ ÙÔ Ë¯ÔÙÔ›Ô ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎﬁ ÙÔ›Ô: ·ÓÈ¯ÓÂ‡ÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÌÈ·˜ Û‡ÓıÂÙË˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜  ¢·Ó¿Ë ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘
3. ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Î·È ™˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ∏¯ÔÙÔ›·: ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ £ÂˆÚ›Â˜ Î·È ¶Ú·ÎÙÈÎ¤˜  ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘Ì¿ÚË˜

17:00-17.30 ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΙΙ
4. ªÔ˘ÛÈÎ‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ· – µÈﬁÛÊ·ÈÚ· –∂È‚›ˆÛË: ªÔ˘ÛÈÎ‹ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ  ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Î·‚ÂÏ¿ÎË˜
5. ªÈ· ¢ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ ∞ÏÏËÏÂÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ Î·È ∏¯ËÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜  ™‡ÚÔ˜ °·Ï·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜
πﬁÓÈÔ˜ ∞Î·‰ËÌ›·

™˘Ó·˘Ï›· ∏ÏÂÎÙÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÌÂ ™˘Óı¤ÛÂÈ˜ ∏¯ÔÙÔ›ˆÓ
21:30
2

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™À¡∞À§πø¡
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007, ÒÚ· 20.30
πﬁÓÈÔ˜ ∞Î·‰ËÌ›·

R. Murray Schafer, µ›ÓÙÂÔ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘
MÔ˘ÛÈÎ‹ °È· MÈ· §›ÌÓË ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· º‡ÛË
™¿‚‚·ÙÔ 1 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007, ÒÚ· 20.00

16:45-17:00 ∆ιάλειµµα

20:00

ªÂ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ °ãÙ¿ÍË˜ ¢ËÌÔÙÈÎﬁ‡ ™¯ÔÏÂ›Ô˘ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ

πﬁÓÈÔ˜ ∞Î·‰ËÌ›·

™˘Ó·˘Ï›· ∏ÏÂÎÙÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÌÂ ™˘Óı¤ÛÂÈ˜ ∏¯ÔÙÔ›ˆÓ
1. ¡·ÓÔ‡ÚÈÛÌ·  µ·Û›ÏË˜ ƒÔ‡·˜
2. Northern Skies  Tim Ward
3. Sound Forest  ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∫ﬁÎÔÚ·˜
4. Icarus  ∞ﬁÛÙÔÏÔ˜ §Ô˘ÊﬁÔ˘ÏÔ˜
5. £ÚÔ›ÛÌ·Ù·  ∫·ÙÂÚÈÓ· ∆˙Â‰¿ÎË

∆εξίωση
1 Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜

3

∫∞∆∞§√°√™ √ªπ§∏∆ø¡
∫∂¡∆ƒπ∫√π √ªπ§∏∆∂™

∞¡∞∫√π¡ø™∂π™

R. Murray Shaffer, ™˘Óı¤ÙË˜, £ÂÌÂÏÈˆÙ‹˜ ÙË˜ AÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ OÈÎÔÏÔÁ›·˜, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ World Soundscape Project (1973)
Ο R. Murray Shaffer είναι ένας από τους επιφανέστερους καναδούς συνθέτες µε πολύ µεγάλη διεθνή αναγνώριση. Σε µια εποχή αυξανόµενης εξειδίκευσης ο R. Murray Shaffer έχει, αντίθετα, αναδειχθεί σε ένα
πραγµατικά αναγεννησιακό άνθρωπο.
Γεννήθηκε στην Σάρνια του Οντάριο το 1933 και έχει κερδίσει µεγάλη αποδοχή σε εθνικό(καναδικό) και
διεθνές επίπεδο µε τα επιτεύγµατά του τόσο ως συνθέτης όσο και ως εκπαιδευτικός, περιβαλλοντολόγος,
λόγιος, εικαστικός καλλιτέχνης και ακτιβιστής. Μετά την απόκτηση του διπλώµατός του στο πιάνο από τη
Βασιλική Σχολή Μουσικής (Αγγλία) το 1953, συνέχισε τις σπουδές του στο Βασιλικό Ωδείο Μουσικής και
το Πανεπιστήµιο του Τορόντο και αργότερα ακαλούθησαν περίοδοι ατοµικών σπουδών λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, µουσικής και δηµοσιογραφίας στην Αυστρία και στην Αγγλία. Ιδιαίτερα παραγωγικός ως συνθέτης, έχει γράψει έργα που εκτείνονται σε όλο το φάσµα των µουσικών µορφών, από συµφωνική και χoρωδιακή µουσική µέχρι µουσικό θέατρο και τελετουργίες για πολυ-µέσα.
Η ποικιλότητα των ενδιαφερόντων του αντανακλάται σε έργα τόσο µεγάλης έκτασης και βάθους όπως τα
Αγαπώντας (1965), Λάστρο (1972), Μουσική για Λίµνη στην Άγρια Φύση (1979), Κoνσέρτο για Φλάουτο
(1984), ο δωδεκαµερής κύκλος Πάτρια για µουσικό θέατρο καθώς και το ∆ιεθνές Πρόγραµµα Ηχοτοπίων
( World Soundscape Project). To πιο σηµαντικό βιβλίο του, το Χόρδισµα του Κόσµου (1972) καταγράφει
τις ανακαλύψεις του ∆ιεθνούς Προγράµµατος Ηχοτοπίων ( World Soundscape Project ), µιας διεπιστηµονικής προσπάθειας που συνενώνει την κοινωνική, την επιστηµονική και την καλλιτεχνική πλευρά της έρευνας
πάνω στον ήχο και το οποίο πρόγραµµα εισήγαγε την έννοια της Ακουστικής Οικολογίας. Στην έννοια του
ηχοτοπίου εστιάζεται το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας του ως µουσικού και δραµατοποιού καθώς και
το θεωρητικό του έργο στην εκπαίδευση και τον πολιτισµό.
Έχει επίσης γράψει πολλά ακόµα σηµαντικά βιβλία όπως το Ο E.Θ.A. Χόφµαν και η Μουσική (1975), Ο
Eζρα Πάουντ και η Μουσική του (1977), Για την Καναδική Μουσική (1984), Φωνές της Τυραννίας: Ναοί της
Σιωπής (1993) και Το Αυτί που Σκέφτεται: Για τη Μουσική Εκπαίδευση (1986). Έχει δεχθεί παραγγελίες από πολυάριθµους οργανισµούς και έχει κερδίσει πολλά βραβεία, µεταξύ των οποίων το Βραβείο Γκλέν Γκούλντ για την Μουσική και την Επικοινωνία, το Βραβείο Μόλσον για ∆ιακεκριµένη Θητεία στις Τέχνες καθώς
και το Βραβείο Γουόλτερ Κάρσεν, το 2005, από το Συµβούλιο Τεχνών του Καναδά που αποτελεί µια από
τις κορυφαίες τιµητικές διακρίσεις για έναν καναδό καλλιτέχνη.


Nigel Frayne, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ ( World Forum of Acoustic Ecology )
Ο Nigel Frayne είναι ειδικός ηχητικού σχεδιασµού (sound designer) και συνθέτης ηχοτοπίων µε έδρα τη
Μελβούρνη στην Αυστραλία. Στο παρελθόν έχει απασχοληθεί ως ηχολήπτης, ροκ µουσικός, υπεύθυνος ηχητικού σχεδιασµου θεάτρων και είναι απόφοιτος του πανεπιστηµίου Latrobe της Μελβούρνης µε πτυχίο
στη Σύνθεση και τη Μουσική Τεχνολογία. Έχει ταξιδέψει στις Ηνωµένες Πολιτείες την Ευρώπη και την Ασία
όπου έχει εργαστεί ως σχεδιαστής ήχου και ηλεκτροακουστικών ηχοτοπίων σε χώρους του περιλαµβάνουν
ζωολογικούς κήπους, µουσεία, ενυδρεία, επιστηµονικά και εκθεσιακά κέντρα, εµπορικά κέντρα και υπαίθριους χώρους διασκέδασης (αντιπροσωπευτική δουλειά του: Ζωολογικός Κήπος του Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ ( περιβαλλοντικά ηχοτοπία), Ζωολογικοί Κήποι της Σιγκαπούρης και Νυχτερινό Σαφάρι (
περιβαλλοντικά ηχοτοπία και συµβουλευτική), Ζωολογικός Κήπος Ταρόνγκα, Σίδνεϋ, Αυστραλία ( περιβαλλοντικά
ηχοτοπία), Πλατεία Συνοµοσπονδίας, Μελβούρνη, Αυστραλία (Ανάπτυξη της Ηχητικής Σκηνής Αιθρίου), Αυστραλιανό Κέντρο για την Κινούµενη Εικόνα, Μελβούρνη, Αυστραλία (περιβαλλοντικά ηχοτοπία και συµβουλευτική), Αυστραλιανό στρατιωτικό κοιµητήριο, Καµπέρα, Αυστραλία (πολυκαναλική ηχητική υπόκρουση
για θεατρικές παραγωγές), Μουσείο Μετανάστευσης (IMHAM), Βικτώρια, Αυστραλία (Περιβαλλοντικό Ηχοτοπίο για το έκθεµα "The Boat"), κλπ. Ο Nigel Frayne ασχολείται ενεργά µε τον ευρύτερο τοµέα του περιβαλλοντικού ηχητικού σχεδιασµού, ως πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του Παγκόσµιου Φόρουµ για
την Ακουστική Οικολογία (World Forum for Acoustic Ecology -WFAE) και αντιπρόεδρος του Αυστραλιανού
φόρουµ για την Ακουστική Οικολογία (AFAE).
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1 Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜

NÈÎﬁÏ·˜ B·ÏÛ·Ì¿ÎË˜
¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ µÏ¿ÌÔ˜
™‡ÚÔ˜ °·Ï·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ °ÂÚÔÊˆÎ¿
∞Ó·ÛÙ·Û›· °ÂˆÚÁ¿ÎË
§Ô˘Î›· °ÎﬁÓÙ˙Ô˘
∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ¢·ÛÎ·Ï¿ÎË˜
∂˘·ÁÁÂÏ›· ¢Ú¿ÎÔ˘
πˆ¿ÓÓ· ∂ÙÌÂÎÙÛﬁÁÏÔ˘
µ·ÛÈÏÈÎ‹ ∑Â¿ÙÔ˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Î·‚ÂÏ¿ÎË˜
ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫·Ú·ÎÒÛÙ·
¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∫ﬁÎÔÚ·˜
∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫Ô˘ÛÙÔÎÏ¤ÓË˜
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔ‰ËÌ¿ÎË˜
ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ §¿˙ÔÁÏÔ˘
£Âﬁ‰ˆÚÔ˜ §ÒÙË˜
∞ÓÙÒÓË˜ ª¿˙·ÚË˜
¢ËÌ‹ÙÚË˜ ª·˚ﬁÁÏÔ˘
™Ù¤ÏÏ· ª·Ó›Î·
°È¿ÓÓË˜ ª·ÙÛ›ÓÔ˜
Ã·Ú›ÎÏÂÈ· ªÈÓÒÙÔ˘
∞ÓÙÚ¤·˜ ªÓÈ¤ÛÙÚË˜
∞ÊÚÔ‰›ÙË ª·ÛÈÔ‡Î·
µ·Û›ÏË˜ ª¿ÙÛÈÎ·˜
¡›ÎÔ˜ ªÔ˘Ì¿ÚË˜
¶¿ÓÔ˜ ¶·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜
πˆ¿ÓÓË˜ ¶·ÓÙ‹˜
∫›ÌˆÓ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜
πˆ¿ÓÓ· ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘
™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶·Ú·ÛÎÂ˘ﬁÔ˘ÏÔ˜
™Ù¤Ï· ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘
∂Ï¤ÓË ƒ›ÛÙ·
¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™·ÚÚ‹˜
°ÈÒÚÁÔ˜ ™ÈÙÒÙË˜
¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ ™˘Ú¤ÏÏË˜
¢·Ó¿Ë ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘
∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿ÎË˜
ΙˆÛ‹Ê ∆˙·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜
∫·ÙÂÚ›Ó· ∆˙Â‰¿ÎË
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∆Û·ÎÒÛÙ·˜
¡ÈÎﬁÏ·˜ ∆Û·ÊÙ·Ú›‰Ë˜
∞Ó‰Ú¤·˜ ºÏÒÚÔ˜
°ÈÒÚÁÔ˜ Ã·Ù˙ËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜

Kαθ. Eφαρµογών, Tµ. Ακουστικής και Μουσικής Tεχνολογίας, Α.T.E.I. Kρήτης
Τµ. Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήµιο
Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Τµ. Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήµιο
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Λέκτορας Τµ. Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Μουσικολόγος
Α.T.E.I. Κρήτης
Υποψήφια ∆ιδάκτορας Α.Π.Θ.
Επίκ. Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήµιο
Υποψήφια διδάκτωρ
Μουσικολόγος
Τµ. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.
∆ιδάσκων, Τµ. Μουσικών Σπουδών, Α.Π.Θ.
Μ.∆.Ε. στην Συνεκπαίδευση Ατόµων µε και χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
ACOUSON Ltd
Τµ. Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ
Λέκτορας, Τµ. Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήµιο
∆ιδάκτωρ, Τµ. Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Τµ. Βιολογίας, Τοµέας Οικολογίας, Α.Π.Θ
Τµ. Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.
Επίκ.Καθηγητής,Τµ. Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Υπ. ∆ιδάκτωρ, ΠΜΣ Αειφορικής ∆ιαχείρ. Προστατευόµενων Περιοχών, Παν. Ιωαννίνων
Επίκ. Καθηγητής, Τµ. Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήµιο
Τµ. Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ
Eικαστικός καλλιτέχνης
Λέκτορας, Τµ.Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας , Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Επίκ.Καθηγητής, Τµ. Koινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Αναπλ. Καθηγητής Οικολογίας Α.Π.Θ.
∆ιδάσκων, Τµ. Βιολογίας,Τοµέας Οικολογίας, Α.Π.Θ.
Επίκ. Καθηγητής, Τµ. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Παν.Μακεδονίας
Τµ. Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ
Αναπλ. Καθηγητής, Τµ. Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Kαθ. Eφαρµογών, Tµ. Ακουστικής και Μουσικής Tεχνολογίας, Α.T.E.I. Kρήτης
Τµ. Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ
Εκπαιδευτικός Μουσικής
Μουσικολόγος
Καθηγητής, Ε.Μ.Π.
Λέκτορας, Τµ. Μουσικών Σπουδών, Α.Π.Θ.
Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ, Τµ. Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήµιο
Τµ. Βιολογίας, Τοµέας Οικολογίας, Α.Π.Θ
∆ιδάσκουσα, Tµ. Ακουστικής και Μουσικής Tεχνολογίας, Α.T.E.I. Kρήτης
Τµ. Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήµιο
Ε.Ε.∆.Ι.Π., Πανεπιστήµιο Αθηνών, ΤΕΑΠΗ
Τµ. Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήµιο
Τµ. Βιολογίας, Τοµέας Οικολογίας, Α.Π.Θ
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∆Ô ¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ∞ÓÙÈÓÈﬁÙË  ∞Ó‰Ú¤·˜ ªÓÈ¤ÛÙÚË˜
Το 2004 το ΕΡΗΜΕΕ πρότεινε, στο ΕΠΕΑΕΚ, την διενέργεια
ενός ερευνητικού προγράµµατος µέσω της δηµιουργίας µιας
διεπιστηµονικής ερευνητικής οµάδας µε στόχο την έρευνα του ηχητικού περιβάλλοντος. Μετά την έγκριση του προγράµµατος αυτού ξεκίνησε από το καλοκαίρι του 2005 ο
σχεδιασµός και η υλοποίηση του έργου Μελέτη επιλεγµένων
ελληνικών ηχοτοπίων (στο πλαίσιο της δηµιουργίας ενός
ηχητικού χάρτη της Ελλάδας). Η ανακοίνωση τούτη παρουσιάζει τις κυριότερες πλευρές της εργασίας της "οµάδας έρευνας ελληνικών ηχοτοπίων" - που σχηµατίστηκε
για να εκτελέσει το έργο αυτό - και αποτελει µια εισαγωγή στις ανακοινώσεις των µελών αυτής της οµάδας που
παρουσιάζονται αµέσως µετά.



∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Ë¯ÔÙÔ›Ô˘. ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌﬁ ÙÔ˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
πˆ¿ÓÓË˜ ¢. ¶·ÓÙ‹˜, Î.¿.

Τα ακουστικά και οπτικά ερεθίσµατα µας καθοδηγούν έτσι ώστε να προσδιορίζουµε τη θέση µας στο φυσικό χώρο όσο και να κατανοούµε το οπτικό και ηχητικό µας περιβάλλον. Η διάφοροι ήχοι τους οποίους αντιλαµβανόµαστε
παράγονται από διαφορετικές πηγές και συνθέτουν το ακουστικό περιβάλλον µια συγκεκριµένης περιοχής. Αυτή
η σύνθεση της αναδυόµενης ηχητικής πληροφορίας ονοµάζεται ηχοτοπίο. Η προέλευση και η ένταση των ακουστικών σηµάτων που συνθέτουν το ηχοτοπίο αντανακλούν
τη δοµή και δυναµική του τοπίου.
Όσον αφορά στη µελέτη του ηχοτοπίου, έµφαση έχει δοθεί στην αναγνώριση και χαρακτηρισµό της ποιότητας των
ήχων αλλά και τη δυνατότητα διαχείρισης και µείωσης του
θορύβου όπως αυτή αναφέρεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την Εκτίµηση και ∆ιαχείριση
Περιβαλλοντικού Θορύβου. Η συγκεκριµένη οδηγία αποσκοπεί στην εισαγωγή µεθόδων για την εκτίµηση, έλεγχο
και ελαχιστοποίηση του θορύβου αλλά και τον περιορισµό των επιπτώσεων αυτού. Η κοινοτική αυτή οδηγία αναδεικνύει το επιστηµονικό και πολιτικό ενδιαφέρον για
την αναγνώριση και προστασία περιοχών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ηχοτοπία υψηλής ακουστικής ποιότητας.
Σε µια προσπάθεια να συµβάλουµε στα πρόσφατα ερευνητικά ερωτήµατα σχετικά µε τη µελέτη των ηχοτοπίων, την
καταγραφή, παρακολούθηση αυτών αλλά και την ανάπτυξη
µεθοδολογιών αναγνώρισης περιοχών υψηλής ηχητικής ποιότητας, σχεδιάσαµε και πραγµατοποιήσαµε το ερευνητικό
πρόγραµµα Μελέτη και αποτύπωση επιλεγµένων ελληνικών
6

ηχοτοπίων (στο πλαίσιο της δηµιουργίας ενός ηχητικού χάρτη της ελληνικής επικράτειας, συγχρηµατοδοτούµενο από
το Υπουργείο Παιδείας, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
Στο πρόγραµµα αυτό εστιάζουµε στην ανάλυση των χωροχρονικών µεταβολών του ηχοτοπίου και την αλληλεπίδραση
του µε τα χωρικά χαρακτηριστικά ενός υγροτοπικού τοπίου.
Οι βασικοί ερευνητικοί µας στόχοι είναι: α) η ανάπτυξη
µεθοδολογίας η οποία να επιτρέπει την ανάλυση του ακουστικό περιβάλλοντος προσδιορίζοντας τις χωροχρονικές µεταβολές τόσο στην ένταση όσο και την πηγή παραγωγής των ήχων, β) η εκτίµηση, η καταγραφή και ταξινόµηση των κυρίαρχων ήχων που προσδίδουν στο ηχοτοπίο
ιδιαίτερα εποχιακά και χωρικά χαρακτηριστικά, γ) η διαµόρφωση θεµατικών χαρτών που βοηθούν στην οπτικοποίηση των ακουστικών πληροφοριών µε στόχο τη βέλτιστη κατανόηση των τάσεων εξέλιξης και µεταβολής του
ηχοτοπίου.
Το άρθρο αυτό ουσιαστικά αποτελεί παρουσίαση του ερευνητικού προγράµµατος που εκπονήθηκε από την διεπιστηµονική οµάδα ανάλυσης των Ελληνικών Ηχοτοπίων
στο οποίο συµµετέχουν το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του
Ιονίου Πανεπιστηµίου, ο Τοµέας Οικολογίας του Τµήµατος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης, το Τµήµα Μουσικών Τεχνολογιών και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης, το Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και η εταιρία ACOUSON.


¶ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‹¯Ô ÛÙÔ ÙÔ›Ô. ∏ ÌÂÏ¤ÙË ¯ˆÚﬁ-¯ÚÔÓÈÎÒÓ
ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ·Ó·‰˘ﬁÌÂÓÔ˘ Ë¯ÔÙÔ›Ô˘
∞ÓÙÒÓË˜ ª·˙¿ÚË˜, Î.¿.
Η ανάλυση των χωρικών χαρακτηριστικών επικεντρώνεται κυρίως στη συλλογή και επεξεργασία πληροφορίας που
σχετίζεται µε οπτικά ερεθίσµατα, δηλαδή µε τα στοιχεία
εκείνα που προσδιορίζουν την σύνθεση και δοµή του τοπίου. Ωστόσο, ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση οδηγούµαστε σε µια µονοδιάστατη επεξεργασία των επιµέρους στοιχείων ενός πολύπλοκου συστήµατος το οποίο
χαρακτηρίζεται αφενός από χωρικά πρότυπα αφετέρου από τη δυναµική σύνθεση των ήχων που παράγονται, διαχέονται, λαµβάνονται και κατ’ επέκταση καταγράφονται µέσα σε αυτό.
Στην παρούσα εργασία εισάγουµε µια συνδυαστική µέθοδο
για τη µελέτη του τοπίου, εξετάζοντας τις αλληλεπιδράσεις
µεταξύ χωρικών δοµών και του παραγόµενου ηχοτοπίου.
Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται µία αναπαράσταση και αποσύνθεση του ακουστικού περιβάλλοντος τόσο σε χωρικές όσο και χρονικές κλίµακες. Συγκεκριµένα εστιάζουµε στη
µελέτη της χωρικής και χρονικής µεταβλητότητας της παραγωγής και διάχυσης του ήχου αλλά και στην αναγνώριση των κυρίαρχων κατηγοριών ήχου όπως αυτές προκύ1 Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜

πτουν σε σχέση µε χαρακτηριστικά του τοπίου.
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν µεγάλη χωρική
µεταβλητότητα στις επιµέρους διακριτές κατηγορίες έντασης
ήχων. Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν και την
ανάλυση που αφορούσε στις χρονικές µεταβολές.
Η συνύπαρξη και αµοιβαία σχέση µεταξύ της χωρικών προτύπων του τοπίου και του αναδυόµενου ηχοτοπίου εµπλουτίζει
την αντίληψη µας και βοήθα στην κατανόηση των περιβαλλοντικών του χαρακτηριστικών. Η µεθοδολογία την οποία
προτείνουµε τόσο στο επίπεδο κατηγοριοποίησης και καταγραφής ηχητικών δεδοµένων ως σύνθεση δυναµικών ηχητικών ερεθισµάτων, όσο και στο επίπεδο ανάλυσης αυτών των ερεθισµάτων µπορεί να έχει εφαρµογές στην παρακολούθηση, διαχείριση και σχεδιασµό εξειδικευµένων πολιτικών προστασίας των φυσικών και ανθρωπογενών τοπίων.


∞ÔÙ‡ˆÛË Î·È ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ·ﬁ‰ÔÛË ÙˆÓ Ê·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Ë¯ÔÙÔ›Ô˘ ÙË˜ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜ ∞ÓÙÈÓÈﬁÙË
∫›ÌˆÓ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ , κ.ά.

Η αντικειµενική καταγραφή των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα χώρο στηρίζεται σε µεθόδους οι οποίες είναι
ανεξάρτητες από την αντίληψη του παρατηρητή (π.χ. µε
τη χρήση οργάνων καταγραφής). Για τη µελέτη του τοπίου χρησιµοποιούνται τεχνικές αποτύπωσης και στη συνέχεια χαρτογράφησης των ιδιοτήτων που το χαρακτηρίζουν, µέσω της µελέτης του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος
(από δορυφορικές εικόνες).
Η µελέτη ενός ηχοτοπίου, υπό το πρίσµα της οικολογίας,
εµπλέκει την υποκειµενική θεώρηση του κάθε παρατηρητή,
τόσο για το τρόπο αντίληψης όσο και για τη περιγραφή
ενός τοπίου µε ακουστικά κριτήρια. Ένα ακουστικό περιβάλλον όµως, µπορεί να περιγραφεί από το ηχητικό του
φάσµα και από τις χωροχρονικές του διακυµάνσεις.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι µια αντικειµενική περιγραφή του ακουστικού περιβάλλοντος (ηχοτοπίου) µε την
αποτύπωση και στη συνέχεια τη χαρτογραφική απόδοση
των φασµατικών του χαρακτηριστικών.
Ως περιοχή µελέτης ορίστηκε η περιοχή της λιµνοθάλασσας
Αντινιότη, στη Κέρκυρα. Η αποτύπωσή του ηχητικού φάσµατος βασίζεται στη καταγραφή της στάθµης ηχητικής
έντασης σε 15 θέσεις καταγραφής, κατά τη διάρκεια ενός
έτους, ενώ για τη χαρτογραφική απόδοσή τους εφαρµόστηκε η διαδικασία της παρεµβολής µεταξύ των θέσεων
καταγραφής. Τέλος η διαχρονική εξέλιξη των φασµατικών
χαρακτηριστικών, στο σύνολο της περιοχής, οπτικοποιήθηκε µε τη διαδοχή (animation) των χαρτών που δηµιουργήθηκαν για κάθε χρονική περίοδο καταγραφής.
Στη µεθοδολογία που παρουσιάζεται αποδίδονται οι διαφοροποιήσεις του ηχοτοπίου µέσα στα όρια της περιοχής µελέτης
και οι διακυµάνσεις του στον ηµερήσιο και τον ετήσιο κύκλο.
Με το τρόπο αυτό παρέχεται µια αντικειµενική µεθοδολογία
για τη σύγκριση διαφορετικών ηχοτοπίων, η δυνατότητα
µελέτης των φασµατικών αλλοιώσεων εξαιτίας των µετεωρολογικών συνθηκών (υγρασία, θερµοκρασία, άνεµο)
και η προοπτική συνδυασµού της αποτύπωσης των φασµατικών χαρακτηριστικών µε άλλου είδους καταγραφές
(αναγνώριση συγκεκριµένων ηχητικών γεγονότων) για τη
φασµατική ταυτοποίηση και αυτόµατοποιηµένη αναγνώριση των παραγόντων διαµόρφωσης ενός ηχοτοπίου.


ªÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ¯ˆÚÔ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÙË˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘
Ë¯ÔÙÔ›Ô˘ ÛÙË ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ∞ÓÙÈÓÈﬁÙË
°ÈÒÚÁÔ˜ Ã·Ù˙ËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, κ.ά.
Ακουστική Οικολογία είναι ένα διεπιστηµονικό πεδίο που

µελετά το περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψη τα ηχητικά του
χαρακτηριστικά. Ένα ακουστικό περιβάλλον διαµορφώνεται από ήχους ανθρώπινης, βιολογικής και γεωφυσικής
προέλευσης, οι οποίοι επιδρούν στην αντίληψη που έχει
ένας παρατηρητής (ακροατής) για το χώρο. Η έννοια του
ηχοτοπίου χρησιµοποιείται για να περιγράψει το ηχητικό
περιβάλλον στην κλίµακα ενός τοπίου, δίνοντας έµφαση
στον τρόπο µε τον οποίο αυτό γίνεται αντιληπτό και κατανοητό από τους οργανισµούς και τον άνθρωπο.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη των χωροχρονικών µεταβολών των επιµέρους διακριτών ηχητικών κατηγοριών όπως προκύπτουν από την ταξινόµηση
και την καταγραφή των ηχητικών σηµάτων/ ερεθισµάτων
του τοπίου της λιµνοθάλασσα Αντινιότη. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού δηµιουργήθηκαν δυο παράλληλα συστήµατα αποτύπωσης και καταγραφής της ηχητικής πληροφορίας. Το πρώτο εστιάζει σε αυτές κάθε αυτές τις πήγες παραγωγής των καταγεγραµµένων ήχων( 9
διακριτές κατηγορίες) και το δεύτερο εστιάζει στο διαχωρισµό
των ήχων σε ήχους επιφανείας και ήχους υποβάθρου(2
διακριτές κατηγορίες).
Η µεθοδολογία που προτείνεται για την αποτύπωση του
ηχοτοπίου, στηρίζεται στην δηµιουργία ενός κανονικού πλέγµατος σηµείων (κάνναβος), το οποίο καλύπτει οµοιόµορφα
την περιοχή µελέτης, η οποία είναι η λιµνοθάλασσα Αντινιότη που βρίσκεται στις βόρειες ακτές της νήσου Κέρκυρας
και αποτελει προστατευόµενη περιοχή που ανήκει στο ∆ικτυο NATURA 2000.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι κάθε κατηγορία ήχου εµφανίζει
διαφορετική δυναµική µεταβολής στο χρόνο και στο χώρο, Γεγονός το οποίο µας δίνει τη δυνατότητα να συσχετίσουµε τη κάθε κατηγορία ήχου τόσο τον ηµερήσιο κύκλο
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων όσο και µε τα χαρακτηριστικά του τοπίου. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι οι µεταβολές
του ηχοτοπίου όπως αυτό διακρίνεται από τους ήχους που
κυριαρχούν και διαχέονται τόσο στο υπόβαθρο όσο και
την επιφάνεια του τοπίου παρόλο που διαφοροποιούνται
ως προς τη µετρήσιµη ένταση τους αλλά και τη προέλευση τους φαίνεται να σχετίζονται έντονα µε χωρικά χαρακτηριστικά.
Τα συστήµατα κατηγοριοποίησης των ήχων που εφαρµόζουµε και προτείνουµε στην εργασία αυτή είναι ευέλικτα και µπορούν να εφαρµοστούν στο σύνολο φυσικών,
ηµιαστικών και αστικών συστηµάτων. Ο συνδυασµός στατιστικών µοντέλων και χωρικής ανάλυσης δεδοµένων µας
επιτρέπει να δηµιουργήσουµε ένα δυναµικό εργαλείο το
όποιο µπορεί µε ευκολία να χρησιµοποιηθεί για την καταγραφή , ανάλυση και εντοπισµό των χωροχρονικών µεταβολών των ήχων σε διάφορες κλίµακες.


™‡ÁÎÚÈÛË ÙË˜ ÔÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ ÙË˜ ∞ÓÙÈÓÈﬁÙË˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛ‹˜
ÙÔ˘  ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ª·˚ﬁÁÏÔ˘, κ.ά.

Με την παρούσα εργασία θα αναδείξουµε την συµβολή του
ήχου στην απόκτηση µιας ολοκληρωµένης αντίληψης του
τοπίου. Η παρατήρηση και η επεξεργασία µόνο των εικόνων
ενός τοπίου µας βοηθά στο να εντοπίσουµε την παρουσία των παραγόντων που διαµορφώνουν το τοπίο. Ο ήχος που παράγει το τοπίο αναδεικνύει τις λειτουργίες και
την δραστηριοποίηση αυτών των παραγόντων, δεδοµένα
απαραίτητα για την ολοκληρωµένη περιγραφή του τοπίου. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη της σηµασίας
των ακουστικών κριτηρίων στην µελέτη του τοπίου και η
συµβολή των ακουστικών ερεθισµάτων στη διαµόρφωση
ολοκληρωµένης αντίληψης για το τοπίο.
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Οι στόχοι της εργασίας είναι: α) Η κατηγοριοποίηση των οπτικών ερεθισµάτων, που διαµορφώνουν
την αντίληψη του παρατηρητή, τα οποία λαµβάνονται από πανοραµικές φωτογραφίες 360ο
15 διαφορετικών θέσεων του τοπίου της λίµνης Αντινιότης, β) Η σύγκριση των αποτελεσµάτων
της οπτικής µε αυτά της ακουστικής ταξινόµησης του τοπίου.
∆εδοµένα: α) Η διαθέσιµη ταξινόµηση των ηχητικών ερεθισµάτων ανάλογα µε την πηγή προέλευσής τους (ανθρωπογενής, βιολογική, γεωφυσική) σε 15 προκαθορισµένες θέσεις στη περιοχή Αντινιότη, για τις ώρες λήψης των φωτογραφιών, δηλαδή για τον µήνα Μάρτιο στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 12:00- 18:00 µµ . β) Φωτογραφικό υλικό (πανοραµικές φωτογραφίες
360ο) από τις 15 θέσεις και γ) Η δορυφορική εικόνα της ευρύτερης περιοχής.
Μεθοδολογία: Αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των οπτικών ερεθισµάτων (σε ανθρωπογενή
και γεωφυσικά), όπως αποτυπώνονται στις πανοραµικές φωτογραφίες και στη δορυφορική εικόνα.
Σύγκριση της κατανοµής των κατηγοριών των οπτικών και των ακουστικών ερεθισµάτων
στα 15 σήµεια. Σύγκριση της ταξινοµηµένης δορυφορικής εικόνας µε τους χάρτες προέλευσης ηχητικών γεγονότων.
Συµπεράσµατα: Μέσω των παραπάνω καταλήγουµε στην ανάδειξη της σηµασίας της αναγνώρισης και της περιγραφής των ηχητικών ερεθισµάτων ενός τοπίου, στην διαµόρφωση
ολοκληρωµένης γνώσης γύρω από τη δοµή και τη λειτουργία των παραγόντων που συνθέτουν το τοπίο.

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι µια ολοκληρωµένη παρουσίαση ενός χώρου µε χρήση οπτικοακουστικού
υλικού, περιγράφοντας τη µορφολογία, τις λειτουργίες που
σχετίζονται µ' αυτόν και τις χρονικές µεταβολές του. Τα
µορφολογικά χαρακτηριστικά (τοπογραφία, ανάγλυφο) αποδίδονται σε ένα 3-∆ χαρτογραφικό περιβάλλον και οι
σχετιζόµενες λειτουργίες µε τις διακυµάνσεις τους αναδεικνύονται µέσα από τις εναλλαγές των συστατικών του
ηχοτοπίου, όπως αυτά καταγράφηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η απόδοση των πληροφοριών που σχετίζονται µε το χώρο που παρουσιάζεται γίνεται µε την αναπαραγωγή πολυµεσικών αρχείων σε συνδυασµό µε το
διαθέσιµο χαρτογραφικό υπόβαθρο.
Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαµβάνει τη συλλογή του κατάλληλου υλικού, την οργάνωση και επεξεργασία του και τέλος τη γεωγραφική αναφορά των επεξεργασµένων αρχείων.
Ως περιοχή µελέτης επιλέχθηκε µια περιοχή στο κέντρο
της Βέροιας. όπου πραγµατοποιήθηκαν ηχογραφήσεις σε
χαρακτηριστικά σηµεία και στο σύνολο µιας διαδροµής.
Οι ηχογραφήσεις επαναλήφθηκαν δύο µέρες της εβδοµάδες
(µια καθηµερινή και µια το σαββατοκύριακο) και σε τρεις
χρονικές περιόδους ανά ηµέρα (πρωί – µεσηµέρι – βράδυ). Παράλληλα συλλέχθηκε το φωτογραφικό υλικό για τα
χαρακτηριστικά σηµεία (κατά τις περιόδους καταγραφής)
καθώς και video των διαδροµών που ακολουθήθηκαν. Το
σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού επεξεργάστηκε σε
πρόγραµµα δηµιουργίας πολυµεσικών εφαρµογών και στη
συνέχεια ενσωµατώθηκε σε δικτυακή πλατφόρµα 3-∆ χαρτογραφικής πλοήγησης.
Με την παραπάνω µεθοδολογία οι πληροφορίες που χαρακτηρίζουν ένα γεωγραφικό χώρο παρουσιάζονται µε παραστατικό τρόπο ενώ προκύπτουν νέες δυνατότητες για τη
περιγραφή και ανάδειξη περιοχών µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.


ÃˆÚÔ-¯ÚÔÓÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÙË˜ ¤ÓÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÂ ¤Ó· ˘ÁÚÔÙÔÈÎﬁ Ë¯ÔÙÔ›Ô  πˆÛ‹Ê ∆˙·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜, κ.ά
Η οικολογική περιγραφή ενός τοπίου βασίζεται κυρίως στην ανάλυση των χωρο-χρονικών
µεταβολών που γίνονται αντιληπτές µέσω οπτικών ερεθισµάτων. Παρά το γεγονός ότι, τα
ακουστικά ερεθίσµατα αποτελούν εξίσου σηµαντικές πηγές πληροφορίας για τις οικολογικές λειτουργίες που συντελούνται σε ένα τοπίο, η έρευνα σχετικά µε την ανάλυση των
ηχοτοπίων δεν έχει ακόµα αναπτυχθεί σηµαντικά. Ο στόχος λοιπόν αυτής της εργασίας
είναι η παρουσίαση των χώρο-χρονικών µεταβολών του ηχοτοπίου σε ένα φυσικό οικοσύστηµα κατά την διάρκεια της ηµέρας, εισάγοντας κατά τον τρόπο αυτό την γεωγραφική
ανάλυση των ηχοτοπίων στο χώρο της επιστήµης της οικολογίας του τοπίου.
Ως περιοχή µελέτης επιλέχθηκε ένα υγροτοπικό οικοσύστηµα (περιοχή Natura 2000) που
βρίσκεται στην περιοχή Αντινιότη στο βόρειο-δυτικό άκρο της Κέρκυρας. ∆εδοµένα έντασης
των συχνοτήτων του ακουστικού φάσµατος καταγράφηκαν κατά τον µήνα Μάρτιο του 2006
σε 15 δειγµατοληπτικά σηµεία καλύπτοντας ολόκληρη την περιοχή έρευνας και σε 8 διαφορετικές χρονικές περιόδους κατά την διάρκεια της ηµέρας. Τα δεδοµένα αυτά κατηγοριοποιήθηκαν και αναλύθηκαν µέσω Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, δηµιουργώντας µια χρονική σειρά ψηφιακών χαρτών της έντασης των ακουστικών συχνοτήτων.
Στη συνέχεια, οι χάρτες αυτοί αναλύθηκαν χωρικά, δηµιουργώντας δευτερογενή δεδοµένα χωρικών µετρικών του ηχοτοπίου. Η µελέτη της χωρο-χρονικής µεταβολής των µετρικών αυτών δείχνει πως η δοµή του ηχοτοπίου αλλάζει σηµαντικά κατά την διάρκεια
του εικοσιτετραώρου. Τις πρώτες πρωινές ώρες, το ηχοτοπίο εµφανίζεται οµοιογενές κατά µήκος ολόκληρης της περιοχής έρευνας, χωρίς την ιδιαίτερη επικράτηση συγκεκριµένων
ακουστικών συχνοτήτων. Αντιθέτως, κατά τις µεσηµβρινές ώρες το ολικό ηχοτοπίο εµφανίζεται κατακερµατισµένο µε την σύνθεση των συχνοτήτων του ακουστικού φάσµατος να διαφοροποιείται έντονα µέσα στον χώρο. Η ποικιλοµορφία του ηχοτοπίου διατηρείται
και κατά τις βραδινές ώρες όπου όµως η χωρική διαφοροποίηση µειώνεται, δηµιουργώντας
µε αλλά λόγια, µικρό αριθµό εστιών διαφορετικού ερεθίσµατος. Οι χωρο-χρονικές αυτές µεταβολές µαρτυρούν ένα τοπίο το οποίο µεταβάλλεται συνεχώς ηχητικά, ως αποτέλεσµα των βιολογικών, ανθρωπογενών και γεωφυσικών αλληλεπιδράσεων που συντελούνται
µέσα σε αυτό.


∏ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ‚ÈÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ‚ÈÔÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜
ÙˆÓ ÛÙÚÔ˘ıÈﬁÌÔÚÊˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ (Passeriformes) ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ﬁÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ °Ú¿ÌÌÔ˘
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ °ÂÚÔÊˆÎ¿, κ.ά.

Η βιοακουστική µέθοδος χρησιµοποιήθηκε για την καταγραφή της βιοκοινότητας των στρουθιόµορφων (ωδικών)
πουλιών (Passeriformes) στην προστατευόµενη περιοχή
του Γράµµου (GR1320002). Αυτή η µέθοδος καταγραφής
όλων των καλεσµάτων των πουλιών µε τη χρήση κατάλληλου ηχητικού εξοπλισµού έχει το πλεονέκτηµα της γρήγορης καταγραφής των ωδικών πουλιών µε σταθερό και
επαναλαµβανόµενο τρόπο σε διαφορετικούς τύπους ενδιαιτηµάτων, ανεξάρτητα από το επίπεδο εµπειρίας του ερευνητή στην ηχητική αναγνώριση των ειδών. Επιλέχθηκαν δέκα διαφορετικά ενδιαιτήµατα αντιπροσωπευτικά των
τύπων βλάστησης της περιοχής µελέτης. Σε κάθε ενδιαίτηµα έγινε ηχητική δειγµατοληψία σε πέντε σηµεία, τα οποία απείχαν µεταξύ τους τουλάχιστον 200m, µε στόχο την
αποφυγή διπλών καταγραφών του ίδιου είδους. Η δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε την Άνοιξη του 2007, κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου των πουλιών, τις πρωινές ώρες από ανατολής ηλίου έως πέντε ώρες µετά. Σε κάθε ηχητικό σηµείο τοποθετούνταν ο εξοπλισµός
και παρεµβαλλόταν ένα διάστηµα ησυχίας πέντε λεπτών,
πριν την έναρξη της καταγραφής. Η ηχητική καταγραφή διαρκούσε 10 λεπτά και πραγµατοποιούταν µε τη χρήση µικροφώνου PRO5W, παραβολικού πιάτου, κουκούλα µείωσης του ανέµου, και DATmic Stereo της TELINGA. Οι ήχοι καταγράφονταν σε mini-disc. Αναγνωρίσαµε τα είδη


ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÏ˘ÌÂÛÈÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÛÂ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ
ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ›ˆÓ – ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎﬁ ¯ÒÚÔ ÙË˜ µ¤ÚÔÈ·˜
ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫·Ú·ÎÒÛÙ·, κ.ά
Η κατανόηση του τοπίου βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη χαρτογράφιση (οπτικοποίηση)
των ιδιοτήτων που το χαρακτηρίζουν, δηλαδή στις διαδικασίες απόδοσης περιγραφικών
πληροφοριών σε θέσεις µε γεωγραφική αναφορά. Η ιδιαιτερότητα ενός χώρου διαµορφώνεται
από τις λειτουργίες που συνδέονται µ' αυτόν και ο οποίες αναδεικνύονται από τους ήχους
που δηµιουργούν. Έτσι, η µελέτη και της ακουστικής διάστασης του περιβάλλοντος, για
τη κατανόηση ενός τοπίου, εισάγει την ανάγκη ενσωµάτωσης της ηχητικής πληροφορίας
που το συνοδεύει.
Η αναπαραγωγή πολυµεσικών αρχείων για τη παραστατικότερη παρουσίαση πληροφοριών
(συνδυάζοντας κείµενο, γραφήµατα, ήχο, εικόνα και βίντεο) έχει πλέον καθιερωθεί στις διαδικασίες περιγραφής (µοντελοποίησης) και απεικόνισης (προσοµοίωσης) του χώρου.
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1 Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜

ex situ µε τη βοήθεια των CDs ηχητικής αναγνώρισης των
πουλιών της Ευρώπης του Roché (1996), και επίσης παράγοντας τα αντίστοιχα ηχητικά διαγράµµατα (sonograms)
των καλεσµάτων των πουλιών µε τη χρήση του λογισµικού BatSound.

∏Ã∏∆π∫√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ ∫∞π æÀÃ√§√°π∞
∏ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Ë¯ÔÙÔ›Ô˘ ˆ˜ ‚Ô‹ıËÌ· ÛÙË ÎÈÓËÙÈÎﬁÙËÙ· Î·È ÛÙÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌﬁ ÙˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ ÌÂ Úﬁ‚ÏËÌ·
ﬁÚ·ÛË˜  ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜ ∫., κ.ά.
Το σύνολο των ήχων ενός χώρου είναι βασικός παράγοντας για τη διαµόρφωση της χωρικής αντίληψης του παρατηρητή. Ειδικότερα ο προσανατολισµός και η κινητικότητα
των ατόµων µε πρόβληµα όρασης στηρίζεται στην αναγνώριση και τον εντοπισµό ιδιαίτερων ηχητικών γεγονότων που σχετίζονται µε έναν χώρο ή τον χαρακτηρίζουν.
Στη παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια να προσδιοριστούν τα ηχητικά γεγονότα που θεωρούνται σηµαντικά από τα άτοµα µε τύφλωση, για την περιγραφή ενός
εξωτερικού χώρου σε αστικό περιβάλλον.
Ως περιοχή µελέτης επιλέχθηκε η πανεπιστηµιούπολη του
ΑΠΘ και ειδικότερα η περιοχή µεταξύ του κτιρίου διοίκησης και της πλατείας του χηµείου.Στη συγκεκριµένη µελέτη,
ο προσδιορισµός των ηχητικών γεγονότων που µπορούν
να χρησιµοποιηθούν στο προσανατολισµό και την κινητικότητα των ατόµων µε προβλήµατα όρασης, βασίζεται
αρχικά στην αποτύπωση του ηχοτοπίου σε 6 επιλεγµένες
θέσεις, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από δυο διαφορετικές οµάδες παρατηρητών, µια µε τύφλωση (6 άτοµα) και
µια χωρίς πρόβληµα όρασης (12 άτοµα) και στη συνέχεια,
µε τη σύγκριση των αποτελεσµάτων στις αποτυπώσεις της
κάθε οµάδας. Μέσα από τη διαδικασία αυτή αναδεικνύεται
η σηµαντικότητα συγκεκριµένων ήχων οι οποίοι λειτουργούν ως ηχητικά ορόσηµα, ενώ παράλληλα προσδιορίζονται
και ήχοι που δεν λαµβάνονται υπ' όψη ή χρησιµοποιούνται σε µικρότερο βαθµό, από τα άτοµα µε τύφλωση, για
τον χαρακτηρισµό ενός αστικού τοπίου και οι οποίοι µπορεί να µην λειτουργούν θετικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων προσανατολισµού και κινητικότητάς. Η διαδικασία
που παρουσιάζεται αναµένεται να ορίσει µια µέθοδο αποτύπωσης του αστικού ηχοτοπίου µε έναν τρόπο που θα
προσδιορίζει χαρακτηριστικά ηχητικά γεγονότα τα οποία
θεωρούνται ως σηµαντικά βοηθήµατα στην κινητικότητα
και τον προσανατολισµό των ατόµων µε πρόβληµα όρασης και παράλληλα να προτείνει µέτρα ή παρεµβάσεις που
θα διευκόλυναν αυτή την οµάδα ανθρώπων.


◊¯Ô˜ Î·È ·ÒÏÂÈ· ·ÎÔ‹˜: ™Â Ù› ‚·ıÌﬁ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜.
§Ô˘Î›· °ÎﬁÓÙ˙Ô˘, κ.ά.

Ο ήχος είναι µια µηχανική διαταραχή που µεταδίδεται µε
ορισµένη ταχύτητα µέσα σε ένα ελαστικό µέσο και έχει τέτοιο χαρακτήρα ώστε να µπορεί να διεγείρει το αισθητήριο της ακοής και να προκαλέσει ακουστικό αίσθηµα. Η
ένταση αυτής της διαταραχής εξαρτάται από την ηχητική
ισχύ του ήχου, από την απόσταση που έχει ο δέκτης από την ηχητική πηγή καθώς και από την ελαστικότητα του
µέσου διάδοσης του ήχου.
Ύστερα από µακροχρόνιες µελέτες µπορούµε πλέον να αναφέρουµε µε βεβαιότητα ότι η πρόσληψη κάποιων ήχων
κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες µπορεί να καταστεί επικίνδυνη για το ανθρώπινο όργανο της ακοής για κάθε
άνθρωπο. Κάποια επαγγέλµατα βέβαια ανήκουν στα «επαγγέλµατα υψηλού κινδύνου» και διαφέρουν από άλλα
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όσον αφορά σε αυτή την επικινδυνότητα.
Αποτελέσµατα ερευνών σε διάφορες χώρες έχουν αποδείξει
ότι οι µουσικοί είναι εκτεθειµένοι σε ήχους υψηλής στάθµης έντασης και ότι ο βαθµός της έκθεσης σε αυτούς τους
ήχους εξαρτάται από το είδος της µουσικής δραστηριότητας
στην οποία ειδικεύεται ο κάθε µουσικός (ορχήστρα, χορωδία, τραγούδι, σόλο, ηλεκτρική ενίσχυση οργάνου κ.α.).
Μήπως όµως ο µουσικός εκτίθεται και σε άλλους ήχους,
επικίνδυνους για την ακοή του; Όπως όλοι πολλοί καλά
γνωρίζουµε, οι µουσικοί επιβαρύνουν την ακουστική τους
λειτουργία µε περισσότερες ώρες έκθεσης σε «επικίνδυνους» ήχους και µάλιστα πολλές φορές σε πολύ υψηλές
και επικίνδυνες στάθµες έντασης. Επίσης, επιβαρύνονται
και µε άλλες δραστηριότητες σχετικές µε τη µουσική, όπως
παρακολούθηση συναυλιών, µουσικών παραστάσεων κ.α.
Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι οι κίνδυνοι που παραµονεύουν
για το πολυτιµότερο φυσικό αγαθό του µουσικού, την ακοή του, είναι αυξηµένοι στις µέρες µας σε σχέση µε το παρελθόν και χρήζουν ιδιαίτερης αντιµετώπισης και προσοχής.


∏ ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ √ÈÎÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎﬁ Û¯ÔÏÂ›Ô ˆ˜ Ì¤ÛÔÓ ÁÈ·
·ÓÙÈÏËÙÈÎ‹ Ì¿ıËÛË Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹
πˆ¿ÓÓ· ∂ÙÌÂÎÙÛﬁÁÏÔ˘
Η εικονική και συµβολική αναπαράσταση της πραγµατικότητας κυριαρχεί σε βάρος της πρωτογενούς εµπειρίας
στις σύγχρονες –∆υτικού τύπου--κοινωνίες. Η ανισορροπία
που εισάγει η κυριαρχία της εικόνας και του συµβόλου,
έχει οδηγήσει εκτός των άλλων και στην µετατόπιση της
αισθητικής από το πεδίο των αισθήσεων στο πεδίο των
τεχνών, τόσο στην καθηµερινή ζωή όσο και στην εκπαίδευση. Έτσι, η τυπική εκπαίδευση ήδη από την παιδική
ηλικία, συχνά τοποθετεί τον µαθητή έξω από το περιβάλλον,
το οποίο και επιχειρεί να του διδάξει σε συµβολικό επίπεδο. Μπορεί λοιπόν ο µαθητής να εκτίθεται στο περιβάλλον
µέσα από την ποίηση, την ζωγραφική, τον χορό, την µουσική, τον κινηµατογράφο, χωρίς να του παρέχονται όµως
επαρκείς εκπαιδευτικές ευκαιρίες για πρωτογενείς εµπειρίες
µέσα σε αυτό, για δηµιουργία σχέσης µε το περιβάλλον,
και τελικά ακόµη και για διαµόρφωση στάσεων.
Η οικολογική προσέγγιση της αντίληψης--µε κύριους εκπροσώπους της στο χώρο της οπτικής αντίληψης τους James
και Eleanor Gibson --υποστηρίζει την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των αισθήσεων για την πληρέστερη αντίληψη
και κατανόηση του περιβάλλοντος. Με επίκεντρο της προσοχής τον ήχο, η Ακουστική Οικολογία, ενστερνιζόµενη τις
οικολογικές απόψεις περί αντιληπτικής µάθησης, ενώ παράλληλα εισάγει µια διευρυµένη ηχητική αισθητική, αυτή
των συνθέσεων ηχοτοπίου, προτείνεται ότι είναι δυνατόν
να εµπλουτίσει ιδιαίτερα το µάθηµα Μουσικής καθώς και
την Μελέτη Περιβάλλοντος στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Η παρούσα
παρουσίαση περιλαµβάνει παραδείγµατα από την εφαρµογή πιλοτικού προγράµµατος ακουστικής οικολογίας σε
∆ευτέρα και Τρίτη τάξη ενός ∆ηµοτικού Σχολείου σε χωριό
της Κέρκυρας.

√π∫√§√°π∞ ∫∞π ∏Ã∏∆π∫√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡

∆Ô ∏¯ËÙÈÎﬁ ∆Ô›Ô ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘  ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ¢·ÛÎ·Ï¿ÎË˜, κ.ά.
Αντικείµενο αυτής της έρευνας είναι µια πρώτη ενδεικτική καταγραφή του ηχοτοπίου της πόλης του Ρεθύµνου.
Για το σκοπό αυτό επιλέξαµε οκτώ χαρακτηριστικές περιοχές
της πόλης και µελετήσαµε: το περιεχόµενο του ηχοτοπίου κάθε περιοχής, δηλαδή τα ακουστικά γεγονότα που παρουσιάζονται σε κάθε περιοχή, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
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της κάθε περιοχής, την ένταση και την πυκνότητα των ηχητικών γεγονότων, τις πιθανές οµοιότητες που εµφανίζονται στις διαφορετικές περιοχές και τους ρυθµούς εµφάνισης των ηχητικών γεγονότων.
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο µεγαλύτερο µέρος µεταξύ
2003 - 2004 ενώ το 2007 έγιναν επαναληπτικές ηχητικές
καταγραφές στις ίδιες περιοχές µε σκοπό την µελέτη πιθανών αλλαγών που έχουν επέλθει.
∆ιαπιτώσαµε ότι : α) υπάρχουν αρκετές ανισορροπίες στο
ηχητικό περιβάλλον της σύγχρονης πόλης που προκύπτουν
κυρίως από την έλλειψη οποιουδήποτε ακουστικού σχεδιασµού αλλά και από τη µη τήρηση των κανόνων για τη
διατήρηση των επιπέδων έντασης των ηχητικών πηγών
στην πόλη στα αποδεκτά από το νόµο όρια, β) οι ήχοι των
πουλιών, και των ανθρώπων ακούγονται ακόµα σχεδόν
σε όλα τα µέρη που ηχογραφήσαµε, γ) υπάρχει µιά αυξητική τάση των επιπέδων έντασης και πυκνότητας των ήχων από το 2004 στο 2007 και τελικά ότι µε προσεκτικό
ακουστικό σχεδιασµό η πόλη θα µπορούσε να είναι πιό
βιώσιµη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.
Παράλληλα συλλέξαµε και παρουσιάζουµε ήχους και ηχητικά περιβάλλοντα που διατηρούν τον δεσµό της πόλης
µε το παρελθόν της και που πιστεύουµε ότι θα έπρεπε να
διατηρηθούν σε πιθανές προσπάθειες ακουστικού σχεδιασµού στις µελλοντικές µεταµορφώσεις του ηχοτοπίου
της πόλης του Ρεθύµνου.


∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ √ÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ¢È·‰Ú·ÛÙÈÎ¿ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·: ŒÓ· Ó¤Ô
Ì¤ÛÔ Î·ÏÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·Ù¿ ÙË˜ Ë¯ÔÚÚ‡·ÓÛË˜
∞Ó·ÛÙ·Û›· °ÂˆÚÁ¿ÎË, κ.ά.

Με αφορµή την εικαστική παρέµβαση υπνο-ηχοτοπία του καλλιτέχνη Βασίλη Μπάτσικα στο πλαίσιο αυτής της ανακοίνωσης
θα παρουσιάσουµε το θεωρητικό πλαίσιο προβολής επίκαιρων θεµάτων ακουστικής οικολογίας µέσα από ψηφιακές και διαδραστικές εγκαταστάσεις νέων καλλιτεχνών.
Στο πρώτο µέρος θα εστιάσουµε σε θέµατα επικοινωνίας
αυτού του νέου επιστηµονικού κλάδου της ακουστικής οικολογίας µε τις διαδραστικές ψηφιακές τέχνες όπου παρουσιάζονται θέµατα οικολογικών καταστροφών –µέσα
από ποίκιλλες µορφές -για την πολύπλευρη ευαισθητοποίηση του κοινού. Στο δεύτερο µέρος θα εστιάσουµε ιδιαίτερα στα προβλήµατα της ηχορύπανσης και τις επιπτώσεις στην καθηµερινή ζωή του ανθρώπου µε προέκταση τον ύπνο.
Τέλος, ο καλλιτέχνης Μπάτσικας Βασίλης θα παρουσιάσει
την εικαστική του παρέµβαση υπνο-ηχοτοπία που στην
ουσία αποτελεί ένα ¨πείραµα¨ καταγραφής του ηχοτοπίου
της πόλης και αποκωδικοποίησης του µέσω µηχανικής
κίνησης στο εσωτερικό χώρο: ένα παράδειγµα όπου οι
νέες διαδραστικές εγκαταστάσεις δίνουν την ευκαιρία στον
θεατή-ακροατή να προβληµατιστεί γύρω απο θέµατα ακουστικής οικολογίας.

∞∫√À™∆π∫∏ √π∫√§√°π∞ ∫∞π æ∏ºπ∞∫∏ ∆∂Ã¡√§√°π∞
™‡ÓıÂÛË Ë¯ÔÙÔ›ˆÓ ÛÙÔÓ ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙÔ ¯ÒÚÔ: ∆Â¯ÓÈÎ¤˜ Î·È
‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜  ∞Ó‰Ú¤·˜ ºÏÒÚÔ˜, κ.ά.
Οι σύγχρονες επιστηµονικές και ερευνητικές εξελίξεις στον
τοµέα της κωδικοποίησης και αναπαραγωγής του ήχου
στον τρισδιάστατο χώρο είναι άµεσα συνειφασµένες µε
τη ρεαλιστική απεικόνιση και σύνθεση εικονικών ηχοτοπίων ή/και αντιγράφων ηχοτοπίων. Στην εργασία αυτή γίνεται η παρουσίαση µιας ολοκληρωµένης ψηφιακής πλατφόρµας σύνθεσης, κωδικοποίησης και αναπαραγωγής η1 Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜

χητικών σηµάτων η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
την ακριβή τρισδιάστατη αναπαράσταση ηχοτοπίων. Ξεκινώντας από τεχνολογίες διαδραστικής σύνθεσης ηχητικών σηµάτων, αλλά και καταγραφής ήχου και διαφόρων
περιβαλλοντικών παραµέτρων από τον πραγµατικό κόσµο µέσω ασύρµατων δικτύων δεδοµένων και αισθητήρων, η προτεινόµενη πλατφόρµα αναλύει τις δυνατές τεχνικές κωδικοποίησης των ηχητικών δεδοµένων, καθώς
και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των αµφυωτικών
και πολυκαναλικών συστηµάτων τρισδιάστατης αναπαραγωγής του ήχου. Στην παρουσίαση της πλατφόρµας,
ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε τεχνικές µοντελοποίησης και
αναπαράστασης κινούµενων ηχητικών πηγών και σε µεθόδους µείωσης του απαιτούµενου υπολογιστικού φορτίου, παράγοντες που εξασφαλίζουν την υποκειµενικά ακριβή απεικόνιση ηχοτοπίων σε πραγµατικό χρόνο.


∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ SR (Soundscape Reconstructor)
ÁÈ· √ÈÎÔÏÔÁÈÎ‹ ∂˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Î·È ∂Î·›‰Â˘ÛË
∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿ÎË˜

Το σύστηµα SR (Soundscape Reconstructor), µια νέα τεχνολογία
που παρουσιάστηκε στο συνέδριο του SMS τον Ιούλιο του
2007 επιτρέπει, όπως δείξαµε, την ανάπλαση του ηχοτοπίου
µιας περιοχής προς µελέτη βασιζόµενο σε γεωγραφικά, χρονικά δεδοµένα, δείγµατα ήχων και µετρηµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ηχοτοπίου , έχει εκτός από την χρήση της
σαν επιστηµονικό εργαλείο, εφαρµογή σε εγκαταστάσεις,
εφαρµογές και ιστοσελίδες µε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στην
παρούσα εργασία θα δούµε πως η τεχνολογία SR µπορεί
να χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο που θα κάνει την ακουστική οικολογία γνωστή και προσιτή στο κοινό.

∏Ã∏∆π∫√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ ∫∞π ¶∞π¢∞°ø°π∫∏

∫Ú·˘Á¤˜ Î·È æ›ı˘ÚÔÈ: ªÈ· ·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ Ú·ÎÙÈÎ‹ ÙË˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈÎ‹ Î·È ÚˆÙÔÛ¯ÔÏÈÎ‹ ËÏÈÎ›·
¡ÈÎﬁÏ·˜ ∆Û·ÊÙ·Ú›‰Ë˜
Τόσο η ηλικία των παιδιών όσο και οι γνώσεις των µη ειδικών δασκάλων και νηπιαγωγών υπαγορεύουν µια διαφορετική πρακτική στο µάθηµα της µουσικής στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία. Η σύνθεση µπορεί να
αποτελέσει ένα ακόµα εργαλείο παιδαγωγικής πρακτικής
της µουσικής µέσα από µια διαδικασία οικείων στα παιδιά ήχων τους οποίους θα επιλέξουν, θα αναπαράγουν,
θα επεξεργαστούν, θα οργανώσουν, θα καταγράψουν και
τέλος θα παρουσιάσουν σε ένα έργο στο οποίο τόσο η διαδικασία όσο και το αποτέλεσµα παίζουν σηµαντικό ρόλο.
Ο/η εκπαιδευτικός ως µέλος της οµάδας µπορεί να συνεισφέρει ανάλογα µε τις µουσικές του/της δεξιότητες και
εµπειρίες οι οποίες πάντως είναι στα πλαίσια της προηγούµενης εκπαίδευσης του/της αλλά και του βαθµού ενασχόλησης µε το συγκεκριµένο αντικείµενο.


√ ™¯ÔÏÈÎﬁ˜ ÃÒÚÔ˜ Î·È ÙÔ ∏¯ËÙÈÎﬁ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
µ·ÛÈÏÈÎ‹ ∑Â¿ÙÔ˘, κ.ά.

Η ακουστική της σχολικής τάξης και το ηχητικό περιβάλ-

λον του σχολικού χώρου έχουν σηµαντική επίδραση στην
ικανότητα απόδοσης του µαθητή. Μελέτες έχουν δείξει τις
αρνητικές συνέπειες του θορύβου τόσο στην απόδοση των
µαθητών (Jago & Tanner, 1999) όσο και των εκπαιδευτικών (Smith, 2002). Έχει αποδειχθεί ότι η ενίσχυση της ακουστικής σε χώρους µάθησης ωφελεί την εκπαιδευτική διαδικασία (Bronzaft, 1981· Crandell, Smaldino & Flexer, 2004).
Τα αυξανόµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα του πλανήτη αποτέλεσαν αφορµή για την αειφόρο ή αλλιώς βιώσιµη ανάπτυξη η οποία σταδιακά αποτελεί ζητούµενο σε πολλούς τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ένας από
αυτούς είναι και ο τοµέας των κατασκευών. Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύσσονται διεθνώς ποικίλες πρωτοβουλίες
και πρακτικές για την αειφόρο κατασκευή και λειτουργία
σχολείων. Παρότι τα «αειφόρα» ή «πράσινα» σχολεία αποτελούν πρόσφατη εξέλιξη, υπάρχουν έρευνες που συνδέουν συγκεκριµένες κτιριακές παραµέτρους - στις οποίες
δίνεται έµφαση στον «πράσινο σχεδιασµό» σχολείων - µε
πλεονεκτήµατα για τη µάθηση, την ανθρώπινη υγεία και
απόδοση και το περιβάλλον καθώς και µε µακροπρόθεσµα οικονοµικά οφέλη (Olson & Kellum, 2003· Global Green,
2005· Kats, 2006· National Research Council, 2006).
Υποστηρίζουµε ότι είναι αναγκαίο να µελετηθεί ο σχολικός χώρος µέσα από τους άµεσους χρήστες του – µαθητές, εκπαιδευτικούς και διευθυντές – αλλά και τους έµµεσους χρήστες, - γονείς- προκειµένου να εντοπιστούν και
να επισηµανθούν προβλήµατα, ανάγκες και προτάσεις που
µπορούν τόσο να συµβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών περιβαλλοντικής άνεσης στα ελληνικά σχολεία όσο
και να διευρύνουν και να εµπλουτίσουν την παιδαγωγική αξιοποίηση του σχολικού χώρου, στο πλαίσιο της αειφορίας. Μία παράµετρος που πρέπει να µελετηθεί σε σχέση µε την αειφόρο κατασκευή των σχολείων και τη χρήση
υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, είναι ο ήχος και το ηχητικό περιβάλλον που διαµορφώνεται µέσα στο σχολικό χώρο και γύρω από αυτόν.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η θεωρητική βάση, το
περιεχόµενο και το µεθοδολογικό πλαίσιο πανελλαδικής
έρευνας που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2006 σε τυχαίο δείγµα 170 δηµοσίων σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχετικά µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες στο σχολικό χώρο και τη σηµασία της αειφόρου κατασκευής και της
χρήσης υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και την υγεία
του ανθρώπου.
Η εργασία επικεντρώνεται σε πρώτα αποτελέσµατα και
συµπεράσµατα της έρευνας ειδικότερα γύρω από την ακουστική και το ηχητικό περιβάλλον του σχολικού χώρου,
τα οποία προέκυψαν από τις αντιλήψεις, στάσεις και απόψεις των διευθυντών των συµµετεχόντων σχολείων, ως
µελέτη περίπτωσης.


ºÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· «√Ì¿‰· ªÂÙ·‹¯ˆÓ» ("Metasound Group
Project"): ªÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÁÈ· ÙÈ˜ Ë¯ÔÁﬁÓÂ˜
Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË  ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™·ÚÚ‹˜
Ο εικοστός αιώνας χαρακτηρίστηκε ανάµεσα στα άλλα από την κατασκευή και χρήση αυτοσχέδιων µουσικών ορ11

£¤Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰ﬁÌËÛË˜ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË
Ë¯ÔÙÔ›ˆÓ  ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ A. ∫ﬁÎÔÚ·˜

γάνων και ηχογόνων κατασκευών από αντικείµενα της καθηµερινότητας. Μέσα από την τάση αυτή το ηχοτοπίο που
µας περιβάλλει επανα-προσδιορίζεται ως προς την µουσική και ηχητική του ποιότητα, αλλά και η µουσική αποκτά καινούργιο υλικό.
Στην εργασία µας παρουσιάζουµε µια δραστηριότητα (project)
που πραγµατοποιήθηκε στο Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου την περίοδο 2004-2006
στα πλαίσια του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Πολιτισµού
µε την επωνυµία «οµάδα µεταήχων» («Metasound Group
Project»). Σε αυτήν οι φοιτητές διδάχτηκαν σε θεωρητικό
και πρακτικό επίπεδο ζητήµατα αυτοσχέδιας οργανοκατασκευής και οργανοπαιξίας, κατασκεύασαν και ασκήθηκαν
σε αυτοσχέδια όργανα και ηχογόνες κατασκευές και πραγµατοποίησαν µια συναυλία στην Άρτα.
Στο πρώτο µέρος της εργασίας προβάλλονται οι θεωρητικοί προβληµατισµοί και το πλαίσιο όπως διαµορφώθηκε
σύµφωνα µε τις ανάγκες της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Τα ζητήµατα αφορούν σε θέµατα αφενός ακουστικής και φυσικής του ήχου, αφετέρου στις κοινωνικές και
πολιτισµικές διαστάσεις του ήχου που περιλαµβάνει η δραστηριότητα.
Στο δεύτερο µέρος καταγράφονται και τεκµηριώνονται οι
πρακτικές που τελικά δηµιουργήθηκαν και ακολουθήθηκαν. Έτσι, καταλήγουµε σε µια καταγραφή προβληµατισµών όπως: ποια είναι η σχέση της αυτοσχέδιας κατασκευής
οργάνων µε την ήδη υπάρχουσα οργανοκατασκευή; Ποια
είναι η θέση της µουσικής αυτής στην ευρύτερη ακροαµατική
µας κουλτούρα; Πως συνδέεται η δραστηριότητα αυτή µε
την αντίληψη του ηχοτοπίου που µας περιβάλλει και την
έννοια της «ενεργητικής ακρόασης»; Και, τέλος, πως αυτή η µορφή δηµιουργικής δραστηριοποίησης µπορεί να συνδεθεί µε µορφές εκπαίδευσης στη µουσική και τον ήχο;


∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ √ÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ·
¿ÙÔÌ· ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜  Ã·Ú›ÎÏÂÈ· ªÈÓÒÙÔ˘, κ.ά.

Η ακουστική οικολογία µπορεί να εφαρµοστεί σε πολλά
και διαφορετικά επιστηµονικά πεδία. Ένα από αυτά τα
πεδία είναι και η περιβαλλοντική εκπαίδευση για άτοµα
µε ειδικές ανάγκες. Η σηµαντικότητα της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης είναι αναµφισβήτητη και η πρωτοτυπία εφαρµογής και ενσωµάτωσης της ακουστικής οικολογίας στο
υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποτελεί καινοτόµο
δράση. Οι ειδικές οµάδες όπως άτοµα µε προβλήµατα όρασης,
άτοµα µε κινησιακά προβλήµατα, µεταφέρονται νοητά στο
χώρο και το χρόνο που επιλέγεται κάθε φορά. Το κάθε ηχοτοπίο
είναι µοναδικό για κάθε χωρική και χρονική στιγµή.
Η πρωτοτυπία του να µην υπάρχουν µεµονωµένα ηχητικά αρχεία, αλλά αρχεία από ηχοτοπία στη συνέχεια τους,
προτείνεται ως εργαλείο εκπαίδευσης και εργαλείο εν δυνάµει µεταφοράς του εκπαιδευόµενου στο επιλεγµένο οικοσύστηµα. Παράλληλα προσδίδει αµεσότητα και ακρίβεια.
Στη διδακτορική διατριβή που εκπονείται, ως εφαρµογή
έχει επιλεχθεί η περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Ζακύνθου. Η καταγραφή ήχων, ηχοτοπίων και ειδών του
συγκεκριµένου οικοσυστήµατος «ταξιδεύει» τον εκπαιδευόµενο στις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώ12

νας, στους ήχους της χελώνας που αποκτά ηχητική οντότητα,
στον αγώνα που κάνουν τα µικρά χελωνάκια µέχρι να φτάσουν στη θάλασσα, στο φυσικό τοπίο και ανάγλυφο της
περιοχής και στην ηχητικά καταγεγραµµένη βιοκοινωνία
τους. Αντίστοιχο απτικό υλικό έρχεται να συµπληρώσει την
«εικόνα» του ήχου.

™À¡£∂™∏ ∏Ã√∆√¶πø¡

∏¯ÔÙÔ›Ô. ∆Ô›Ô ÁÈ· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË  £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ §ÒÙË˜
Σε πρόσφατη αρθρογραφία τους, δύο από τους σηµαντικότερους συνθέτες ηχοτοπίων, οι Barry Truax και Hildegard
Westerkamp, προτείνουν τέσσερις αρχές για τη σύνθεση
ηχοτοπίων. Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει κυρίως στην
πρώτη από αυτές, και εξετάζει αν υποβοηθά ή αντίθετα περιορίζει το συνθέτη, τις µεθόδους του, τις απόψεις και το
ηχητικό του όραµα. Το ηχοτοπίο θα δηµιουργηθεί σύµφωνα
µε αυτό, θα επηρρεαστεί από αυτό και τελικά θα περιέχει
το περιβαλλοντικό του µήνυµα χωρίς όµως να καθορίζεται και να περιορίζεται από τις αρχές. Αυτή η επισήµανση θα ήταν αυτονόητη αν δεν είχαν προηγηθεί οι τέσσερις αρχές του Truax και ειδικότερα η πρώτη περί αναγνωρισιµότητας του ήχου. Αν ο συνθέτης επιδιώξει να εστιάσει στις "υφές και στις λεπτοµέρειες" του ήχου, όπως
ο "…φωτογράφος που εστιάζει σε µη ορατές από το µάτι λεπτοµέρειες" (Westerkamp, 1999), το πιθανότερο είναι
να αποµακρυνθεί από τη σύνδεση του ήχου µε την πηγή
του και κατά συνέπεια, από την αναγνωρισιµότητά του.
Αν επίσης υποθέσουµε ότι ως αναγνωρισιµότητα, οι Truax
και Westerkamp θεωρούν την αντιγραφή, επανάληψη ή µίµηση ηχητικών µοτίβων που συλλέγουν από µια τοποθεσία,
και άρα τη διατήρηση του ύφους και της υφής τους, τότε
θα πρέπει επίσης να υποθέσουµε ότι διαθέτουν και ένα
σύνολο νοητικών κανόνων για την αναπαραγωγή αυτών
των µοτίβων στη σύνθεση του ηχοτοπίου. Ωστόσο, αυτοί οι κανόνες δεν είναι απαραίτητα ταυτόσηµοι µε τις νοητικές εικόνες των αντικειµένων που προσπαθούν να απεικονίσουν. Οι Truax και Westerkamp διατρέχουν τον κίνδυνο να υποβάλουν "…µια ταυτότητα ανάµεσα σε ό,τι ο
καλλιτέχνης σχεδιάζει και τη νοητική εικόνα του κόσµου
που διαµορφώνει" (Layton, 2003). Η τελευταία είναι µια
ψευδαίσθηση, µία προβαλλόµενη εικόνα που δείχνει ότι
"…η νοητική πρόσληψη δεν είναι η ίδια µε το γραφιστικό
µοτίβο" (idem). Η ηχογράφηση του κελαϊδίσµατος ενός πουλιού, για παράδειγµα, δεν µπορεί να ταυτιστεί µε το ίδιο
το πουλί, αφού είναι αποκοµένη τόσο από το χώρο, όσο
και από το χρόνο και τον τόπο και ως τέτοια είναι ένα αφηρηµένο ηχητικό αντικείµενο. Πολύ περισσότερο, δεν µπορεί να ταυτιστεί µε τη νοητική πρόσληψη του αντικεµένου
και την εικόνα που αυτή η πρόσληψη προβάλλει µέσω της
αντιληπτικής διαδικασίας. Εποµένως, οι µετασχηµατισµοί
που επιχειρούν οι Truax και Westerkamp και οι επιβαλλόµενες σχέσεις µεταξύ ηχητικού αντικειµένου (ηχογραφηµένος ήχος) και προσλήψιµης εικόνας (αναγνωρισιµότητα),
είναι πολύ δύσκολο να εδραιωθούν. Καταρρίπτονται ήδη,
από τις αντιληπτικές διαδικασίες που απαιτούνται κατά
την ίδια την ακρόαση.



1 Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜

Το αυξηµένο ενδιαφέρον των συνθετών για τη σύνθεση ηχοτοπίων υποστηρίζεται όλο και περισσότερο από την συνεχόµενη ανάπτυξη προηγµένων εργαλείων για τη λήψη,
την επεξεργασία και την εκτέλεση του ηχητικού υλικού (Truax,
2002). Πιες είναι όµως οι προκλήσεις στη σύνθεση αυτής
της µουσικής; Πώς αυτές µπορούν να αντιµετωπιστούν και
πιες είναι οι προοπτικές για το µέλλον; Σκοπός αυτού του
άρθρου είναι να εντοπίσει κάποιες από τις ιδιαιτερότητες
της µουσικής ηχοτοπίων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας της σύνθεσης ξεκινώντας ακόµα από την ηχογράφηση,
την αρχειοθέτηση, την επεξεργασία και τη µίξη. Στη συνέχεια
προτείνεται µια µεθοδολογία που σκοπό έχει να βοηθήσει τον συνθέτη στην καλύτερη διαχείριση, επεξεργασία
και δόµηση του έργου. Παρατίθενται αποσπάσµατα από
το έργο ‘Sound Forest’ (Κόκορας, 2007) όπου µέσα από
την ανάλυση τους αναπτύσσεται ο προβληµατισµός ενώ
παράλληλα εξηγούνται οι προτεινόµενες λύσεις.


™‡ÓıÂÛË Live ∏ÏÂÎÙÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÌÂ ¯Ú‹ÛË
‰ÈÎÙ˘·Î¿ ‰È·Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ Ë¯ÔÙÔ›ˆÓ. ∞ÈÛıËÙÈÎ¿ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·  ∫·ÙÂÚ›Ó· ∆˙Â‰¿ÎË, κ.ά.
Οι σύγχρονες εξελίξεις στον τοµέα των δικτύων υπολογιστών έχουν αναδείξει µία σειρά από εφαρµογές, οι οποίες
µέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ανέφικτες. Το άµεσο αντίκρισµα στην τέχνη του ήχου και της µουσικής, είναι ότι πλέον φαίνεται ορατή η δυνατότητα αποστολής ηχητικού σήµατος υψηλής πιστότητας σε γεωγραφικά αποµακρυσµένα
σηµεία. Αυτού του είδους οι µουσικές εφαρµογές, που η
σηµερινή τεχνολογία επιτρέπει, είναι πολλαπλές και θέτουν ποικίλα ερωτήµατα που αφορούν στις αισθητικές και
τεχνικές ιδιαιτερότητες.
Μία τεχνολογική υποδοµή η οποία υποστηρίζει την αποστολή ηχητικού σήµατος – υψηλής πιστότητας σε γεωγραφικά
αποµακρυσµένα σηµεία αναπτύσσεται στα πλαίσια του
ερευνητικού έργου ∆ΙΑΜΟΥΣΕΣ. Η καινοτοµία του
∆ΙΑΜΟΥΣΕΣ έγκειται στην ικανότητα αποστολής σήµατος υψηλής πιστότητας – ικανό για µουσική εκτέλεση – µε
ελαχιστοποίηση δικτυακών και άλλων καθυστερήσεων. Στην
παρούσα ανακοίνωση, παρουσιάζουµε µία από τις εφαρµογές του ∆ΙΑΜΟΥΣΕΣ, στην υλοποίηση του έργου
ηλεκτροακουστικής µουσικής "Θροΐσµατα", για αποµακρυσµένες µεταξύ τους βελανιδιές ή άλλα δέντρα, διαδίκτυο και live electronics.
Στην εφαρµογή αυτή τα ηχοτοπία γύρω από κάποια αποµακρυσµένα µεταξύ τους δέντρα µεταφέρονται και «κατοικούν» σε κάποιο άλλο ηχοτοπίο, στο οποίο ακουστικά συνυπάρχουν. Σε αυτό τον τόπο ηχητικής συνάντησης
«διαλέγονται» µε το ιθαγενές ηχοτοπίο.

∏Ã∏∆π∫√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ ∫∞π ª√À™π∫∏

∂ıÓÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ∏¯ÔÙÔ›·: ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘  ¶¿ÓÔ˜ ¶·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜
Οι ανθρωπολόγοι ήταν ανάµεσα στους πρώτους κοινωνικούς επιστήµονες που υιοθέτησαν και χρησιµοποίησαν
την προβληµατική της ακουστικής οικολογίας και την έννοια του ηχοτοπίου. Κορυφαίο παράδειγµα µιας τέτοιας
αξιοποίησης αποτελούν οι εθνογραφικές µελέτες του αµερικανού ανθρωπολόγου Steven Feld για τους Καλούλι της Παπούα Νέας Γουϊνέας, οι οποίες µέσα από µια συστηµατική θεώρηση του ήχου ως πολιτισµικό σύστηµα σε
µια κοινωνία του τροπικού δάσους έθεσαν τα θεµέλια για

µια συστηµατική ανθρωπολογία του ήχου και της ακοής.
Η ανακοίνωση αυτή εστιάζει σε µελέτες που εξετάζουν τον
ήχο και την ακοή από ανθρωπολογική σκοπιά στην ελληνική
κοινωνία. Ειδικότερα, θα εστιάσουµε την προσοχή µας στις
πρακτικές και τις συµβολικές διαστάσεις του ήχου των κουδουνιών των ζώων, όπως αυτές εκφράζονται σε τοπικές,
καθηµερινές και τελετουργικές, χρήσεις, αλλά και σε λογοτεχνικά έργα΄ θα εξετάσουµε, ακόµα, τη σηµασία του ήχου και της ακοής στην εµπειρία της σύγχρονης πόλης,
ιδιαίτερα όπως αυτή εκφράζεται µέσα από τη χρήση νεώτερων εξατοµικευµένων τεχνολογικών εφαρµογών, όπως
τα γουόκµαν, τα κινητά τηλέφωνα και τα ringtones.


Aﬁ ÙÔ Ë¯ÔÙÔ›Ô ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎﬁ ÙÔ›Ô: ·ÓÈ¯ÓÂ‡ÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›·
ÌÈ·˜ Û‡ÓıÂÙË˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜  ¢·Ó¿Ë ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘

Τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο η ακουστική οικολογία όσο και ο τοµέας της πολιτισµικής γεωγραφίας, έχουν πλέον εδραιώσει συστήµατα καταγραφής και διαφύλαξης ή
ανάδειξης του ηχητικού περιβάλλοντος συγκεκριµένων τόπων. Τι είναι όµως αυτό που καθιστά ένα περιβάλλον αναγνωρίσιµο ως τοπίο; Πως συµψηφίζονται εντός του τα
πρωτογενή ηχητικά ερεθισµάτα και οι σύνθετοι, οργανωµένοι
ήχοι που µπορούν να οριστούν ως µουσική; Κατ’επέκταση, κατά πόσον µπορεί η εύθραυστη διαχρονική ισορροπία
τέτοιων συστηµάτων να αποδοθεί ή και να διατηρηθεί, µεσω µιας συγχρονικής τοπιακής θεώρησης;
Η παρούσα εργασία εντοπίζει, σε πρώτο επίπεδο, µια σειρά από καταγεγραµµένες ή και λιγότερο προφανείς εντάσεις
στο χώρο της ακουστικής οικολογίας, όπως αυτές µεταξύ τεκµηρίωσης και σύνθεσης, παρατήρησης και επέµβασης,
φαινοµένου και ιστορίας. Σε δεύτερο επίπεδο, προτείνει
µια ευρύτερη, σύνθετη οικολογική θεώρηση, παρουσιάζοντας τον όρο «µουσικό τοπίο» (βλ. D. Stefanou, Placing
the Musical Landscape, PhD thesis, Univ. of London, 2004).
Τέλος, εξετάζει τις χρήσεις του όρου αυτού, καθώς και τα
σηµεία επαφής / διαφοροποίησης του ως προς το ηχοτοπίο,
µε αναφορά σε ερευνητικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται κατά την τελευταία τετραετία σε συνεργασία µε την Οµάδα Κοινωνικής & Πολιτισµικής Γεωγραφίας
του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (Royal Holloway), και το
Εργαστήριο Πολεοδοµικής Σύνθεσης του Εθνικού Μετσοβείου
Πολυτεχνείου.


ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Î·È ™˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ∏¯ÔÙÔ›·: ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ £ÂˆÚ›Â˜ Î·È ¶Ú·ÎÙÈÎ¤˜  ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘Ì¿ÚË˜
Η διεπιστηµονική και δηµιουργική δυναµική της έννοιας
«ηχοτοπίο» (soundscape) µπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω µέσα από τη συνάντηση και αλληλεπίδραση των πολιτισµικών σπουδών µε τις σπουδές ήχου. Στον κοινό αυτό τόπο οι πολιτισµικές σπουδές µπορούν να εµπλουτίσουν τις ερευνητικές µεθοδολογίες για την πρόσληψη και
σηµασιοδότηση των ήχων ενώ οι σπουδές ήχου µπορούν
να συµβάλουν στην ανάδειξη της επιτελεστικότητας
(performativity) των κοινωνικο-πολιτισµικών πρακτικών.
Στο πεδίο αυτό, ο ήχος δεν κατανοείται ως µονολογικό γνωστικό- αντικείµενο («φυσικό», αισθητικό, τεχνολογικό κ.ά) αλλά ως οργανική διεργασία εξελισσόµενη µε το
περιβάλλον της (κοινωνικό, φυσικό, ιστορικό, τεχνολογικό, κ.ά). Τα παραπάνω θα αναλυθούν µε επίκεντρο τη δηµιουργία της διαδραστικής εγκατάστασης «Το ηχοτοπίο
της οδού Ερµού στη Μυτιλήνη». Συγκεκριµένα θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι βασικές ιδέες και οι µεθοδολογίες υλοποίησης της εγκατάστασης και των "συνθέσεων ηχοτοπίου" (soundscape compositions). Ιδιαίτε13

ρη έµφαση θα δοθεί στα λειτουργικά, κοινωνικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά των ήχων του συγκεκριµένου δρόµου, το ηχοτοπίο του οποίου νοείται ως περιβάλλον συµπαρουσίας και αλληλεπίδρασης ηχογόνων αλλά και µηηχογόνων φορέων δράσης.


ªÔ˘ÛÈÎ‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ· – µÈﬁÛÊ·ÈÚ· –∂È‚›ˆÛË: ªÔ˘ÛÈÎ‹ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ  ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Î·‚ÂÏ¿ÎË˜
Πως θα µπορούσε σήµερα η µουσική δηµιουργία µπροστά στην γενικευµένη επιβάρυνση της φύσης και του ηχητικού περιβάλλοντος απειλούµενη από την νεωτερική κουλτούρα του ρίσκου να διαµορφώσει µια νέα συνείδηση συλλογικότητας προκειµένου να ευαισθητοποιήσει τον οικουµενικό πολίτη προς µια δραστική περιβαλλοντική συνέργεια; Με ποιο τρόπο είναι εφικτή µια µουσικοαισθητική συνειδητοποίηση στις µέρες µας σε µια περίοδο περιβαλλοντικού συναγερµού και πλανητοπικότητας η οποία
είναι ικανή να αποφύγει την δηµιουργία αρνητικών υλοποιήσεων µουσικών ατµοσφαιρών και τον ωφελιµισµό που
προκύπτει από τη αναγκαστική ένταξη της µουσικής πνευµατικότητας στο πεδίο αυτό της ειδικής νοµιµότητας προδιαγεγραµµένων εννοιοκρατικών και οικονοµικών-κλειστών
περιχαρακώσεων ; Μπορούν πράγµατι οι καλές προθέσεις
των καλλιτεχνών για το περιβάλλον να γίνουν κατανοητές
όταν τα πνεύµατα των ανθρώπων είναι απροετοίµαστα;
Πως µπορούν να εντοπιστούν τα προβλήµατα που συσχετίζονται µε διαχρονικούς κανόνες των σχέσεων περιβάλλοντος- φύσης ανθρώπινης µουσικής έκφρασης. και
ανθρώπινης εξουσιαστικότητας πάνω στην φύση ακόµα
και µέσω της εργαλειακής χρήσης της µουσικής για αλλότριες
και αδιαφανείς αλληλοδιαπλοκές;
Η αναγνώριση και εντοπισµός των προβληµάτων είναι το
πρώτο µας βήµα.
Η υπερτοπικότητα δεν διαφαίνεται ότι µπορεί να λύσει τα
προβλήµατα της µουσικής επικοινωνίας κυρίως µάλιστα
των µουσικών ατµοσφαιρών που προκύπτουν από τόπους
µε διαφορετικά ψυχοπνευµατικά πυκνώµατα.
- Έχουµε το δικαίωµα για την εφαρµογή µιας διεθνούς τυποποιηµένης συµµετρίας στην µουσική έκφραση όπως αυτό τείνει να διαµορφωθεί στις µέρες µας κυρίως µέσα από την τυποποίηση της µουσικής παιδείας και στον χώρο της µουσικής δηµιουργίας;
- Ποια προβλήµατα προκύπτουν από τον εκσυγχρονισµό
των υποδοµών της που βάλλουν κυρίως την δηµιουργικότητα αλλά και την ψυχική µας υγεία;
Ακολουθώντας την σκέψη του Μάρευ Σάφερ αναστοχαζόµενοι
σήµερα αυτή την πολύτιµη σηµαντική του συλλογιστική για
την µεθοδευµένη µελέτη των ήχων που µας περιβάλλουν και
τις συµβολικές τους προεκτάσεις, είµαστε σε θέση να κατανοήσουµε και να εντοπίσουµε τις αιτίες της απειλητικής
επιβάρυνσης της ηχόσφαιρας που συσκοτίζει την σκέψη
και παρεµποδίζει την φυσιολογική αναδηµιουργία και ροή
της µουσικής ενέργειας. Έντοπίζεται ένα θανάσιµο ύπουλο πλήγµα στο θεµέλιο λίθο του οικοσυστήµατος και
στην δηµιουργία ισορροπίας στην Βιόσφαιρα.
Σε σχέση δε µε την συνεχή ελάττωση µιας υψηλής και απαιτητικής µουσικής δηµιουργίας που βάλλεται από την
τυποποίηση, την αποϊστορικοποίηση της και την συνεχιζόµενη
πόλωση διαφορετικών µουσικών δογµατικών θεάσεων
και κυριαρχικών αντιλήψεων (σύγκρουση µε την φύση) το
φαινόµενο µπορεί να χαρακτηριστεί ως υποβαθµισµένη
ενέργεια . Κατ΄έπέκταση προαναγγέλει την κατάρρευση
της οργάνωσης του συστήµατος υποβαθµίζοντας αυτή
την ίδια την ανθρώπινη µουσική ευφυία και νόηση. Σήµερα
όσο ποτέ άλλοτε οι νεότερες γενιές και εδώ στην Ελλάδα
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µέσα από αυτή την σηµαντική συνάντηση - πρωτοβουλία του Ιονίου Πανεπιστηµίου καλούµαστε να εµβαθύνουµε
πάνω στα νέα προβλήµατα που προκύπτουν αναλαµβάνοντας τις ευθύνες µας.


ªÈ· ¢ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ ∞ÏÏËÏÂÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ Î·È
∏¯ËÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜  ™‡ÚÔ˜ °·Ï·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜

Το ραδιόφωνο ως ένα αµιγώς ακουστικό µέσο επηρεάζει
και διαµορφώνει καθηµερινά το ηχητικό µας περιβάλλον
και κατά συνέπεια και τις συνήθειές µας ως προς την ακρόαση µουσικής. Στη διαµόρφωση αυτή οι ακροατές δεν
είναι βεβαίως πάντοτε αµέτοχοι. Συνήθως αυτοί επιλέγουν
να ανοίξουν το ραδιόφωνο, σαν να αρνούνται το ήδη υπάρχον ηχοτοπίο που τους περιβάλλει. Συνεπώς το ραδιόφωνο, ενταγµένο στο αστικό ηχοτοπίο, ενισχύει την αποξένωσή τους από τους φυσικούς ήχους. Από την άλλη
µεριά, το περιεχόµενο της ραδιοφωνικής µετάδοσης δεν
εξαρτάται από τους ακροατές και, καθώς τις περισσότερες φορές επιλέγεται µε εµπορικά κριτήρια, είναι κατά κύριο λόγο περιορισµένης ποικιλίας. Όµως αυτή η έλλειψη
ουσιαστικά νέων ερεθισµάτων στο ηχητικό περιβάλλον έχει καταλυτική επίδραση στον τρόπο ζωής στις σηµερινές κοινωνίες. Απέναντι σε αυτές τις αρνητικές επιδράσεις
υπάρχει η εναλλακτική πρόταση της ένταξης της Ακουστικής
Οικολογίας στη ραδιοφωνική θεµατολογία και της µετάδοσης συνθέσεων ηχοτοπίου. Τέτοιες λύσεις θα µπορούσαν
να αφυπνίσουν το κοινό και να αλλάξουν τις ακουστικές
του συνήθειες και κατ’ επέκταση να δώσουν την ώθηση
για την αλλαγή του ραδιοφωνικού τοπίου

ª√¡πª∂™ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∂π™
¶√™∆∂ƒ
¶ÚÔÎ·Ù·ÚÎÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ ÚÔÙ‡Ô˘ Î›ÓËÛË˜ ÙË˜
Î·Ê¤ ·ÚÎÔ‡‰·˜ (Ursus arctos L.) Î·È ÙË˜ Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘
·Ú·ÁﬁÌÂÓÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘ ·ﬁ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙË˜ ∂ÁÓ·Ù›·˜ √‰Ô‡
ÛÙÔ ∂ıÓÈÎﬁ ¶¿ÚÎÔ µ.¶›Ó‰Ô˘  ∞Ï¤ÍÈÔ˜ °È·ÓÓ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜, κ.ά.
Tα τελευταία χρόνια, οι µεγάλης κλίµακας ανθρώπινες υποδοµές επεκτείνονται και σε άλλες, εκτός αστικού ιστού
περιοχές, µε αποτέλεσµα ο θόρυβος και η όχληση - ηχορύπανση να αποτελεί πιθανό παράγοντα υποβάθµισης
των οικοσυστηµάτων.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα προκαταρτικά αποτελέσµατα της καταγραφής και χαρτογράφησης της κατανοµής του θορύβου κατά τη φάση κατασκευής στο τµήµα της Εγνατίας Οδού Παναγιάς – Γρεβενών σε σχέση µε
τη χωρική συµπεριφορά της καφέ αρκούδας στην περιοχή. Συγκεκριµένα, αναλύεται η χρήση του ενδιαιτήµατος της
αρκούδας µέσω δορυφορικής τηλεµετρίας σε σχέση µε τα
επίπεδα του θορύβου από τις κατασκευαστικές εργασίες.
Επίσης εξετάζεται η επίδραση του κυκλοφοριακού θορύβου σε τµήµα που έχει ήδη παραδοθεί στην κυκλοφορία.
Υπάρχει το ενδεχόµενο η παρατηρούµενη αύξηση της δραστηριότητας των αρκούδων κατά τις νυχτερινές ώρες να οφείλεται όχι µόνο σε βιολογικούς ή οικολογικούς παράγοντες
αλλά και στην πιθανή αρνητική επίδραση του αυξηµένου
θορύβου της κατασκευής και λειτουργίας κατά την διάρκεια
της ηµέρας. Στο σύνολο της περιοχής µελέτης προκύπτει
ότι και για τις αρκούδες του δείγµατος ένα υψηλό ποσοστό δορυφορικών εντοπισµών και δραστηριότητας των ζώων εντοπίζεται κατά τις νυχτερινές ώρες. Τα δεδοµένα αυτά δείχνουν ότι χαµηλό ποσοστό ηµερήσιων θέσεων δορυφορικού εντοπισµού αντιστοιχεί χωρικά σε αυξηµένα επίπεδα θορύβου.
1 Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜

™∆∞£ª√π ∞∫ƒ√∞™∏™: ª√À™π∫∏ ∏Ã√∆√¶πø¡
∆Ô Ë¯ÔÙÔ›Ô ÙË˜ ∫·ÛÙ¿ÓÈ·ÓË˜  ∫·ÙÂÚÈÓ· °ÎﬁÛÈÔ˘
Ένα ηχητικό οδοιπορικό στη περιοχή Καστάνιανης της Ηπείρου.


trying to listen above the din  ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜

Το έργο αυτό δε σκοπεύει να αφηγηθεί µια ιστορία. ∆εν προσπαθεί να δηµιουργήσει εικόνες ήχου. Κύριος στόχος του είναι να παρουσιάσει µε την αργή και σταδιακή ανάπτυξή του το φαινόµενο του κατακερµατισµού των φυσικών ηχοτοπίων. Η ιδέα και η δοµή του έργου έχουν ως
αφετηρία ένα από τα βασικά αντικείµενα της Ακουστικής Οικολογίας. Τη βαθµιαία επικάλυψη
φυσικών ήχων από τον ολοένα αυξανόµενο θόρυβο, απόρροια του πολιτισµού των µηχανών και
των σύγχρονων κοινωνιών. Το κοµµάτι αφιερώνει το πρώτο µισό του σε φυσικούς και µόνο ήχους από διαφορετικά ηχητικά περιβάλλοντα. Στο δεύτερο µέρος, κάνουν την εµφάνισή τους ήχοι από µηχανές διάφορων ειδών, εγκαθιδρύοντας µε το χρόνο µια διαλεκτική µε τους φυσικούς.
Κλειδί για το πέρασµα µεταξύ αυτών των δύο κόσµων, η ανθρώπινη δραστηριότητα (η µπάντα
του επιταφίου, ως οδυρµός για µια φύση που πνίγεται). Η παράθεση των ήχων έγινε µε τέτοιο
τρόπο, ώστε να καταδειχθεί η εισβολή και η συνεχής παρουσία τεχνητών ήχων στα µέχρι πρότινος φυσικά ηχοτοπία. Οι ηχογραφήσεις πραγµατοποιήθηκαν στη θάλασσα του Καγιάφα (ένα χρόνο ακριβώς πριν την καταστροφή αυτού του τοπίου), στην περιοχή Κυπριάδου των Πατησίων, στην
πόλη της Κέρκυρας και στην Αχαράβη Κέρκυρας.


¢Â ı· ÚÔÏ·‚ÂÈ˜  °ÈÒÚÁÔ˜ ºÚ·ÁÎÈÛÎÔ˜

Το "∆ε θα προλάβεις" είναι το συνοδευτικό soundtrack για ένα ανύπαρκτο video του ίδιου δηµιουργού. Ένα υπερρεαλιστικό ηχοτοπίο, που συντίθεται από στοιχεία φυσικά και µη, ήχους του περιβάλλοντος
και ήχους απόκοσµους, για να αναπαραστήσει ένα περιβάλλον αγχωτικού ονείρου.

µπ¡∆∂√
¡¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹ ÔÈÎÔÏÔÁ›·-ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË.
Ã·Ú›ÎÏÂÈ· ªÈÓÒÙÔ˘ Ωοτοκία χελώνας Careta-Careta, Ζάκυνθος 2006.
Η εφαρµογή νέων τεχνολογιών στην ακουστική οικολογία συµβάλλει στον καινοτόµο χαρακτήρα της. Η χρήση πολυµέσων για τη µεταφορά περιβαλλοντικών µηνυµάτων και γνώσης αποτελεί
το αντικείµενο της παρούσας παρουσίασης. Ο ήχος συναντά την εικόνα και η εικόνα τον ήχο µε
θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον και τα προστατευόµενα είδη. Η προβολή βίντεο της θαλάσσιας
χελώνας Caretta caretta µε την αντίστοιχη συνοδεία των ήχων που παράγει κατά τη διάρκεια της
ωοτοκίας (αναπνοή, σύρσιµο στην άµµο, ήχοι από σκάψιµο της φωλιάς, ήχοι από τα αυγά που
γεµίζουν τη φωλιά, θάλασσα, ήχοι από το περιβάλλον οικοσύστηµα κ.α) δίνει αµεσότητα στη φωλεοποίηση και µεταφέρει την προεπιλεγµένη προς µάθηση περιβαλλοντική πληροφορία .
Στην παρουσίαση περιλαµβάνεται και δεύτερο βίντεο µε τα χελωνάκια και τους ήχους τους όταν
δίνουν τον αγώνα τους για να φτάσουν στη θάλασσα και να ξεκινήσουν το µεγάλο τους ταξίδι.


ªÂÙ·‹¯ÔÈ - ªÂÙ·ÌÔ˘ÛÈÎ‹  ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™·ÚÚ‹˜

Στην πόλη της Άρτας εργαστηριακοί φοιτητές (Τ.Λ.Π.Μ. - ΤΕΙ Ηπείρου)δίνουν µια συναυλία µε
αυτοσχέδια ηχογόνα όργανα. Η πορεία µελέτης, η προσωπικές προσπάθειες, η κατασκευή,
οι πρόβες, οι κοινές εµπειρίες µιας "ακαδηµαϊκής" παρέας από µια εργασία τριών ετών, και φυσικά κοµµάτια της συναυλίας, συνδέονται σε ένα µουσικο-ρυθµικό µοντάζ. Ωστόσο, η εργασία
θα εξελιχτεί ακόµη περισσότερο στην παράσταση της οµάδας metasound group project ένα χρόνο µετά (2007). Προβάλλονται τα πιο χαρακτηριστικά σηµεία.
Η ταινία τεκµηρίωσης είναι µέρος του εκπαιδευτικού υλικού που δηµιουργείται από τον συγγραφέα
σε οπτικοακουστική µορφή σε εκδόσεις µικρής διάρκειας (από 15 ως 45 λεπτά). Περιλαµβάνει γυρίσµατα που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια δραστηριοτήτων του µαθήµατος «Ηχητικός Πολιτισµός» που διδάχτηκε στο Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στο ΤΕΙ της Ηπείρου, το διάστηµα 2004-2006, καθώς και αποσπάσµατα από δύο συναυλίες (6/2006 Άρτα, 4/2007 Αθήνα). Σε
αυτά παρατίθενται οπτικοακουστικά αποσπάσµατα από τις ηχητικές αναζητήσεις, την κατασκευή
και µάθηση των αυτοσχέδιων οργάνων και ηχογόνων κατασκευών από µια οµάδα φοιτητών, καθώς και αποσπάσµατα από τις πρόβες και την τελική παράσταση που πραγµατοποιήθηκε


‘Almost Deaf’: ŒÓ· ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ‹¯Ô ˆ˜ ıÂ·ÙÚÈÎﬁ˜ ËıÔÔÈﬁ˜  Iˆ¿ÓÓË˜ ÃÚËÛÙ›‰Ë˜

Οι ήχοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν, να αλληλεπιδρούν, να περιέχουν νοήµατα και να
καθορίζουν σχέσεις. Το project εξερευνά πώς µπορεί ο ήχος, µέσα από ηχοτοπία, µουσική και
ηχητικά εφέ, να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε µια θεατρική παράσταση, και πώς µπορει αυτό να εφαρµοστεί σε ένα συγκεκριµένο, σύγχρονο ηχητικό σενάριο, το 'Αlmost deaf', όπου ο ρόλος των ηθοποιών και του ήχου έχουν αντιστραφεί.
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∞ÓÙÈÓÈﬁÙË - ∞¯·Ú¿‚Ë˜, 2006  ∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿ÎË˜
Στο ντοκυµαντέρ αυτό παρουσιάζεται η δραστηριότητα της
"οµάδας έρευνας ελληνικών ηχοτοπίων" στην λιµνοθάλασσα
Αντινιότη.

™À¡∞À§π∂™ - ¶ƒ√µ√§∂™
µ›ÓÙÂÔ ÌÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ R. Murray Schafer
MÔ˘ÛÈÎ‹ °È· MÈ· §›ÌÓË ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· º‡ÛË
To βίντεο αυτό είναι ένα ντοκυµαντέρ που καταγράφει την
προετοιµασία και την εκτέλεση ενός έργου "περιβαλλοντικής µουσικής" του καναδού συνθέτη R. Murray Schafer. Tο
έργο αυτό είναι ειδικά γραµµένο για να εκτελεστεί σε µία λίµνη µακρυά από κατοικηµένες περιοχές. ∆ώδεκα τροµπονίστες τοποθετούνται περιφερειακά στην όχθη της λίµνης και
στέλνουν τους ήχους τους ο ένας στον άλλο πάνω από το
νερό δηµιουργώντας µια υποβλητική µουσική, γραµµένη για
δύο περιόδους της ηµέρας - λυκόφως και αυγή. Tο σύνολο αυτό διευθύνεται από τον ίδιο τον Schaefer από το κέντρο της λίµνης την ίδια ώρα που τα ζώα που κατοικούν στην
περιοχή αυτή αντιδρούν και συµβάλλουν στη µουσική του
µε τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο.
Mετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση µε τον συνθέτη.

™˘Ó·˘Ï›· ∏ÏÂÎÙÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÌÂ ™˘Óı¤ÛÂÈ˜ ∏¯ÔÙÔ›ˆÓ

¡·ÓÔ‡ÚÈÛÌ·  µ·Û›ÏË˜ ƒÔ‡·˜

Το έργο "Νανούρισµα", χρησιµοποιεί ως βασικό υλικό ένα παραδοσιακό νανούρισµα και φυσικούς ήχους. Στόχος ήταν να εκφραστούν οι ψυχολογικές φάσεις που περνά ένα παιδί προσχολικής ηλικίας όταν οι γονείς του το
βάζουν για ύπνο το βράδυ. Ύστερα από εµπειρική παρατήρηση διακρίθηκαν τρεις τέτοιες φάσεις: 1) άρνησηφόβος (ένταση), 2) άτακτη ανασκόπηση των γεγονότων
της ηµέρας (χαλάρωση) και 3) παραίτηση (ύπνος). Η δοµή του έργου είναι αντίστοιχα τριµερής. Χρησιµοποιήθηκε ένα παραδοσιακό νανούρισµα από την Καστοριά (από το CD "Nανουρίσµατα", έκδοση του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου). Η ηχογράφηση των φυσικών ήχων ήταν δύο ειδών: 1) µονοφωνική-αναλογική και 2) στερεοφωνική-ψηφιακή. H σύνθεση έγινε στο περιβάλλον εργασίας
Samplitude, ενώ για την επεξεργασία χρησιµοποιήθηκαν
επίσης τα προγράµµατα Sound Forge, Granulab και GRM
Tools. To τελικό αποτέλεσµα µεταφέρθηκε στα Pro Tools
για mastering. To έργο ξεκίνησε το 2005, η πρώτη επεξεργασία
έγινε το 2006 και ολοκληρώθηκε το 2007 µε την ευκαιρία
του 1ου συνεδρίου ακουστικής οικολογίας.


Northern Skies  Tim Ward

Nοµίζω ότι συχνά αναφέρουµε τον όρο «Bόρειος Oυρανός» µε τον ίδιο τρόπο που οι ναυτικοί µιλούν για τον «Nότιο Ωκεανό – απλές φράσεις που αντιπροσωπεύουν κάτι χειροπισατό και ξεκάθαραο (την περιγραφή στγκεκριµένων καιρικών συνθηκών) και ταυτόχρονα ανακαλούν πολύ δυνατές εικόνες (ένα ξεχωριστό και απειλητικό περιβάλλον).
H έµπνευση για το κοµµάτι αυτό προήλθε από σκέψεις και
εικόνες για τις οποίες αφορµή ήταν αυτές οι φράσεις.Tο
Northern Skies αντιπροσωπεύει µία περαιτέρω εξέλιξη στη
διερεύνηση για το πώς στοιχεία που προέρχονται από τον
κόσµο της σύνθεσης ηχοτοπίων µπορούν να συνδυαστούν
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µε υλικό επεξεργασµένο µε κατεξοχήν ηλεκτροακουστικό
τρόπο. Θεωρώ ότι οι παραγόµενες ηχητικές υφές είναι ακουστικά ενδιαφέρουσες και πλούσιες σε συνθετικές προκλήσεις και δυνατότητες


Sound Forest  ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∫ﬁÎÔÚ·˜

Το έργο Sound Forest ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του
2007. Το ηχητικό υλικό προέρχεται αποκλειστικά από ηχογραφήσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράµµατος Αντινίοτη στην Κέρκυρα.Στο έργο το αρχικό ηχοτοπίο λειτουργεί ως αφετηρία
για την εξέλιξη της συνθετικής διαδικασίας. Η πραγµατικότητα µεγεθύνεται και ο συγκεκριµένος ήχος µεταµορφώνεται
σε ένα αφηρηµένο ηχητικό σχήµα. Σύνθετες υφές δηµιουργούν
φανταστικά ηχοτοπία.Ακουστικά µοτίβα φύσης από έντοµα,
πουλιά, βροχή, αέρα και άλλα καθορίζουν τη συνθετική δοµή και γίνονται το µέσο για περαιτέρω ανάπτυξη.


Icarus  ∞ﬁÛÙÔÏÔ˜ §Ô˘ÊﬁÔ˘ÏÔ˜

To Icarus δηµιουργήθηκε από ήχους δανεισµένους από το
φυσικό περιβάλλον της Κέρκυρας. Το έργο είναι εµπνευσµένο από το µύθο του Ίκαρου και µεταφορικά συνδέεται µε την προσπάθεια του ανθρώπου να πετάξει, να ξεπεράσει τα όρια της βιολογικής του φύσης. Ένα σύνολοσύµπλεγµα διαφορετικών ‘πτητικών’ ηχητικών συµπεριφορών (ήχοι που θυµίζουν πουλιά, αεροπλάνα, jet κτλ.,
αλλά και ήχοι αδιευκρίνιστοι, µολαταύτα ‘πτητικοί’) παρουσιάζουν αυτή την ανθρώπινη προσπάθεια στο µεγαλύτερο µέρος του έργου. Προς το τέλος, το ηχητικό περιεχόµενο
αποκτά επαναληπτικό και ρυθµικό χαρακτήρα, καταλήγοντας
σε έναν συνεχόµενο υψίσυχνο παλµό, που ίσως υποδηλώνει την διαρκή έλξη του ανθρώπου πρός τον ‘ήλιο’, το
µυθικό σύµβολο της τελειότητας.



 ÀÂ‡ı˘ÓÔÈ √ÚÁ¿ÓˆÛË˜
Αντρέας Μνιέστρης, Ιωάννα Ετµεκτσόγλου, Μιράντα Καλδή, Γεωργία Ζερβού
 ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹
Ιωάννης ∆. Παντής, Ιωάννα Ετµεκτσόγλου, Αντρέας Μνιέστρης, Γιάννης Ματσίνος, Γιάννης Μουρτζόπουλος,
Μιράντα Καλδή, Κατερίνα Τζεδάκη, Κίµων Παπαδηµητρίου, Χρήστος Κουτσοδηµάκης,
 ∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹
Θόδωρος Λώτης, Νικόλας Βαλσαµάκης, Παναγιώτης Κόκορας, Tim Ward
 °ÂÓÈÎﬁ˜ ™˘ÓÙÔÓÙÔÓÈÛÌﬁ˜
Γεωργία Ζερβού
 ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈ·Î‹˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË˜
Γιώργος Φραγκίσκος

 ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ∆Â¯ÓÈÎ‹˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË˜
Φίλιππος Θεοχαρίδης

 √Ì¿‰· °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜ Î·È ∆Â¯ÓÈÎ‹˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË˜
Χριστίνα Αµανατοπούλου, Πάνος Αµελίδης, Μαρία Γαβριηλίδου, Παναγιώτης ∆ιαµάντης, Ιλεάνα Ηλιάδου, ∆έσποινα Καρρα, Άννα-Μαρία Κοτάνη, Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Μάρκος Μωραΐτης, ΑναστασίαΚατερίνα Σαλίµ, Ευγενία Σερέτη, Νεφέλη Σταµατογιαννοπούλου, Ελένη Τσιότσιου, Κυριάκος Τσουκαλάς, Ναυσικά Φρόνιµου
 ∂˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜
Η οργανωτική οµάδα ευχαριστεί θερµά
 τους επισκέπτες οµιλητές R.Murray Schafer και Frayne για την πρόθυµη συµµετοχή τους στο Συνέδριο
 το ∆ήµο Κερκυραίων και το ∆.Σ. της Εταιρείας ∆ιαχείρισης της Λιµνοθάλασσας Αντινιότη
 και το Υπουργείο Παιδείας
Επίσης ευχαριστούµε όσους και όσες συνεργάστηκαν ή συνέβαλαν µε οποιοδήποτε τρόπο στην υλοποίηση του έργου “Μελέτη επιλεγµένων ελληνικών ηχοτοπίων” που αποτέλεσε την αφετηρία για την διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας και ειδικότερα:
 το ∆ήµο Θιναλίων
 τα µέλη της οµάδας έρευνας ελληνικών ηχοτοπίων
 όλους και όλες τους φοιτητές και φοιτήτριές µας που συµµετείχαν στην έρευνα πεδίου

£ÚÔ˝ÛÌ·Ù·  ∫·ÙÂÚ›Ó· ∆˙Â‰¿ÎË

Τα δέντρα σαν στοιχείο του ηχοτοπίου είναι συνήθως σιωπηλά. Συµβάλλουν όµως στην δηµιουργία του ηχοτοπίου
µε διάφορους τρόπους. Γύρω, πάνω και µέσα µερικές φορές στο δέντρο κατοικούν διάφορα έντοµα, ζώα, ζωύφια
και πτηνά που χωρίς την ύπαρξη του δεν θα ήταν εκεί. Το
φύλωµµα τους µε την βοήθεια του ανέµου, µπορεί να παράγει διάφορους χαµηλής έντασης ήχους και επίσης να
ελλατώσει την ένταση και το φασµατικό περιεχόµενο κάποιων άλλων. Το ηχοτοπίο, δηλαδή, των δέντρων µπορεί
να περιέχει: πουλιά, έντοµα, ζώα, ήχους συρσίµατος και
κρούσης φυλλωµάτων και κλαδιών, όπως τα κινεί ο άνεµος ανάλογα µε την ταχύτητα, την δύναµη και την κατεύθυνση του και όλους τους άλλους ήχους που συνθέτουν
τον ηχοτοπίο της περιοχής που βρίσκεται, όπως αυτοί διαµορφώνονται από την διάταξη του δέντρου. (αυτοκίνητα,
αεροπλάνα, ανθρώπινες φωνές, κλπ). Στο κοµµάτι αυτό
έχουν χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά ήχοι που έχουν ηχογραφηθεί µε το µικρόφωνο κρυµµένο στο φύλωµα συγκεκριµένων δέντρων που βρίσκονται σε αποστάση µεταξύ τους. Τα δέντρα αυτά στην πλειοψηφία τους βελανιδιές,
βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Γάλλου στο
Ρέθυµνο της Κρήτης, γύρω από το οποίο υπάρχουν τα υπολείµµατα ενός παλαιότερου άγριου δάσους από βελανιδιές. Είναι µια πρώτη υλοποίηση ενός σχεδίου διασύνδεσης
των τοπικών (γύρω από κάθε δέντρο) ηχοτοπίων µέσω διαδικτύου και της ‘προβολής’ τους σε άλλο τόπο.


1 Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜
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