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 Το 5 ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας της
Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας
συνδιοργανώνεται με τη
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας,
η οποία είναι συντονιστικός φορέας του
Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Δ.Ε.)
«Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός»,
στο πλαίσιο του οποίου γίνεται η υλοποίηση από το
Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
με τη συνεργασία, ως συνιδρυτικού φορέα του Δικτύου, της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
και την ευγενική υποστήριξη
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
του Δήμου Καλαμάτας,
της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ» και
του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.
 Το συνέδριο είναι ανοιχτό στο κοινό,
με είσοδο χωρίς κόστος (δωρεάν).
 Στα εργαστήρια τηρείται σειρά προτεραιότητας
με ηλεκτρονικές δηλώσεις μέσω του ιστότοπου και με
δήλωση στη γραμματεία του συνεδρίου
κατά την εγγραφή, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
 Στο πλαίσιο του Ε.Ε.Δ.Ε. «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός»,
περιλαμβάνονται συνεδρίες με θεματικές Εκπαίδευσης
με έμφαση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
από την Παρασκευή το απόγευμα (28/9) ως και την Κυριακή το πρωί (30/9).
 Κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το συνέδριο
στον ιστότοπο του συνεδρίου sound.sch.gr/acouexpedu
διατίθεται εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό
με τη μορφή ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης,
για κάθε ενδιαφερόμενο.
 Το συνέδριο αποτελείται από
επιστημονική, καλλιτεχνική και οργανωτική επιτροπή
και περιλαμβάνει εισηγήσεις, βιωματικά εργαστήρια,
αναρτημένες αφίσες, μουσικά έργα (συνθέσεις),
εγκαταστάσεις, παραστάσεις και παρουσιάσεις,
όπως αυτά αναρτούνται στον ιστότοπο.
 Διοργανώνεται έπειτα από πρόσκληση (call),
με κριτές και εκδίδει πρακτικά.
 Χώρος διεξαγωγής είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
καθώς και άλλα σημεία παραστάσεων,
σχολικές μονάδες και ανοιχτοί (υπαίθριοι) χώροι,
σύμφωνα με τις ανακοινώσεις
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας
«Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση»
URL: http://sound.sch.gr/acouexpedu/
email: acouexoedu@sch.gr, info@akouse.gr,
lab@sch.gr, sound@sch.gr
τηλέφωνο σταθερό: +30 2721 361 551
τηλέφωνα κινητά: +30 6979 092 185,
+30 6932 153 845
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Η ακουστική οικολογία αποτελεί πεδίο συνάντησης επιστημών και τεχνών με στόχο την έρευνα των
αλληλεπιδράσεων και σημασιών των ήχων σε περιβάλλοντα ζώντων οργανισμών. Εφαρμόζει δημιουργικές
καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης, την αισθητική
καλλιέργεια και τη διασφάλιση της ηχοποικιλότητας και βιοποικιλότητας στις κοινωνίες.
Η έμφαση που έθεσε εξ αρχής σε ποικίλους τρόπους ακρόασης των ηχοτοπίων με το αφτί και το σώμα,
απαγκιστρώνοντας την προσοχή από τα σύμβολα των ήχων (λέξεις, νότες…) και μεταφέροντάς την στους
ίδιους τους ήχους, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι την τοποθετεί στο κέντρο της βιωματικής εμπειρίας,
μέσα στην οποίαν το υποκείμενο χάνει την παθητικότητα του και γίνεται ενεργό μέρος της εμπειρίας. Μέσω
των ηχοπεριπάτων, μετέτρεψε την κοινότητα και τη φύση σε εργαστήριο και έδωσε ευκαιρίες για ακρόαση
των ήχων στο χωρο-χρονικό τους πλαίσιο σε μία δυναμική σχέση μεταξύ τους αλλά και με τον ακροατή.
Πέρα από το αφτί και το σώμα, η ακουστική οικολογία χρησιμοποίησε επίσης εξ αρχής την τεχνολογία για την
ηχογράφηση, αναπαραγωγή και επεξεργασία ήχων. Το ηχοτοπίο δεν λειτούργησε μόνο ως αντικείμενο
ανάλυσης αλλά και σύνθεσης, πολύ συχνά με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας. Οι συνθέσεις φανταστικών
ηχοτοπίων απετέλεσαν ήδη από τη δεκαετία του 1970 «δυνητικά βιώματα», τα οποία όμως σύμφωνα με την
Westerkamp σχετίζονταν στενά με τα πρωτογενή περιβάλλοντα, τα οποία αναπαριστούσαν με έναν βαθμό
αφαίρεσης που εξασφάλιζε την αναγνωρισιμότητα των ηχητικών πηγών.
Καθώς οι διάφορες τεχνολογίες του ήχου και της επικοινωνίας έχουν ‘εισχωρήσει’ σε πολλαπλά επίπεδα στην
ακουστική οικολογία και στις εφαρμογές της στην εκπαίδευση, προκύπτει η αναγκαιότητα εξέτασης των
προσφερόμενων δυνατοτήτων αλλά και των επιδράσεών τους στους χρήστες όλων των ηλικιών. Το 5ο
Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, θα δώσει έναυσμα για έρευνα, κριτικό αναστοχασμό και δημιουργικές
συζητήσεις και προτάσεις με επίκεντρο το βίωμα του ήχου στην Ακουστική Οικολογία και τις προεκτάσεις του
στην Εκπαίδευση.
Κάποια από τα ερωτήματα που θα προσεγγισθούν είναι: Τι έχει να μας προσδώσει η μελέτη του ήχου ως
βίωμα, ως εμπειρία; Ποιες μορφές μπορεί να πάρει μια ακουστική βιωματική εμπειρία; Προς ποιες
κατευθύνσεις διευρύνεται η αντίληψη του ακουστικού περιβάλλοντος μέσω του βιώματος; Πώς η Ακουστική
Οικολογία είναι δυνατόν να «μπολιάσει» με δημιουργικές, βιωματικές προσεγγίσεις την εκπαίδευση σε
διάφορα καλλιτεχνικά και επιστημονικά αντικείμενα, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης; Με τα όρια και
τις ισορροπίες ανάμεσα σε φυσικά και δυνητικά βιώματα να μετατοπίζονται σημαντικά στη σύγχρονη
καθημερινότητα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων μια σύγχρονη εκπαίδευση στην ακουστική
οικολογία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως βιωματική;

1. Ακουστική Οικολογία, Βίωμα, Εκπαίδευση
2. Πρακτικές της Εκπαίδευσης που εστιάζει στον Ήχο
3. Θόρυβος, Οικοσυστήματα, Ηχητικό Περιβάλλον, Ανθρωπογενές Περιβάλλον
4. Ήχος και Βίωμα στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και Μέσα (Media)
5. Ήχος και Ψηφιακή Εμπειρία στη Δυνητική και Επαυξημένη Πραγματικότητα
6. Ο ήχος στην Τέχνη και την Οικολογία, Σύγχρονες Προσεγγίσεις
7. Ηχοτοπία, Ηχοπερίπατοι, Έρευνα Πεδίου
8. Μουσική, Ήχος, Βίωμα και Γραμματισμός (Literacy)
9. Συνθέσεις Ηχοτοπίων και Ακουστική-Ακουσματική Εμπειρία
10. Προσεγγίσεις Ανθρωπιστικών Επιστημών στον Ήχο και το Βίωμα
11. Άλλες Επιστημονικές – Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις για τον Ήχο, το Βίωμα, την Εκπαίδευση
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ «ΗΧΟΣ, ΒΙΩΜΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Καλαμάτα 27-30 Σεπτεμβρίου 2018, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Η
Ω

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου

1. Χαιρετισμοί – Πλαίσιο Συνεδρίου

Ηχοτοπία Ι

Ηχοτοπία ΙΙΙ

Ο Ήχος στην Εκπαίδευση ΙΙ

Προεδρείο: Κ. Τζεδάκη
1. Ηχoτοπία στην σύγχρονη Θεσσαλονίκη, μια διεπιστημονική ηχητική
μελέτη για την αρχιτεκτονική και το περιβάλλον.
Καραποστόλη Αιμ., Βότση Ν.-Ε.
2. Ψηφιακή Ηχοτοπιακή Χαρτογράφηση της Αρχαίας Αγοράς: μεθοδολογία
και εργαλεία για την ηχητική αρχαιολογία. Μιζήθρας Γ., Γεωργάκη Α.
3. «Ηχοτοπία του Χρόνου»: Το γεωαρχαιολογικό-ηχοτοπικό περιβάλλον της
Καλαμάτας στο Ανώτερο Πλειστόκαινο και το προϊστορικό «λιμάνι του
Νέστορα». Ξυπόλυτος Ε.

Προεδρείο: Χ. Γούσιος
1. Ζωντανή μετάδοση ηχοτοπίων και δυνατότητες για διευρυμένη
ακρόαση. Παπαδομανωλάκη M.
2. Εφαρμογές των Χρονικών Παραμέτρων του Ηχοτοπίου στη Ραδιοφωνική
Τέχνη. Γαλανόπουλος Σ., Μνιέστρης Α.
3. Το Ηχοτοπίο στην Περιοχή των Πρανών της Καλντέρας στη Σαντορίνη.
Μαραγκός Θ., Γκονζάλεζ Ζ., Πάολα, Γ.
4. Το Ηχοτοπίο του υγροτόπου Λιβαδίου Παλικής της Κεφαλονιάς.
Μαραγκός, Θ., Νικολαΐδης Μ.-Λ.
5. Πρωτότυπο Κινούμενο Σύστημα Ηχητικής Καταγραφής Ηχοτοπίων.
Μαραγκός Θ, Μνιέστρης Α.

Προεδρείο: Κ. Παπαρρηγόπουλος
1. Ακουσματική Μουσική το Θέαμα του Πολιτισμού και μια δύσκολη
εξίσωση. Μνιέστρης Α.
2. Χρήση των Ηχοτοπίων σε συνδυασμό με τη Φωτογραφία στη
διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. Αλεξιάδη Κ.
3. Ελληνική λογοτεχνική αστυγραφία και Ακουστική Οικολογία:
το παράδειγμα της Αθήνας του Μεσοπολέμου. Σχοινά Αικ.

Απολογισμός – Ολοκλήρωση Εργασιών

09:30 - 11:10

Ακουστική Οικολογία
Προεδρείο: Α. Μνιέστρης
2. Βίωμα και Ακουστική Οικολογία. Κάποιες εισαγωγικές
προσεγγίσεις. Παπαρρηγόπουλος Κ.
3. Ηχοπερίπατος και ηχητικός αυτοσχεδιασμός. Τζεδάκη Κ.
4. Προκλήσεις και Προοπτικές από το μάθημα της Ακουστικής
Οικολογίας – Χειμερινό εξάμηνο 2018. Ματσίνος Ι.,
Τσαλιγόπουλος Α., Οικονόμου Χ.
5. 'Η ΠΑΠΙΑ' με τους ξεχωριστούς ήχους: Ένα μοντέλο
προσέγγισης των ζώων στην εκπαίδευση στο πλαίσιο
της Ακουστικής Οικολογίας. Ετμεκτσόγλου Ι.

4. Βιοακουστική και «Shazam»: Μέθοδοι και υπολογιστικές εφαρμογές
αναγνώρισης των ήχων της ορνιθοπανίδας στο φυσικό περιβάλλον.
Κουτσογιάννης Γ., Γεωργάκη Α.

4. Ηχητικός Περίπατος Μ: Ένα εκπαιδευτικό ηχητικό ταξίδι στο χωροχρόνο. Πολυμενέας – Λιοντήρης Θ.
5. Παιχνίδια ηχητικά επαυξημένης πραγματικότητας ως νέα
εκπαιδευτική προσέγγιση. Ροβίθης Ε., Μουστάκας Ν., Φλώρος Α

Παράλληλες παρουσιάσεις – αναρτημένες αφίσες (Φουαγιέ)
11:10

-

11:40-13:00

11:40

1 3:00

-

15:00

Διάλειμμα για καφέ

Διάλειμμα για καφέ

Διάλειμμα για καφέ

Ήχος και Πολιτισμός

Ηχοτοπία ΙΙ

Ακουστική Οικολογία, Τέχνη, Εκπαίδευση Ι

Προεδρείο: Ν. Τσαφταρίδης
1. Η τεχνολογία του ενόργανου μουσικού ήχου στον αρχαίο
ελληνικό μύθο. Τσοκανή X.
2. Τεττιγγολογία, ρυθμολογία, ετεροχρονία. Γεωργάκη Α.
3. Προς μια αειφορική διαχείριση άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς;
Μια διδακτική προσέγγιση εστιασμένη στις ξερολιθικές κατασκευές
Λέσβου. Μηνιώτη Μ, Τσαλιγόπουλος Α., Ματσίνος Ι.

Προεδρείο: Ι. Ματσίνος

Μεσημεριανό διάλειμμα

16:30-18:30

15:00-16:30

15:00-17:00
Ακουστική Οικολογία: Φορείς και Πρόσωπα
Προεδρείο: Κ. Παπαδημητρίου
1. 11 χρόνια Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας. Ε.Ε.Α.Ο.
2. Εθνικό Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον,
Άνθρωπος, Πολιτισμός» και «Διεθνές Δίκτυο για τον Ήχο στην
Εκπαίδευση» (International Network for Sound in Education).
Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας.
3. Αφιέρωμα στον Ι. Παντή & τον Χ. Κουτσοδημάκη. Ε.Ε.Α.Ο.
4. Προβολή Ντοκιμαντέρ: «Ηχοτοπία 2007» (30’)
Στρατουδάκης Κ.

17:00-18:30
Διάλειμμα μετάβασης στο σημείο έναρξης
του Ηχοπεριπάτου

1. Οικολογική Σύνδεση Ηχοτοπίων - Ησυχία Εκτός Ορίων. Τσαλιγόπουλος,
Α., Καραποστόλη Αιμ., Τσινίκας, Ν. Οικονόμου, Χ. Ματσίνος, Ι.
2. «Threnody to the victims of Hiroshima». Ένα «φανταστικό ηχοτοπίο» από
μουσικά όργανα. Τσαφταρίδης Ν.
3. Σχεδιασμός δικτύου υποβρύχιων ακουστικών αισθητήρων για την
καταγραφή και μελέτη υποθαλάσσιων ηχοτοπίων. Παπαδάκης Π.,
Πιπεράκης Γ., Κουζούπης Σ., Ζέρβας Π.
4. Το Ηχοτοπίο της Πλατείας Συντάγματος: Εθνογραφικοί απόηχοι του
κινήματος των «Αγανακτισμένων» το 2011. Παπαπαύλου, Μ.

Προεδρείο: Ν. Βαλσαμάκης
1. Ο ήχος ως βιωματικό μέσο για την αρχιτεκτονική εκπαίδευση, η
περίπτωση δύο ολιγοήμερων εργαστηρίων.
Καραποστόλη Αιμ., Σιδερίδου Δ.
2. Audio Description: Οδηγίες, εφαρμογή και σκέψεις για τη χρήση των ήχων στην
ακουστική περιγραφή. Λιναριτάκη Αικ., Γούσιος Χ., - Κεχαγιά Ε.- Α.
3. «Ακουστική... Ηχολογία» Κυριακούλης Δ.

Μεσημεριανό διάλειμμα &
Προγραμματισμένες ξεναγήσεις

Μεσημεριανό διάλειμμα &
Προγραμματισμένες ξεναγήσεις

(Μουσείου Γραμματισμού)

(Μουσείου Γραμματισμού)

Ο Ήχος στην Εκπαίδευση Ι

Ακουστική Οικολογία, Τέχνη, Εκπαίδευση ΙΙ

Προεδρείο: Ι. Ετμεκτσόγλου
1. Εθιμικά παραδοσιακά τραγούδια ως υλικό για μια αγωγή στην ακρόαση
του ηχητικού περιβάλλοντος. Διονυσίου Ζ.
2. Ηχητικοί χάρτες στην προσχολική εκπαίδευση: αισθητική αντίληψη και
δημιουργική μάθηση. Τσάκνη Μ.
3. «Ταξίδι στην πολιτεία του ήχου»: ηχο-κεντρικές εκπαιδευτικές πρακτικές
για την δυναμική της τάξης. Σαρρής Δ.
4. «Τα λιγότερα db νικάνε!»: Πρακτικές αξιοποίησης του σχολικού
ηχοτοπίου στην εκπαιδευτική διαδικασία, Πουλάκου Μ.

Το ηχοτοπίο των
μύθων.
Τσαουσάκη Ε.

Θαλασσο - ήχο γραφίες.
Σλάβικ Α., Λούρα Ε.
(Παραλία Καλαμάτας
και 26ο Νηπιαγωγείο
Καλαμάτας)

«Ηχοπαιδαγωγική»: για
μια Εκπαίδευση που
εστιάζει στον Ήχο».
Σαρρής Δ.

18:30-20:30 - Ηχοπερίπατος

Στο εργαστήρι των Δον Ηχωτών:
Πειραματισμοί με την
ηχοποικιλότητα και την ισορροπία
στις ενορχηστρώσεις του
«Κρατήσου Πάνω μου».
Ετμεκτσόγλου Ι. και Δον Ηχώτες

Η χορογραφία του
ηχοτοπίου: βλέπω
τους ήχους, ακούω
την κίνηση.
Αγαλιανού Ο.

Ηχοερευνητές.
Παπαδημητρίου Κ.

19:00-21:30 Παρουσίαση Έργων και Παραστάσεων
4

Παρουσιάσεις – αναρτημένες αφίσες
(οι αφίσες θα παραβρίσκονται στο φουαγιέ του Αμφιθεάτρου
Παν. Πελ. καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου)

18:30-19:00 Μετάβαση στο χώρο
της παρουσίασης έργων και παραστάσεων

Ηχοπερίπατος στην Καλαμάτα.
Τζεδάκη Κ.
(Πόλη της Καλαμάτας)

(για τα μέλη της Ε.Ε.Α.Ο.)

Προεδρείο: Δ. Οικονομόπουλος
1. Ήχος και Μνήμη. Site Specific Art στον Πύργο Ρολογιού των Γιαννιτσών.
Μπάκας Δ., Τριανταφυλλίδου Μ.
2. Κουρταλιώτης: ηλεκτροακουστική σύνθεση ηχοτοπίου. Βαλσαμάκης Ν.
3. Αμάλγαμα. Αλχημικές πρακτικές στην ηχητική τέχνη. Μεσσηνέζης Λ.
4. Προσδιορισμός των ορίων ανοχής του θορύβου και η επίδραση τους
στην ανθρώπινη ακουστική . Κοτσιφάκος Δ.

Παράλληλα Εργαστήρια

Παράλληλα Εργαστήρια

Απολογισμός – Εκλογές
Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας
(Ε.Ε.Α.Ο.)

1. Ηχογράφηση τραγουδιού με τίτλο: Μαστίχα. Σκαμνέλος M.
2. Πρόγραμμα «Διάφανες Σημαίες»: Το Σχολικό Ακουστικό
Αποτύπωμα Ε.Ε.Δ.Ε. «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος,
Πολιτισμός».
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Αλεξιάδη Κατερίνα
Χρήση των Ηχοτοπίων σε συνδυασμό με τη Φωτογραφία στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο
Η εισήγηση έχει ως στόχο να δείξει με ποιον τρόπο μπορεί να συνδυαστεί η τέχνη της φωτογραφίας με τα
ηχοτοπία και τι έχει να προσφέρει αυτή σύνδεση στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. Επιλέγουμε ως
αφορμή δύο ποιήματα από το Βιβλίο Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου: Πίνοντας ήλιο κορινθιακό του Οδυσσέα
Ελύτη και Ξυπνάμε και η θάλασσα ξυπνά μέσα μας του Γιώργου Σαραντάρη. Αρχικά θα ζητηθεί ατομικά από
τις/τους μαθήτριες/τές να τραβήξουν φωτογραφίες και να ηχογραφήσουν φυσικούς ήχους, που θα συνδέσουν
με σημεία των ποιημάτων. Στη συνέχεια σε ομάδες θα φτιάξουν δικά τους ηχοτοπία, τα οποία θα συνδέσουν με
φωτογραφικό υλικό και θα τα παρουσιάσουν στην τάξη. Στα ηχοτοπία μπορούν να συμπεριλάβουν και ήχους
κρουστών οργάνων, τα οποία θα έχουν κατασκευάσει με την καθοδήγηση της/του καθηγήτριας/τή. Τα ηχοτοπία
σε συνδυασμό με τις φωτογραφίες θα αντιμετωπιστούν ως μια καινούργια σύνθεση ξεκομμένη πια από το αρχικό
ερέθισμα των ποιημάτων, πάνω στα οποία μπορούν οι ομάδες να δημιουργήσουν τις δικές τους λογοτεχνικές
συνθέσεις (μικρά διηγήματα ή ποιήματα) και τις οποίες θα παρουσιάσουν στη συνέχεια στην τάξη. Με αυτό τον
τρόπο τα παιδιά κατανοούν πώς από τον λόγο περνάμε στον ήχο και το οπτικό υλικό και στη συνέχεια από τον
ήχο και το οπτικό υλικό στον λόγο. Τους δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσουν και να εκφραστούν και να
κατανοήσουν τη σύνδεση ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις καλλιτεχνικούς τρόπους έκφρασης. Ευαισθητοποιούνται
ακόμα στη χρήση και την έκφραση μέσω των αισθήσεων. Το μάθημα της Λογοτεχνίας γίνεται μέσα από μια
βιωματική διαδικασία και τα παιδιά έρχονται σε άμεση επαφή με τα ποιήματα, τα κάνουν δικά τους, ενώ
συγχρόνως ασκούνται και στην αντίστροφη πορεία: να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα με βάση το ηχητικό και
το οπτικό υλικό.
Βαλσαμάκης Νικόλαος
Κουρταλιώτης: ηλεκτροακουστική σύνθεση ηχοτοπίου
Παρουσίαση της προσέγγισης και των διαδικασιών σύνθεσης του ηλεκτροακουστικού έργου «Κουρταλιώτης»,
ένα ηχητικό πορτραίτο του ποταμού που διασχίζει το Κουρταλιώτικο Φαράγγι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Η
σύνθεση βασίζεται αποκλειστικά στην προσεκτική επιλογή τοποθεσιών καθώς και στις προσεγγίσεις και τις
ιδιότητες της επιτόπιας ηχογράφησης του ποταμού. Οι θέσεις ηχογράφησης προέκυψαν κατά τη διάρκεια
περιπάτου δίπλα, αλλά κυρίως μέσα, στον ποταμό έχοντας την τεχνολογικά επαυξημένη βιωματική εμπειρία της
ακρόασης μέσω του μικροφώνου και των ακουστικών. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί καμία επιπλέον επεξεργασία
ήχου ή επάλληλη παράθεση εκτός από το ηχητικό μοντάζ διαδοχικών ηχογραφημάτων και τις περιστασιακές
μεταβάσεις από τη μια τοποθεσία στην άλλη. Η σύνθεση προσπαθεί να μεταδώσει τις περίπλοκες ηχητικές υφές
καθώς το νερό ρέει μέσα από τα βράχια και τις όχθες, τις σύγχρονες ηχητικές στρώσεις που αντηχούν σε κάθε
τοποθεσία με τους πολλούς ρυθμούς, τους τόνους, τις ηχηρότητες, τους θορύβους, τις χίλιες φωνές του ποταμού.
Γίνεται παρουσίαση της προσέγγισης και των διαδικασιών για τη σύνθεση του έργου.
Γαλανόπουλος, Σπύρος, Μνιέστρης, Ανδρέας
Εφαρμογές των Χρονικών Παραμέτρων του Ηχοτοπίου στη Ραδιοφωνική Τέχνη
Το ραδιόφωνο είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο σύγχρονο ηχοτοπίο. Με τον τρόπο που είναι
διαμορφωμένο το περιεχόμενό του, στηριγμένο στη βάση του ωρολογιακού χρόνου και της συμπύκνωσης της
πληροφορίας σε σύντομο και από πριν καθορισμένο χρονικό διάστημα, διαμορφώνει όχι μόνο το πώς βιώνουμε
τον χρόνο καθεαυτό, αλλά και το πώς βιώνουμε τον ήχο. Αντιθέτως, ένα φυσικό ηχοτοπίο έχει πιο αργούς
ρυθμούς και κύκλους που ξεδιπλώνονται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από αυτά στα οποία περιορίζεται
το ραδιόφωνο. Ωστόσο εξαίρεση για το ραδιοφωνικό μέσο αποτελεί η ραδιοφωνική τέχνη που ιστορικά έχει
δείξει ότι σχετίζεται με το ηχοτοπίο και τη σύνθεση ηχοτοπίων και σήμερα αγκαλιάζει μια σειρά μορφών τέχνης
και μια σειρά μέσων μετάδοσης πέρα από το κλασικό ραδιόφωνο, πάντα αναζητώντας διαφορετικούς κώδικες
και ρυθμούς από αυτούς του συμβατικού ραδιοφωνικού περιεχομένου. Στην παρούσα εισήγηση θα
διερευνήσουμε τη δημιουργική σχέση ραδιοφωνικής τέχνης και ηχοτοπίου, μέσω της οποίας οι ρυθμοί του
ηχοτοπίου μπορούν να βρουν τη θέση τους στο ραδιοφωνικό μέσο. Παραδοσιακά αυτό συμβαίνει όταν το
ηχοτοπίο αποτελεί είτε περιεχόμενο είτε πλαίσιο ακρόασης της ραδιοφωνικής τέχνης. Θα αναπτύξουμε μια τρίτη
μεθοδολογία καλλιτεχνικής αξιοποίησης των ρυθμών του ηχοτοπίου, σύμφωνα με την οποία η χρονική οργάνωση
ενός ηχοτοπίου αποτελεί την οργανωτική αρχή για τη χρονική οργάνωση του έργου ραδιοφωνικής τέχνης. Θα παρουσιάσουμε
τα ως τώρα αποτελέσματα των πειραματισμών μας, τους περιορισμούς που τίθενται και τις δυνατότητες που ανοίγονται.
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Γεωργάκη Αναστασία
Τεττιγγολογία-ρυθμολογία-ετεροχρονία
Οι τέττιγγες (τζιτζίκια) από την αρχαία έως τη σύγχρονη εποχή σε διάφορους πολιτισμούς αποτελούν αντικείμενο
αναφοράς και μελέτης για την αισθητική και συμβολική αξία του τραγουδιού τους και της οργάνωσης τους σε
χορωδίες. Στο πλαίσιο αυτής της ανακοίνωσης θα σχολιάσουμε την ακουστική επικοινωνία των τεττίγγων σαν
πρωτόλειο υλικό για μουσικά έργα που έχουν ως ακουστικό πυρήνα τον ήχο των τζιτζικιών και τους ηχητικούς
τους μετασχηματισμούς. Εν συνεχεία, θα παρουσιάσουμε διαφορετικά ρυθμικά δείγματα από τζιτζίκια της
ελληνικής περιοχής μέσα απο την ρυθμολογία τους «ανά μόνας» η σε χορωδία και την οργάνωση τους ανάλογα
με το γένος και το είδος όπως την ακουστική δραστηριότητα των τζιτζικιών Cicada orni, Cicadatra alhageos,
Cicadatra atra, Cicadatra hyalina, Cicadatra hyalinata και Lyristes plebeius σε αντιπαράθεση με τζιτζίκια
διαφορετικών ηπείρων. Τέλος, θα προβάλλουμε αυτό το ακουστικό υλικό σε μια διαδραστική ηχητική
εγκατάσταση μέσω της ετεροχρονικής εφαρμογής TETTIX που δίνει την δυνατότητα πειραματισμού με ποικίλους
ήχους εν τη γενέσει τους για την κατανόηση των ρετζίστρων και της ρυθμολογίας των τζιτζικιών σε διαφορετικές
φάσεις (γέννηση, χορωδία, ωρίμανση, θάνατος) και της οργάνωσης τοuς σε χορωδίες . Απώτερος στόχος αυτή
του εγχειρήματος είναι η ετεροχρονική προσέγγιση κατα Μichel Foucault σε ένα είδος αρχειακής έρευνας για την
ταξινόμηση και προβολή των κοινωνιοβιολογικών ακουστικών δομών.
Γεώργιος Μιζήθρας, Αναστασία Γεωργάκη
Ψηφιακή Ηχοτοπιακή Χαρτογράφηση της Αρχαίας Αγοράς : μεθοδολογία και εργαλεία για την ηχητική
αρχαιολογία
H διερεύνηση και ανακατασκευή των ηχοτοπίων αρχαιολογικών χώρων δίνει μια άλλη διάσταση στην εικονική
ανασύσταση των τοπίων μέσω τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας . Με άξονα την ηχοτοπιακή
χαρτογράφηση και την αρχαιολογία του ήχου θα διερευνήσουμε το ηχοτοπίο της αρχαίας αγοράς μέσω
τεχνολογιών εικονικής περιήγησης. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτής της ανακοίνωσης θα παρουσιάσουμε
μια ηχητική καταγραφή 8 σημείων αρχαιολογικής σημασίας στο χώρο της αρχαίας αγοράς, καθώς και μια γραπτή
ταξινόμηση των ηχητικών πηγών βάσει ψηφιακών ηχητικών χαρτών . Εν συνεχεία, θα αναλύσουμε το πρότυπο
(prototype) μίας ψηφιακής πλατφόρμας για την εικονική περιήγηση του ηχοτοπίου της αρχαίας αγοράς με τη
χρήση Max/MSP βάσει ηχογραφήσεων σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Τέλος, θα συζητήσουμε την δημιουργία
μιας web-based πλατφόρμας που θα δίνει δεδομένα του πραγματικού ηχοτοπίου και θα το μετατρέπει
σταδιακά σε εικονικό ηχοτοπίο που περιγράφει την δραστηριότητα της αρχαίας αγοράς σε συγκεκριμένες
ιστορικές περιόδους.
Διονυσίου Ζωή
Εθιμικά παραδοσιακά τραγούδια ως υλικό για μια αγωγή στην ακρόαση του ηχητικού περιβάλλοντος
Τα εθιμικά παραδοσιακά τραγούδια αποτελούν ένα μουσικό υλικό που εκτός από αξιοποίηση των μουσικών
παραδόσεων ενός τόπου, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά σε μια αγωγή στην ακρόαση του ηχητικού περιβάλλοντος.
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει ένα προτεινόμενο μοντέλο που αναπτύχθηκε από την ερευνήτρια
στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Το ηχοτοπίο στο οποίο ζούμε» (Erasmus+, 2016-19). Το μοντέλο αυτό
βασίζεται σε τέσσερις άξονες παιδαγωγικών δράσεων που μπορούν να εφαρμοστούν ξεχωριστά ή να
αλληλοσυμπληρώνονται σε κάθε σχολική βαθμίδα στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το μοντέλο
αυτό αναλύεται ως εξής: α) ο ήχος ως κίνηση, β) η ήχος ως μέσο για ηχητική δημιουργία στην τάξη (αυτοσχεδιασμός,
σύνθεση, δημιουργία ηχοεικόνων, δημιουργία ρυθμικών και μελωδικών μοτίβων, χρήση σωματικών κρουστών, κλπ.), γ)
ο ήχος ως μέσο για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, δ) ο ήχος ως μέσο για την ανάπτυξη πολιτισμικής συνείδησης.
Για την παρουσίαση επιλέχθηκαν κάποια παραδοσιακά εθιμικά τραγούδια από διάφορες περιοχές του ελληνισμού που
αναφέρονται σε έθιμα ή λαϊκά δρώμενα, όπως: το έθιμο της αιώρας, τραγούδια για την επίκληση βροχής, τραγούδια της
δουλειάς, κάλαντα της άνοιξης, πασχαλιάτικα, κλπ. Θα παρουσιαστούν ενδεικτικοί τρόποι σχετικά με το πώς μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τα εθιμικά τραγούδια ως υλικό για την ανάδειξη του προτεινόμενου μοντέλου με στόχο την αγωγή
στην ακρόαση του ηχητικού περιβάλλοντος. Μέσα από την πιλοτική αξιοποίησή τους ως μουσικό υλικό από την Ομάδα
Μουσικοπαιδαγωγικών Δράσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου «Ανέβα μήλο – Κατέβα ρόδι» αποδεικνύεται ότι τα εθιμικά
τραγούδια μπορούν να ζωντανέψουν μνήμες και εμπειρίες στους συμμετέχοντες που σχετίζονται με τον ήχο (ήχοι του
παρελθόντος, ήχοι του παρόντος), μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο διαγενεακής συνεργασίας, διαθεματικών και
διακαλλιτεχνικών συμπράξεων, καθώς και μέσο ανάπτυξης της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών.
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Ετμεκτσόγλου Ιωάννα
«Η ΠΑΠΙΑ» με τους ξεχωριστούς ήχους: Ένα μοντέλο προσέγγισης των ζώων στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της
ακουστικής οικολογίας
Το παιδαγωγικό πρόγραμμα «Η ΠΑΠΙΑ» αποτελεί μια πρόταση διευρυμένης ηχητικής & μουσικής προσέγγισης
ενός ζώου, βασιζόμενης στην επιστημονική και δημιουργική εξερεύνηση των ήχων που παράγει αυτό, καθώς και
άλλων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του που το καθιστούν μοναδικό. Η έρευνα - εξερεύνηση οργανώνεται στους
παρακάτω έξι άξονες, τα αρχικά γράμματα των οποίων δημιουργούν το όνομα: 'Η ΠΑΠΙΑ', που λειτουργεί ως
μνημονικό εργαλείο για την εφαρμογή του μοντέλου:
Η: ηχητική ταυτότητα, (ήχοι που παράγει με διάφορους τρόπους)
Π: πρόσωπο, ζώο ως οντότητα,
Α: άνθρωπος – ζώο σύγκριση, (ομοιότητες, διαφορές),
Π: προσαρμογή στο περιβάλλον (ιδιαίτεροι τρόποι προσαρμογής)
Ι: Ισορροπία στο Οικοσύστημα και στο Ηχοτοπίο (συμβολή του στη διατήρηση της Ι.)
Α: άριστος/η σε... (μοναδικό χαρακτηριστικό ή ικανότητα).
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, εξετάζονται όλοι οι τύποι ήχων που είναι δυνατόν να παράξει και
να ακούσει ένα ζώο, καθώς και οι συγκεκριμένοι λόγοι για την παραγωγή τους. Οι υπόλοιποι άξονες για
συλλογή πληροφοριών σχετικά με το ζώο, στοχεύουν στο να οδηγήσουν στην ανάδειξη της ατομικότητάς
του και στην εκτίμηση της αξίας και της συμβολής του στο ηχητικό και γενικότερο περιβάλλον. Η
προσέγγιση συμβάλει στην ανάπτυξη αυτού που ορίζει ο Gardner (1999) ως 'ευφυΐα του φυσιοδίφη', και
ενισχύει στο μέγιστο δυνατόν τη βιωματική μάθηση, μέσω α) ακροάσεων στο πεδίο εάν το ζώο ζει σε
κοντινή περιοχή, β) μιμήσεων ήχων και κινήσεων με τη φωνή, το σώμα και με ακουστικά μουσικά
όργανα, γ) δημιουργίας μουσικών έργων όπως τραγουδιών, ιστοριών με μουσική επένδυση, όπερ ας,
μιούζικαλ βασισμένων σε πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός
ζώου, και δ) παράστασης στην οποία οι μαθητές παίρνουν ρόλους ζώων. Το πρόγραμμα έχει εφαρμοσθεί
πιλοτικά από την γράφουσα και από φοιτητές του Τμήματος Μουσι κών Σπουδών του Ιονίου
Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος (Erasmus +) «Το Ηχοτοπίο στο οποίο ζούμε»
το 2017 – 18. Είναι εφικτό να υλοποιηθεί με κατάλληλες προσαρμογές σε διάφορες βαθμίδες της
εκπαίδευσης αλλά και στην κοινότητα. Στην παρουσίαση θα παρουσιασθεί συνοπτικά το μοντέλο και
αποσπάσματα από παραδείγματα εφαρμογής του.
Καραποστόλη, Αιμιλία, Βότση, Νεύτα- Ελευθερία
Ηχoτοπία στην σύγχρονη Θεσσαλονίκη, μια διεπιστημονική ηχητική μελέτη για την αρχιτεκτονική και το
περιβάλλον
Η παρούσα εργασία αποδεικνύει πως το σύγχρονο ηχοτοπίο στις αστικές περιοχές συντίθεται μέσα από μια
εύθραυστη ισορροπία ηχητικών περιοχών με υψηλή ετερογένεια. Επιλεγμένες ηχητικές σκηνές σε τρία αστικά
περιβάλλοντα μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας οικολογικά ηχητικά εργαλεία, μέσα από τις επιστημονικές αρχές
της ακουστικής οικολογίας, της ηχητικής αρχιτεκτονικής και της οικολογίας των ηχοτοπίων. Το ηχητικό
περιβάλλον μελετήθηκε χρησιμοποιώντας οικολογικά ηχητικά εργαλεία και πλαίσια, συνδυάζοντας ποιοτικά και
ποσοτικά αρχιτεκτονικά, ηχητικά και περιβαλλοντικά δεδομένα ώστε να αναλυθεί, περιγράφει και σχεδιαστεί ο
ηχητικός χώρος. Επιλέχθηκαν τρεις διακριτές περιοχές στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης με ιδιαίτερη
αρχιτεκτονική αλλά και ηχητική ταυτότητα, καθώς και χαρακτηριστικά. Αν και τα ηχητικά χαρακτηριστικά της
Θεσσαλονίκης είναι παρόμοια με άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως δήλωσαν οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι
και συνεντευξιαζόμενες, ο διαρκής μετασχηματισμός των αστικών ηχητικών ταυτοτήτων ενισχύει την
αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας. Τα δεδομένα των αναλύσεων, που πραγματοποιήθηκαν στις
συγκεκριμένες περιοχές, απεκάλυψαν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και την αστικότητα των
επιλεγμένων επικρατειών, αμφισβητώντας την καθιερωμένη δυαδικότητα της σιωπής και του θορύβου στις
αστικές περιβαλλοντικές μελέτες, ανοίγοντας νέες προοπτικές για έναν ολοκληρωμένο και βιώσιμο αστικό
σχεδιασμό.
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Καραποστόλη, Αιμιλία, Σιδερίδου, Δήμητρα
Ο ήχος ως βιωματικό μέσο για την αρχιτεκτονική εκπαίδευση, η περίπτωση δύο ολιγοήμερων εργαστηρίων
Το αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η παρουσίαση και σύγκριση των δύο ολιγοήμερων
εργαστηρίων που αφορούν τον ήχο και την ακουστική οικολογία στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Η αρχιτεκτονική
επεξεργάζεται, εξηγείται και προσδιορίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσω των παραστάσεων. Πράγματι, αυτές οι
αναπαραστάσεις αντιμετωπίζονται συχνά σαν να ήταν η ίδια η αρχιτεκτονική. Η διαρκής εξέλιξη των
τεχνολογικών μέσων καθιστούν αναγκαία την επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής σκέψης και πρακτικής, καθώς
νέοι τρόποι σχεδιασμού και αναπαράστασης του αρχιτεκτονικού έργου έρχονται να προστεθούν στους ήδη
εφαρμοζόμενους. Στην περίπτωση μας, οι νέες τεχνολογίες που δίνουν τη δυνατότητα της ηχογράφησης,
επεξεργασίας και αναπαραγωγής του ήχου, διαμορφώνουν νέες συνθήκες που επηρεάζουν τον καθημερινό
τρόπο ζωής και επομένως τις αντίστοιχες χωρικές ανάγκες και συνθήκες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται
δύο ολιγοήμερα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν: Το πρώτο στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Ξάνθης του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με την Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
με θέμα “Strange Things” στο Τσεπέλοβο Ιωαννίνων τον Απρίλιο του 2018 και διάρκεια τεσσάρων ημερών,
έχοντας ως σκοπό την δημιουργία ενός ψηφιακού παιχνιδιού, εξερευνώντας τις νέες δυνατότητες του
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μέσα από πλατφόρμες σχεδιασμού παιχνιδιών και απευθύνονταν σε προπτυχιακούς
φοιτητές και φοιτήτριες Αρχιτεκτονικής και Καλών Τεχνών. Το δεύτερο στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Ξάνθης του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα “New Daemons” στην Ξάνθη τον Μαΐο του 2018 και διάρκεια
τεσσάρων ημερών, έχοντας ως σκοπό τη δημιουργία ενός αρχείου κινούμενης εικόνας και ήχου που εξερευνά τα
νέα χωρικά δεδομένα κυρίως με τη χρήση του ήχου και απευθύνονταν σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες
Αρχιτεκτονικής. Και τα δύο εργαστήρια είχαν επιτυχή έκβαση, η οποία κρίθηκε τόσο από το ενδιαφέρον των
συμμετεχόντων και συμμετεχουσών όσο και από την ευκολία πραγματοποίησης και επικοινωνίας των εννοιών,
της χρήσης του εξοπλισμού αλλά και των λογισμικών επεξεργασίας και αναπαραγωγής του ήχου και των
ακουστικών φαινομένων. Το βίωμα του ήχου ως φυσικό φαινόμενο και όχι απλή αναπαράσταση, ήταν
καθοριστικό.
Κοτσιφάκος Δημήτριος
Προσδιορισμός των ορίων ανοχής του θορύβου και η επίδραση τους στην ανθρώπινη ακουστική
Ένα από τα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ακουστική Οικολογία ιδιαίτερα σε συνθήκες
επιβίωσης του ανθρώπου στην πόλη είναι η αντιμετώπιση του θορύβου. Το φαινόμενο της επίδρασης του
θορύβου παρόλο που περνάει απαρατήρητο μέσα στην καθημερινότητα επιβαρύνει ιδιαίτερα σε όσους ζουν στις
σύγχρονες πόλεις. Η προοπτική και η αντιμετώπιση του προβλήματος η διαχείρισης καθώς και η αξιοποίηση των
συμπερασμάτων αφορά συνολικά το κίνημα της Ακουστικής Οικολογίας. Στο παρόν άρθρο θεωρήσαμε σκόπιμο
να επιχειρήσουμε αρχικά μία πρώτη γενική επισκόπηση και κάποιες μετρήσεις σχετικά με την του ανθρώπου
στον θόρυβο με σύγχρονα εργαλεία της Πληροφορικής. Στόχος της επισκόπησης είναι η κατανόηση, ο ποιοτικός
και ποσοτικός προσδιορισμός μεγεθών και φαινομένων που σχετίζονται με τα όρια ανοχής του ακουστικού
θορύβου από τον άνθρωπο. Για τον ακριβή υπολογισμό της στάθμης ανοχής του ανθρώπου στον θόρυβο
αξιοποιήσαμε έγκυρους επιστημονικούς όρους της ακουστικής και συγχρονίσαμε σύγχρονες υπολογιστικές
τεχνικές και εργαλεία. Με δεδομένο ότι το κίνημα της Ακουστικής Οικολογίας έχει δείξει ήδη ενδιαφέρον για το
θέμα της ηχορύπανσης και την σχέση της με την εκπαίδευση κρίναμε σκόπιμο ότι το ζήτημα του θορύβου ως
βασικός παράγοντας της ηχορύπανσης, αλλά και τα όρια ανοχής του θορύβου από τον ανθρώπινο οργανισμό
πρέπει να μελετηθούν ιδιαίτερα. Το άρθρο φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει ζητήματα σχετικά με την φυσική
ακουστική και την μελέτη των όρων διαβίωσης με την ύπαρξη του θορύβου. Μία επικαιροποιημένη στρατηγική
για τις κατευθύνσεις της Ακουστικής Οικολογίας θα πρέπει να αφορά και την διαχείριση των σύγχρονων μορφών
θορύβου καθώς και την επίδραση τους στον άνθρωπο. Το κίνημα της Ακουστική Οικολογίας θα πρέπει να
επαναπροσδιορίσει και να σχεδιάσει την στρατηγικής του ώστε αυτή να συνδεθεί ολιστικά με την αντιμετώπιση
των προβλημάτων της καθημερινότητας στις πόλεις αλλά και την αντιμετώπιση του φαινομένου του θορύβου
ειδικότερα.
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Κουτσογιάννης Γιώργος, Γεωργάκη Αναστασία
Βιοακουστική και «Shazam»: Μέθοδοι και υπολογιστικές εφαρμογές αναγνώρισης των ήχων της
ορνιθοπανίδας στο φυσικό περιβάλλον
Τα τελευταία χρόνια διάφορες εταιρείες σε συνεργασία με εργαστήρια βιοακουστικής έχουν παρουσιάσει
λογισμικά ακουστικής ανάλυσης των καλεσμάτων των πτηνών (birdsong) μέσω αυτόματης αναγνώρισης
προτύπων που ταυτοποιούν τη ρυθμική και μελωδική δομή του «τραγουδιού» τους σύμφωνα με τη βιολογική
τους κατάταξη. Οι εφαρμογές αυτές χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους αναγνώρισης: γραμμικής προγνωστικής
κωδικοποίησης (LPC), ανίχνευσης μοτίβων (patterns) σε συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων αναλόγως το είδος
των πουλιών, χρήση Hidden Markov Models ή άλλες στατιστικές μεθόδους . Κάθε λογισμικό, συνεπώς,
ακολουθεί διαφορετική μεθοδολογία ως προς το πρακτικό κομμάτι, ωστόσο μειονεκτήματα όπως η χαμηλή
ακρίβεια ανάλυσης, η έλλειψη μεθόδων επαγγελματικής ανάλυσης για μεγαλύτερο εύρος πτηνών και το μεγάλο
κόστος αποτελούν κοινά τους γνωρίσματα. Στο πλαίσιο αυτής της ανακοίνωσης θα παρουσιάσουμε και θα
σχολιάσουμε τα νέα λογισμικά αναγνώρισης ρυθμικών και μελωδικών προτύπων των πουλιών βάσει των
τεχνικών και των μεθόδων που χρησιμοποιούν. Εν συνεχεία θα συζητήσουμε λύσεις για τη δημιουργία ενός
προγράμματος που θα καθιστά εφικτή τη διεξοδική καταγραφή και η συγκριτική μελέτη μεγαλύτερου εύρους
πουλιών: αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία προγραμμάτων τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να συγκρίνουν
διαφορετικά ηχητικά δείγματα μέσα από μία διεθνή βάση δεδομένων. Τέλος, θα συζητήσουμε τα οφέλη της
εφαρμογής αυτού του τύπου λογισμικών στη σχολική εκπαίδευση, για την ακρόαση και κατανόηση των ειδών
της ορνιθοπανίδας μέσα στο πλαίσιο της ακουστικής οικολογίας.
Κυριακούλης Διονύσιος
"Ακουστική... Ηχολογία"
Ο παραπάνω τίτλος δόθηκε από τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λακώνων Κέρκυρας στις
αρχές της σχολικής χρονιάς 2017 – 2018, στις πρώτες συναντήσεις εκπαιδευτικού προγράμματος για το πώς οι
μαθητές αντιλαμβάνονται την Ακουστική Οικολογία. Το παρόν πρόγραμμα εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του
μαθήματος της Μουσικής στην Ευέλικτη Ζώνη του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου. Τα εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν η επιτόπια έρευνα και η έρευνα με ερωτηματολόγια. Σε θεωρητικό πλαίσιο, οι μαθητές
ευαισθητοποιήθηκαν για θέματα σχετικά με τη λειτουργία της ακοής και το φαινόμενο του ήχου. Το ηχοτοπίο του
σχολείου προσεγγίστηκε μέσω της παρατήρησης και της καταγραφής του με ποσοτικά κριτήρια. Οι μαθητές
εξοικειώθηκαν με τη δημιουργία ηχητικών χαρτών και με τη μέτρηση ηχητικής στάθμης, μέσα από εφαρμογή για
κινητά και τάμπλετ, μετρώντας οι ίδιοι εντάσεις του ηχητικού περιβάλλοντος τόσο σε χώρους του σχολείου όσο
και σε χώρους του περιβάλλοντός τους. Ανάμεσα σε διάφορες δραστηριότητες για την κατανόηση του ηχητικού
περιβάλλοντος, το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης ηχοπερίπατο και παιχνίδια στην τάξη και την αυλή. Ένας
άλλος στόχος υπήρξε η συνεργασία των παιδιών με τους γονείς τους, ώστε να τους εμπλέξουν συνειδητά, και να
μεταφερθεί η διάχυση του προγράμματος σε όλη την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ιστολόγιο με
τις δράσεις του προγράμματος που σκοπό είχε την κοινοποίηση των δράσεων και των ερευνητικών
αποτελεσμάτων στο κοινωνικό σύνολο. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν από τους
μαθητές σε εκδήλωση στο σχολείο κατά τη λήξη του σχολικού έτους.
Λιναριτάκη Αικατερίνη-Αννα, Γούσιος Χρήστος, Ενες Αχμετ Κεχαγιά
Audio Description: Οδηγίες, εφαρμογή και σκέψεις για τη χρήση των ήχων στην ακουστική περιγραφή
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση προέκυψε και σχετίζεται με ερευνητική εργασία του Τμήματος Κινηματογράφου της
Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ και πραγματεύεται την ακουστική περιγραφή (AD) σε κινηματογραφικές ταινίες.
Το Audio Description, η ακουστική περιγραφή, είναι μια μέθοδος που επιτρέπει σε άτομα με προβλήματα όρασης
και τυφλούς, να αποκτήσουν πρόσβαση σε διαφορετικών ειδών οπτικοακουστικά προϊόντα (κινηματογράφος,
τηλεόραση, θέατρο, χορός, live performances, μουσεία, εκθέσεις). Είναι μια αφήγηση, ηχογραφημένη και
τοποθετημένη ανάμεσα σε παύσεις διαλόγων και Μουσικής χωρίς δραματουργική βαρύτητα, με επεξηγηματικό
ρόλο και σκοπό να μεταφράσει σε λέξεις τα οπτικά στοιχεία, όπως τοποθεσίες, τοπία, χαρακτήρες, κινήσεις,
εκφράσεις, ενδυμασία, που είναι αναγνωρίσιμα στα άτομα που βλέπουν. Δεν χρησιμοποιείται για να
αποκαλύψει κρυφά μηνύματα της ιστορίας ή να επεξηγήσει θέματα που αφορούν την παραγωγή του εκάστοτε
προϊόντος. Από οδηγούς του AD, επικοινωνία με τοπικούς φορείς που ασχολούνται με άτομα με προβλήματα
όρασης και με φορείς που ασχολούνται με το AD εκτός Ελλάδας, προέκυψε μια σειρά από κανόνες κι ένα σύνολο
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οδηγιών, που εφαρμόστηκαν σε κάποια αποσπάσματα ταινιών και προβλήθηκαν σε κοινό με προβλήματα
όρασης. Επιπρόσθετα, και με οδηγό την κατασκευή των ραδιοφωνικών εκπομπών, όπου η φαντασία λόγω της
χρήσης των ήχων, κατά κάποιο τρόπο μεταμορφώνεται σε αίσθηση, διατυπώνονται σκέψεις αναφορικά με τη
χρήση των ήχων κι όχι της ανθρώπινης φωνής, ως ένα μέσα συμπληρωματικής αφήγησης. Ανάμεσα στα
αποτελέσματα, είναι κι οι απόψεις κάποιας μικρής ομάδας ατόμων με προβλήματα όρασης, πάνω σε ήδη
υπάρχουσες εφαρμογές, αν και ο βασικότερος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της
ακουστικής περιγραφής για τον κινηματογράφο και οι τρόποι του σχεδιασμού της. Θα προβληθεί απόσπασμα
ταινίας με AD.
Μαραγκός Θεοφάνης, Ζουμαέτα Γκονζάλεζ, Πάολα Γκαμπριέλα
Το Ηχοτοπίο στην Περιοχή των Πρανών της Καλντέρας στη Σαντορίνη
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την καταγραφή του ηχοτοπίου στο ξωκλήσι του Αγίου Αντωνίου στην
περιοχή των πρανών της καλντέρας του Ημεροβιγλίου στη Σαντορίνη. Η τοποθεσία αυτή επιλέχθηκε καθώς
προβάλλει και αναδεικνύει τα πλέον χαρακτηριστικά τοπόσημα του νησιού όπως την καλντέρα και τη Νέα
Καμένη (το ηφαίστειο). Η συγκεκριμένη εργασία εντάσσεται στην δειγματοληπτική καταγραφή συγκεκριμένων
και ιδιαίτερων ηχοτοπίων του ελλαδικού χώρου, με απώτερο στόχο την ηχητική χαρτογράφηση τους και τη
δημιουργία ενός ηχητικού χάρτη με το σύνολο των καταγεγραμμένων μερών της Ελλάδας. Η καταγραφή του
ηχοτοπίου πραγματοποιήθηκε στις τέσσερις εποχές του έτους και σε τρεις ημερήσιους κύκλους (πρωί, μεσημέρι,
απόγευμα), καλύπτοντας κατά αυτό τον τρόπο την εποχιακή και την ημερήσια μεταβολή του ηχοτοπίου. Η
μεθοδολογία καταγραφής βασίστηκε στη συλλογή τριών διαφορετικών τύπων δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, τα
δεδομένα που συλλέχθηκαν από την ηχογράφηση, την κινηματογράφηση και την ηχητική χαρτογράφηση
εξασφάλισαν την όσο τον δυνατόν ποιοτική και ποσοτική αποτύπωση του ακουστικού περιβάλλοντος με στόχο τη
μελέτη των χωροχρονικών διακυμάνσεων των ήχων στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Στην παρούσα δημοσίευση
γίνεται εκτεταμένη αναφορά στα κριτήρια επιλογής της συγκεκριμένης τοποθεσίας, στις τεχνικές ηχογράφησης
και κινηματογράφησης που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και στον τρόπο συμπλήρωσης του έντυπου καταγραφής
πεδίου. Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά τα βασικά συστατικά του ακουστικού περιβάλλοντος, η
ηχοποικιλότητα και ο ακουστικός χαρακτήρας της περιοχής για την κάθε εποχή και για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Ακόμα, παρουσιάζονται οι επικρατέστεροι ήχοι της περιοχής, ερμηνεύονται οι προελεύσεις τους και
αποσαφηνίζονται ως προς την σπουδαιότητά τους στην διαμόρφωση του ηχοτοπίου. Τέλος παρατίθενται οι
χωροχρονικοί χάρτες των επικρατέστερων ήχων της συγκεκριμένης περιοχής καθώς και σειρά από στατικές
κινηματογραφήσεις στις οποίες συνδυάζονται οι καταγραφές των τριών διαφορετικών διαστημάτων της ημέρας
για την κάθε εποχή αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τις χρονικές διακυμάνσεις του ηχοτοπίου, ηχητικά και
οπτικά.
Μαραγκός Θεοφάνης, Μνιέστρης Ανδρέας
Πρωτότυπο Κινούμενο Σύστημα Ηχητικής Καταγραφής Ηχοτοπίων
Η εργασία αυτή βασίζεται σε μια εκτεταμένη ερευνητική προσπάθεια η οποία προτείνει μια βαθύτερη και
συστηματικότερη προσέγγιση του ζητήματος της ηχητικής αποτύπωσης (καταγραφής), εισάγοντας την ιδέα της
ηχογράφησης -και κατ’ επέκτασης της αναπαραγωγής- του ηχοτοπίου για ένα κινούμενο παρατηρητή σε μία
διαδρομή εντός του πεδίου. Στις μέχρι τώρα καταγραφές το ηχοτοπίο είτε είναι αποτυπωμένο από ένα σταθερό
σημείο αναφοράς, είτε παρουσιάζεται δειγματοληπτικά σαν αποτέλεσμα ενός χωροχρονικού κάναβου. Στην
έρευνα αυτή εκτιμάται ότι ο συνδυασμός (λεπτομερέστερου) χωροχρονικού κάναβου ηχο-δειγματοληψιών και
ηχογραφημμάτων πραγματικών ηχοπεριπάτων χωρίς τα βήματα θα έχει σημαντική βελτίωση στην φυσικότητα
της αποτύπωσης του ηχοτοπίου. Η τοποθεσία πραγματοποίησης της συγκεκριμένης διδακτορικής έρευνας είναι η
λιμνοθάλασσα Αντινιότη στην Βόρεια Κέρκυρα, για την οποία υπάρχουν συγκριτικά δεδομένα καθώς αποτέλεσε
το πεδίο για το πρώτο οργανωμένο ερευνητικό πρόγραμμα Ακουστικής Οικολογίας (2006-2007). Στη
συγκεκριμένη παρουσίαση θα γίνει αναφορά στην βιβλιογραφική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί τόσο στο
επιστημονικό πεδίο της Ακουστικής Οικολογίας και τους τρόπους καταγραφής και αποτύπωσης των ηχοτοπίων
από το 1950 και έπειτα, όσο και στο επιστημονικό πεδίο της Ηχοληψίας και συγκεκριμένα στις πολυκαναλικές
τεχνικές ηχογράφησης πεδίου με έμφαση στα κινούμενα συστήματα καταγραφών. Θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία
καταγραφής που θα εφαρμοσθεί στην συγκεκριμένη έρευνα η οποία αποτελεί την τομή των δυο παραπάνω
πεδίων και θα αναλυθούν τα επιμέρους στάδιά της (δειγματοληπτικές στατικές ηχογραφήσεις, εν κινήσει
ηχογραφήσεις, ακουστική μέτρηση, έντυπα καταγραφής πεδίου, εποχιακές καταγραφές κλπ). Επίσης, θα
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παρουσιαστεί η τεχνική ηχογράφησης που θα χρησιμοποιηθεί (ambisonic) και θα εξηγηθεί ο τρόπος υλοποίησής
της και η εφαρμογή της στο πεδίο. Τέλος, θα επιδειχθεί το σύστημα κινούμενης καταγραφής που έχει αναπτυχθεί
στο πλαίσιο αυτής της διδακτορικής έρευνας, θα εξηγηθούν οι ιδιαιτερότητες, οι τεχνικές παράμετροι και οι
πρακτικές δυσκολίες της υλοποίησής του καθώς και επίσης θα δειχθούν οι πρώτες επίσημες καταγραφές που
έχουν πραγματοποιηθεί και τα συμπεράσματα τα οποία έχουν προκύψει.
Μαραγκός Θεοφάνης, Νικολαΐδης Μάριος-Λάζαρος
Το Ηχοτοπίο του υγρότοπου Λιβαδίου Παλικής της Κεφαλονιάς
Η παρούσα εργασία αφορά την καταγραφή του ηχοτοπίου στον υγρότοπο του Λιβαδίου Παλικής της Κεφαλονιάς.
Η τοποθεσία αυτή επιλέχθηκε καθώς αποτελεί τον σημαντικότερο χερσαίο υγρότοπο του νησιού της Κεφαλονιάς
εξαιτίας τόσο της έκτασης όσο και της σημαντικής βιοποικιλότητάς του. Η συγκεκριμένη εργασία εντάσσεται στην
δειγματοληπτική καταγραφή συγκεκριμένων και ιδιαίτερων φυσικών ηχοτοπίων του ελλαδικού χώρου με σκοπό
την ηχητική χαρτογράφησή τους και την δημιουργία του ηχητικού χάρτη τους. Απώτερος στόχος είναι οι
καταγραφές να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της οικολογικής ευαισθητοποίησης, της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και της ενίσχυσης της προστασίας του συγκεκριμένου υγροτόπου. Η καταγραφή του ηχοτοπίου
πραγματοποιήθηκε στις τέσσερις εποχές του έτους και σε τρεις ημερήσιους κύκλους (πρωί, μεσημέρι,
απόγευμα), καλύπτοντας κατά αυτό τον τρόπο την εποχιακή και την ημερήσια μεταβολή του ηχοτοπίου.
Επιλέχθηκαν πέντε χαρακτηριστικά σημεία περιμετρικά του υγροτόπου έτσι ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατόν
πληρέστερα η περιοχή. Η μεθοδολογία καταγραφής βασίστηκε στη συλλογή διαφορετικών τύπων δεδομένων.
Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την ηχογράφηση, τη φωτογράφιση και την ηχητική
χαρτογράφηση εξασφάλισαν την όσο το δυνατόν ποιοτική και πολοτική αποτύπωση του ακουστικού
περιβάλλοντος με στόχο τη μελέτη των χωροχρονικών διακυμάνσεων των ήχων στη συγκριμένη περιοχή. Στην
παρούσα δημοσίευση γίνεται εκτεταμένη αναφορά στα κριτήρια επιλογής της συγκεκριμένης τοποθεσίας, στις
τεχνικές ηχογράφησης που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και στον τρόπο συμπλήρωσης του έντυπου καταγραφής
πεδίου. Επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά τα βασικά συστατικά του ακουστικού περιβάλλοντος, η
ηχοποικιλότητα και ο ακουστικός χαρακτήρας της περιοχής για την κάθε εποχή και για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Ακόμα, αναφέρονται οι επικρατέστεροι ήχοι της περιοχής, ερμηνεύονται οι προελεύσεις τους και
αποσαφηνίζονται ως προς την σπουδαιότητά τους στην διαμόρφωση του ηχοτοπίου. Τέλος, παρουσιάζονται οι
χωροχρονικοί χάρτες των επικρατέστερων ήχων της συγκεκριμένης περιοχής καθώς και σειρά από στατικές
ηχογραφήσεις στα επιλεχθέντα σημεία.
Ματσίνος Ιωάννης, Τσαλιγόπουλος Άγγελος, Οικονόμου Χρήστος
Προκλήσεις και προοπτικές από το μάθημα της Ακουστικής Οικολογίας- χειμερινό εξάμηνο 2018
Ο κλάδος της ακουστικής οικολογίας, είναι ταυτόχρονα διεπιστημονικός και διαθεματικός. Διεπιστημονικός, γιατί έχει
επιτευχτεί ο συνδυασμός διαφορετικών επιστημονικών κλάδων όπως της οικολογίας και της βιολογίας και διαθεματικός,
καθώς αναδεικνύονται έννοιες της ακουστικής οικολογίας, μέσω της ηχητικής τέχνης και της μουσικής. Το χειμερινό
εξάμηνο του 2018, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου το
μάθημα «Ακουστική Οικολογία», επενδύοντας περισσότερο στις περιβαλλοντικές και οικολογικές προεκτάσεις του ήχου.
Σκοπός του μαθήματος, δεν ήταν μόνο η ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου,
αλλά η βαθειά κατανόηση όσον αφορά τον τρόπο χρήσης της ακουστικής οικολογίας στον ευρύτερο κλάδο της
οικολογίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές του τμήματος Περιβάλλοντος, κατανόησαν την έννοια του ηχοτοπίου
και των χαρακτηριστικών του, ενώ παράλληλα εξοικειώθηκαν με τη χρήση των ηχογραφήσεων ως ένα επιπλέον
επιστημονικό εργαλείο αξιολόγησης της βιοποικιλότητας. Προκειμένου να επιτευχτεί ο σκοπός του μαθήματος
ανατέθηκαν στους φοιτητές δυο εργασίες. Ο σχεδιασμός ενός ηχοπεριπάτου και η ηχογράφηση ενός γεγονότος
οικολογικής ακουστικής, ήταν τα μέσα εξοικείωσης των φοιτητών με το ηχοτοπίο, αλλά και τα εργαλεία αξιολόγησης
τους. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
μαθήματος, η ανάδειξη των προκλήσεων που παρουσιάστηκαν και οι μελλοντικές προοπτικές του κλάδου της
ακουστικής οικολογίας, ως επιστημονικό και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό εργαλείο. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
ήταν έλλειψη ικανοποιητικού αριθμού εξοπλισμού ηχογράφησης, που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες των 150 (!)
φοιτητών που επέλεξαν το μάθημα της ακουστικής οικολογίας. Ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε η συγκεκριμένη έλλειψη,
αναδεικνύει την προαναφερθείσα διαθεματικότητα και προωθεί ένα διάλογο που αφορά στο δίλημμα μεταξύ της
ποσότητας και της ποιότητας ηχητικών καταγραφών, που έχουν σκοπό την εκπαίδευση και την επιστημονική κατάρτιση.
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Μεσσηνέζης Λουκάς
Αμάλγαμα. Αλχημικές πρακτικές στην ηχητική τέχνη
Ορισμένες αλχημικές πρακτικές αφορούν σε δύο διαφορετικά στοιχεία, τα οποία αναμειγνύονται και
μετατρέπονται σε κάτι νέο. Η διαδικασία δεν τα καταστρέφει, αλλά τα μεταμορφώνει σε ένα αντικείμενο με
διαφορετικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Αυτό το είδος συγχώνευσης μπορεί να εκτελεστεί και εννοιολογικά
μεταξύ δύο συγκεκριμένων πραγματικοτήτων. Κάθε τόπος έχει μια μοναδική ταυτότητα που καθορίζεται από
πολλούς παράγοντες και γίνεται αντιληπτή ή εκτιμάται μέσω των αισθήσεων. Ψυχό-γεωγραφικά καθώς και
αυστηρά γεωγραφικά ή εποχιακά χαρακτηριστικά υποδηλώνουν την αίσθηση ενός τόπου και όχι τον ίδιο τον
τόπο. Ποια η θέση του ατόμου λοιπόν μέσα σε ένα πιθανό χωρικό simulacrum, το οποίο προηγείται
οποιασδήποτε πραγματικότητας και πώς θα μπορούσαμε να το δημιουργήσουμε; Τέτοιες νέες πραγματικότητες
βιώνουμε στην καθημερινότητά μας όταν παραδείγματος χάρη οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και η
μετανάστευση μπολιάζουν πολιτισμούς μέσα σε πολιτισμούς και δημιουργούν νέες πολιτισμικές
πραγματικότητες. Με αυτό το άρθρο, συζητώ στο πλαίσιο της πρακτικής της τέχνης ήχου, την ιδέα της
συγχώνευσης δύο ξεχωριστών βιωματικών πραγματικοτήτων, προκειμένου να δημιουργηθεί μία νέα. Μία υπέρπραγματικότητα, η οποία προκαλεί αντιληπτικά το κοινό διεγείροντας τη φαντασία, προκαλώντας συναισθήματα
και δημιουργώντας ψυχό-γεωγραφικές συνδέσεις. Αυτό το είδος συγχώνευσης μπορεί να επιτευχθεί
εννοιολογικά με τη διάχυση της ακουστικής πραγματικότητας ενός τόπου μέσα σε έναν άλλο. Ως αποτέλεσμα, οι
δύο πραγματικότητες μεταμορφώνονται, λιώνουν και μετατρέπονται σε ένα αισθητηριακό αμάλγαμα με τον ήχο
να αποκτά καταλυτικά χαρακτηριστικά και να ενεργεί ως η λεγόμενη πέτρα του φιλόσοφου. Με βάση αλχημικά
κείμενα, θέματα μεταμοντέρνας φιλοσοφίας και τις σύγχρονες πρακτικές ηχητικής τέχνης, μελετάω στοχαστικά
τις δυνατότητες που μπορούν να αποκαλύψουν η ηχητική καταγραφή του περιβαλλοντικού ήχου και του
ηχοτοπίου ως μέσο για την εμβάθυνση της κατανόησης της πραγματικότητας, της απομίμησης μίας
πραγματικότητας και της δημιουργίας μίας πιθανής υπέρ-πραγματικότητας. Απώτερο στόχο αποτελεί η
διερεύνηση της επιρροής που τέτοιες πρακτικές μπορεί να έχουν τόσο στον καλλιτέχνη όσο και στον ακροατή.
Μηνιώτη Μαρία, Τσαλιγόπουλος Άγγελος, Ματσίνος Ιωάννης
Προς μια αειφορική διαχείριση άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς; Μια διδακτική προσέγγιση εστιασμένη στις
ξερολιθικές κατασκευές Λέσβου
Οι ξερολιθικές κατασκευές της Λέσβου ποικίλλουν όσον αφορά τον τρόπο χρήσης και το λόγο κατασκευής τους.
Διακρίνονται σε τοίχους ξερολιθιάς, σε αναβαθμίδες ξερολιθιάς, σε έργα οδικής κυκλοφορίας, σε κατασκευές
κατοίκησης και τέλος σε βιοτεχνικά κτίσματα. Το αγροτικό τοπίο της Λέσβου, έχει διαχωριστεί σε ζώνες με
κριτήρια το κλίμα, τις χρήσεις γης και τη γεωλογία. Οι βοσκότοποι και οι ελαιώνες είναι οι δυο βασικές ζώνες,
ενώ υπάρχει και μια τρίτη ενδιάμεση ζώνη που ενσωματώνει τις δυο προηγούμενες. Στη ζώνη των ελαιώνων
κυριαρχούν οι αναβαθμίδες ξερολιθιάς. Είναι γεγονός πως η ύπαρξη και η δημιουργία των ξερολιθικών
κατασκευών προωθεί την αειφορία και εκτός από πολιτιστική κληρονομιά προσφέρει επιπλέον οικοσυστημικές
υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η προώθηση της βιοποικιλότητας. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η
χρήση της συνολικής γνώσης για τις ξερολιθικές κατασκευές, σαν εκπαιδευτικά εργαλεία. Ο συνδυασμός της
χειρωνακτικής εργασίας όσον αφορά το χτίσιμο, της πνευματικής εργασίας όσον αφορά τις απαραίτητες
εδαφολογικές γνώσεις, αλλά και της ανάγκης ύπαρξης του αισθητικού κριτηρίου για ένα διαχρονικό αποτέλεσμα,
καθιστούν το παγκόσμιο φαινόμενο των ξερολιθικών κατασκευών, σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Ιδανικό
εργαλείο ανάδειξης και μέτρου σύγκρισης της βιοποικιλότητας, αποτελεί η ακουστική οικολογία. Συνεπώς,
πραγματοποιήθηκαν ηχητικές καταγραφές σε αγροτικές περιοχές της Λέσβου με και χωρίς την παρουσία
αναβαθμίδων ξερολιθιάς. Η γνώση που αποκτήθηκε όσον αφορά τον τρόπο κατασκευής τους και η μεθοδολογία
ανάδειξης βιοποικιλότητας με χρήση ηχητικών καταγραφών, αποτελούν ιδανικό εργαλείο περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης σε ένα σχολικό περιβάλλον.
Μηνιώτη Μαρία, Τσαλιγόπουλος Άγγελος, Ματσίνος Ιωάννης
Προς μια αειφορική διαχείριση άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς; Μια διδακτική προσέγγιση εστιασμένη στις
ξερολιθικές κατασκευές Λέσβου
Οι ξερολιθικές κατασκευές της Λέσβου ποικίλλουν όσον αφορά τον τρόπο χρήσης και το λόγο κατασκευής τους.
Διακρίνονται σε τοίχους ξερολιθιάς, σε αναβαθμίδες ξερολιθιάς, σε έργα οδικής κυκλοφορίας, σε κατασκευές
κατοίκησης και τέλος σε βιοτεχνικά κτίσματα. Το αγροτικό τοπίο της Λέσβου, έχει διαχωριστεί σε ζώνες με
13

κριτήρια το κλίμα, τις χρήσεις γης και τη γεωλογία. Οι βοσκότοποι και οι ελαιώνες είναι οι δυο βασικές ζώνες,
ενώ υπάρχει και μια τρίτη ενδιάμεση ζώνη που ενσωματώνει τις δυο προηγούμενες. Στη ζώνη των ελαιώνων
κυριαρχούν οι αναβαθμίδες ξερολιθιάς. Είναι γεγονός πως η ύπαρξη και η δημιουργία των ξερολιθικών
κατασκευών προωθεί την αειφορία και εκτός από πολιτιστική κληρονομιά προσφέρει επιπλέον οικοσυστημικές
υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η προώθηση της βιοποικιλότητας. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η
χρήση της συνολικής γνώσης για τις ξερολιθικές κατασκευές, σαν εκπαιδευτικά εργαλεία. Ο συνδυασμός της
χειρωνακτικής εργασίας όσον αφορά το χτίσιμο, της πνευματικής εργασίας όσον αφορά τις απαραίτητες
εδαφολογικές γνώσεις, αλλά και της ανάγκης ύπαρξης του αισθητικού κριτηρίου για ένα διαχρονικό αποτέλεσμα,
καθιστούν το παγκόσμιο φαινόμενο των ξερολιθικών κατασκευών, σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Ιδανικό
εργαλείο ανάδειξης και μέτρου σύγκρισης της βιοποικιλότητας, αποτελεί η ακουστική οικολογία. Συνεπώς,
πραγματοποιήθηκαν ηχητικές καταγραφές σε αγροτικές περιοχές της Λέσβου με και χωρίς την παρουσία
αναβαθμίδων ξερολιθιάς. Η γνώση που αποκτήθηκε όσον αφορά τον τρόπο κατασκευής τους και η μεθοδολογία
ανάδειξης βιοποικιλότητας με χρήση ηχητικών καταγραφών, αποτελούν ιδανικό εργαλείο περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης σε ένα σχολικό περιβάλλον.
Μνιέστρης Ανδρεας
Ακουσματική Μουσική το Θέαμα του Πολιτισμού και μια δύσκολη εξίσωση
Στην εργασία αναζητείται η συμβολή της Ακουσματικής Μουσικής (όπου το «ακουσματικής» λέγεται με την
έννοια της ηλεκτροακουστικής μουσικής για σύστημα μεγαφώνων) στην αντίσταση σε ένα πολιτισμό που
οργανώνεται στη βάση του θεάματος, δηλαδή προβάλλοντας ένα πολιτισμό του ακροάματος στο Θέαμα του
Πολιτισμού. Η μουσική αυτή αναβαπτίζοντας μέσω της ακροαματικής εμπειρίας μπορεί να λειτουργήσει σαν
αντίσταση στη μαζική κουλτούρα. Από την άλλη μεριά είναι ο ρόλος της σήμερα ζητούμενος επειδή η ραγδαία
επικυριαρχία μιας χρηστικότητας βασισμένης στην κερδοφορία περιορίζει την εμβέλεια της συμβολής αυτής
εκφυλίζοντας την σχέση καλλιτεχνικής επινόησης -- τεχνολογικής καινοτομίας που την δημιούργησαν, στο θέαμα
μιας χωρίς όρια υπεροχής του εργαλείου.
Μπάκας Δημήτρης, Τριανταφυλλίδου Μαρία
Ήχος και Μνήμη. Site Specific Art στον Πύργο Ρολογιού των Γιαννιτσών
Τα Γιαννιτσά υπήρξαν μια σημαντική οθωμανική πόλη• πνευματικό κέντρο του τάγματος Naqshbandi στα
Βαλκάνια, τόπος ταφής του ηγέτη του σεΐχη Ilahi και βάση του σεβαστού Evrenosoğullari (οικογένεια του ιδρυτή,
Γαζή Εβρενός). Οι μετασχηματισμοί που υπέστησαν κατά τον 20ο αιώνα μετέβαλαν το αστικό τοπίο και τη μνήμη
της οθωμανικής πόλης. Σήμερα η αποκατάσταση των μνημείων, η μεταξύ τους σύνδεση, καθώς και η προσέγγιση
άυλων πολιτιστικών στοιχείων συνθέτουν τρόπους αναπαράστασης για την ενθύμηση της οθωμανικής πόλης και
δομούν μια αναδρομική αφήγηση για το παρελθόν. Ενταγμένο σε αυτό το πλαίσιο, το πρότζεκτ «Ήχος και
Μνήμη» του Δημήτρη Μπάκα δημιουργήθηκε ως πρόταση καλλιτεχνικής παρέμβασης (τοποειδική τέχνη/Site
Specific Art) σε ένα συγκεκριμένο χώρο/κτήριο, τον οθωμανικό πύργο του ρολογιού στα Γιαννιτσά. Είναι
απόρροια μιας γενικότερης προσέγγισης του για την τέχνη, που βασίζεται στην Οντολογία των Τεχνών ως
φιλοσοφική θεώρηση και επεκτείνεται στα διεπιστημονικά αντικείμενα της Οικολογίας Τοπίου και της
Ακουστικής Οικολογίας και ειδικότερα στη διερεύνηση των εννοιών του ορόσημου και του ηχόσημου.
Ξυπόλυτος Ευάγγελος
«Ηχοτοπία του Χρόνου»: Το γεωαρχαιολογικό- ηχοτοπικό περιβάλλον της Καλαμάτας στο Ανώτερο
Πλειστόκαινο και το προϊστορικό «λιμάνι του Νέστορα»
Ο όρος «ηχοτοπίο του χρόνου», στην εργασία μας περιγράφει την μελέτη του ηχητικού περιβάλλοντος
διαχρονικά, περιλαμβάνοντας εκφάνσεις του ήχου σε συνάρτηση με το χρόνο. Ένα «ηχοτοπίο του παρόντος»,
μπορεί να δημιουργηθεί, να βιωθεί, να καταγραφεί και να μελετηθεί, δεν συμβαίνει το ίδιο με το «ηχοτοπίο του
παρελθόντος» και του «μέλλοντος», όπου η όποια έρευνα οφείλει να κινηθεί διεπιστημονικά, προκειμένου να
φτάσει σε κάποια συμπεράσματα. Η παρούσα εργασία εφαρμόζοντας τα μεθοδολογικά διεπιστημονικά εργαλεία
της Γεωαρχαιολογίας και της Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας, μελετάει το παρελθοντικό ηχοτοπίο δύο περιοχών
της Μεσσηνίας και το συγκρίνει με αυτό του παρόντος, διενεργώντας έτσι μια «ηχοανασκαφή». Οι περιοχές
αυτές είναι το τεχνητό προϊστορικό λιμάνι στην περιοχή του Ρωμανού της Πύλου που χρονολογείται περίπου το
1.200 π.Χ και οι παλαιοακτές και παλιοβυθοί της ευρύτερης περιοχή Τούρλες και Καλαμίτσης βορειοανατολικά
της Καλαμάτας που ορίζονται στον γεωλογικό χρονικό ορίζοντα του ανώτερου Πλειστόκαινου (130.000- 10.000
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χρόνια πριν). Οι δύο αυτές περιοχές, σε σχέση με το εξεταζόμενο παρελθόν, παρουσιάζουν σήμερα δραματικές
αλλαγές στα γεωπεριβάλλοντα τους, γεγονός που αναπόφευκτα επέφεραν διαφοροποιήσεις και στα ηχοτοπία
τους. Διασαφηνίζεται έτσι η άμεση συσχέτιση δύο σταθερών, του γεωπεριβάλλοντος με το ηχοτοπίο, όπου όταν
η μία από τις δύο μεταβληθεί, τότε αναπόφευκτα παρατηρούνται μεταβολές και στην άλλη. Στην εργασία μας
στοχεύουμε σε μια μεθοδολογία απτής- φυσικής «ανακάλυψης» του παρόντος ηχοτοπίου ενός τόπου, μέσα από
την κατανόηση ενός παρελθοντικού ηχοτοπίου του ίδιου του τόπου. Αναπόφευκτα θα αναζητήσουμε ηχοτοπία
του παρόντος που θα θυμίζουν τα «χαμένα» ηχοτοπία του παρελθόντος. Θα ανακαλύψουμε όμως και σημαντικές
εξελίξεις στα ηχητικά τοπία, χρήσιμες για την ακουστική αλλά και την ευρύτερη αποτίμηση του σύγχρονου
περιβάλλοντος.
Παπαδάκης Παναγιώτης, Πιπεράκης Γιώργος, Κουζούπης Σπυρίδων, Παναγιώτης Ζέρβας
Σχεδιασμός δικτύου υποβρύχιων ακουστικών αισθητήρων για την καταγραφή και μελέτη υποθαλάσσιων
ηχοτοπίων
Το θαλάσσιο περιβάλλον είναι ένα σύστημα ιδιαίτερα ευάλωτο στις συνέπειες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
που σχετίζονται με τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την αστική ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία
αυξανόμενη ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις των ανθρωπογενών ακουστικών θορύβων στη θαλάσσια ζωή
και την επιρροή που έχουν στα θαλάσσια οικοσυστήματα (π.χ. καλύπτοντας τους βιολογικά παραγόμενους ήχους
που είναι ζωτικής σημασίας για την επικοινωνία και αναζήτηση τροφής). Η ανάπτυξη διαδικασιών για την
αυτόματη καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παραπάνω παραμέτρων του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδιαίτερα σε προστατευόμενες περιοχές, και σε ζώνες υψηλού
οικονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. ζώνες τουριστικής ανάπτυξης, περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιεργειών,
καταδυτικά πάρκα). Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός ενός πρότυπου αυτόνομου συστήματος και η
υλοποίηση και αξιολόγηση των επιμέρους συστημάτων του. Το σύστημα στηρίζεται σε τεχνολογίες διαδικτύου
των πραγμάτων (ΔτΠ) και θα επιτρέπει την αποστολή των δεδομένων καταγραφής σε σταθμό στην ξηρά σε
πραγματικό χρόνο. Στο σταθμό ξηράς θα υποστηρίζονται λειτουργίες βάσης πολυμεσικών δεδομένων,
διαδικτυακής πύλης και διασύνδεσης με έξυπνες συσκευές με σκοπό την άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση
των χρηστών της πλατφόρμας. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα παρουσιαστούν: (α) η προδιαγραφές του
υδρόφωνου, το οποίο αποτελεί και το βασικό ακουστικό αισθητήρα του συστήματος και (β) μια πλατφόρμα
καταγραφής και ανάλυσης αστικών ηχοτοπίων η οποία στηρίζεται στη χρήση ακουστικών αισθητήρων χαμηλού
κόστους. Τα δύο αυτά συστατικά του μέρη έχουν υλοποιηθεί και δοκιμαστεί ξεχωριστά και θα αποτελέσουν τη
βάση για την υλοποίηση της προτεινόμενης πλατφόρμας. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, πέραν των
χαρακτηριστικών των παραπάνω συστατικών, θα συζητηθούν τα λειτουργικά προβλήματα που πρέπει να
αντιμετωπισθούν σε διάφορα σενάρια χρήσης (π.χ. μακροχρόνια, βραχυχρόνια πόντιση) ενός τέτοιου
συστήματος καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν (π.χ. συστηματική παρακολούθηση και εκτίμηση της
κατάστασης του θαλάσσιου-παράκτιου περιβάλλοντος και ποιοτική ανάλυση ηχητικών δεδομένων).
Παπαδομανωλάκη Μαρία
Ζωντανή μετάδοση ηχοτοπίων και δυνατότητες για διευρυμένη ακρόαση
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ζωντανής μετάδοσης ενός ηχοτοπίου π.χ. από ένα πάρκο στο Λονδίνο σε μια
γκαλερί στην Αθήνα; Πως αντιλαμβανόμαστε τον χώρο και τον ήχο και ποιές είναι οι προσλαμβάνουσες σε μια
τέτοια συνθήκη; Τι ακούμε, πως ακούμε; Από την ιδέα του Βruce Davis για ένα ᾽Wilderness Radio’(Davis, 1975) και
το Soundwalking Radio show της Westerkamp στα μέσα του 1970 μέχρι τους πειραματισμούς στα City-links
(1967-1980) της Maryanne Amacher, η ζωντανή μετάδοση και μελέτη των ηχοτοπίων μέσα από ζωντανή ακρόαση
αποτελεί κεντρική ιδέα. Τι κερδίζει και τι χάνει ένας ακροατής μέσα από τη διαδικασία αυτή; O Davis μίλησε για
θετική ανάδραση μεταξύ του ανθρώπου και του φυσικού του περιβάλλοντος και η Αmacher εστίασε στις
δυνατότητες συγχρονισμού που προσφέρει αυτή η μέθοδος. Ποιες όμως είναι οι ουσιαστικές δυνατότητες της
ζωντανής μετάδοσης ηχοτοπίων στη σύγχρονη πραγματικότητα;
Με αφορμή δύο case studies: το
soundcamp/Reveil και το A Certain Geography, η παρουσίαση θα εστιάσει στα παραπάνω ερωτήματα και θα
αγγίξει θεματικές όπως DIY streaming, citizen science, ακουστικά κοινά (acoustic commons) και ακουστική
εθνογραφία.
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Παπαπαύλου Μαρία
Το Ηχοτοπίο της Πλατείας Συντάγματος: Εθνογραφικοί απόηχοι του κινήματος των «Αγανακτισμένων» το 2011
Οι μεγάλες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2011 στην Πλατεία Συντάγματος, οι οποίες
«βαφτίστηκαν» από τα ΜΜΕ ως κίνημα των αγανακτισμένων, ήταν το αντικείμενο επιτόπιας εθνογραφικής
έρευνας που πραγματοποίησα από το Μάιο έως και τον Αύγουστο του 2011 στην Αθήνα και από την οποία
γεννήθηκε το βιβλίο «Η Εμπειρία της Πλατείας Συντάγματος: Μουσική, αισθήσεις και συναισθήματα» (Αθήνα
2015, Εκδόσεις των Συναδέλφων). Στην παρούσα ανακοίνωση θα εστιάσω στις πλευρές της εθνογραφικής
έρευνας και ανθρωπολογικής ανάλυσης που σχετίζονται με το ηχοτοπίο της Πλατείας. Έχοντας χωρίσει το
εθνογραφικό υλικό σε δύο μέρη, στις i) ήρεμες μέρες και στις ii) βίαιες μέρες που σηματοδοτήθηκαν χρονικά από
την πρώτη βίαιη καταστολή της αστυνομίας στις 15 Ιουνίου του 2011, θα παρακολουθήσουμε πως οι δράσεις των
ανθρώπων στην Πλατεία αλλάζουν και πώς ένας «τυφλός» εθνογράφος θα μπορούσε να «ακούσει» αυτήν την
αλλαγή. Επιλεγμένα οπτικοακουστικά παραδείγματα θα μας επιτρέψουν να αναλύσουμε θεωρητικά το
εθνογραφικό αυτό υλικό και να δούμε/ακούσουμε νέους τρόπους προσέγγισης ενός κοινωνικού κινήματος που η
σχετική βιβλιογραφία ελάχιστα μέχρι στιγμής έχει αξιοποιήσει. Τέλος, θα επιχειρήσουμε να ακούσουμε τους
«απόηχους» της Πλατείας, επτά χρόνια μετά και να σκεφτούμε από κοινού εάν αυτή η «σιωπή» της συλλογικής
δράσης απηχεί μια πραγματική αποκατάσταση των αιτημάτων της μεγάλης κινητοποίησης του 2011 ή αν
πρόκειται για τη «σιωπή» πριν τη μεγάλη καταιγίδα.
Παπαρρηγόπουλος Κώστας
Βίωμα και Ακουστική Οικολογία. Κάποιες εισαγωγικές προσεγγίσεις
Το Βίωμα, μια λέξη με πολλά και πολλές φορές ασαφή σημαινόμενα, τοποθετημένο δίπλα στον Ήχο (όπως στον
τίτλο του συνεδρίου), δηλώνει την ύπαρξη μιας βιωματικής σχέσης με τον ήχο, μιας "άλλης" δηλαδή σχέσης,
"διαφορετικής" και ίσως πιο "βαθιάς" από μια συνηθισμένη-επιφανειακή (θα λέγαμε) πρόσληψη του ηχητικού
περιβάλλοντος. Με αυτή την έννοια, η Ακουστική Οικολογία (όπως αναφέρεται και στο εισαγωγικό κείμενο του
συνεδρίου), θέτοντας εξ αρχής την έμφαση στους "ποικίλους τρόπους ακρόασης των ηχοτοπίων με το αφτί και το
σώμα, απαγκιστρώνοντας την προσοχή από τα σύμβολα των ήχων και μεταφέροντάς την στους ίδιους τους
ήχους", δείχνει να τοποθετείται αβίαστα, σχεδόν εξ' ορισμού, στο χώρο του βιώματος. Στην εισήγηση αυτή
προσεγγίζονται κάποιες πλευρές των στενών σχέσεων βιώματος και ακουστικής οικολογίας, οι οποίες έχουν
προεκτάσεις που αφορούν τις φυσικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, την οικολογία, τις τέχνες, τη μουσική
ιδιαίτερα, την καθημερινότητα..., και προσφέρονται για σκέψη και πρακτική στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Σήμερα, οι σχέσεις αυτές αποκτούν νέα πεδία έρευνας λόγω της ανάπτυξης και της διάδοσης της
εμπορευματοποιημένης τεχνολογίας, η οποία πάντα είχε μια μάλλον ιδιότυπη θέση στο χώρο της ακουστικής
οικολογίας. Η τεχνολογική-εμπορευματική στόχευση προς έναν "εμπλουτισμό" της φυσικής πραγματικότητας,
ακόμα και προς μια ολοκληρωτική "αντικατάσταση" της (υποβαθμίζοντας παράλληλα το φυσικό στο επίπεδο του
"πρωτόγονου" που η τεχνολογική πρόοδος "ξεπέρασε"), θέτει ερωτήματα που αφορούν τη σχέση μας με την
καθημερινότητα, το περιβάλλον, το ηχοτοπίο, όπως και την ίδια την έννοια του βιώματος.
Πολυμενέας-Λιοντήρης Θάνος
Ηχητικός Περίπατος Μ: Ένα εκπαιδευτικό ηχητικό ταξίδι στο χωρο-χρόνο
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση περιγράφει τον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό ρόλο ενός ηχητικού περιπάτου ο οποίος
παρουσιάστηκε σαν παράλληλη δράση στα πλαίσια του 3ου και 4ου Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Νέων που λαμβάνει
χώρα ετησίως στην Αρχαία Μεσσήνη. Ο ειδικά διαμορφωμένος περίπατος είναι μια τοποειδική (site-specific) εμπειρία
αποκλειστικά διαμορφωμένη για τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης. Βασίζεται σε binaural τεχνικές για να
επιφέρει την αίσθηση της εμβύθισης μέσω του ήχου και του χώρου σε ένα φαντασιακό χωρο-χρονικό περιβάλλον. Το
συγκεκριμένο έργο είχε ως σκοπό να φέρει σε επαφή άτομα νεαρής ηλικίας (από 6 έως 16 ετών) με τα ιστορικά γεγονότα
του χώρου μέσω του ήχου και των ηχοτοπίων, να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους για να λάβουν πληροφορίες μέσω
συναισθησίας. Τα ηχοτοπία προέκυψαν από ηχογραφήσεις στο χώρο αλλά και στο στούντιο, ενώ ο η δραματοποιημένη
αφήγηση προέκυψε από την ιστορική μελέτη του χώρου και της ευρύτερης περιοχής και έγινε σε δυο γλώσσες (Αγγλικά Ελληνικά). Οι συμμετέχοντες μετά το τέλος της εμπειρίας τους είχαν τη δυνατότητα να κουβεντιάσουν με τον δημιουργό
του έργου, καθώς και να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την εμπειρία τους και τη σημασία που είχε για
τους ίδιος ο ήχος σαν εκπαιδευτικό μέσο. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συνομιλίες, τα ερωτηματολόγια και
σημεία κλειδιά από τη δημιουργική διαδικασία θα παρουσιαστούν στα πλαίσια της ανακοίνωσης.
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Πουλάκου Μαρία
«Τα λιγότερα db νικάνε!»: Πρακτικές αξιοποίησης του σχολικού ηχοτοπίου στην εκπαιδευτική διαδικασία
Σ’ αυτήν την εργασία παρουσιάζονται οι δραστηριότητες των μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου Λαιίκων που
έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος «Διάφανες Σημαίες», το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά στη Μεσσηνία το
σχολικό έτος 2017-2018. Αφορμή της παρούσας εργασίας υπήρξε η συνειδητοποίηση των υψηλών επιπέδων
θορύβου στο σχολείο και κύριος σκοπός ήταν η μελέτη και η κατανόηση του ηχητικού περιβάλλοντος της
σχολικής τους μονάδας. Στόχοι ήταν να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι μαθητές σε θέματα της Ακουστικής
Οικολογίας, να κατανοήσουν ότι οι ήχοι της καθημερινότητας επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, την
ατομική και κοινωνική ψυχική υγεία, να συνειδητοποιήσουν ότι η υψηλή ένταση αποτελεί είδος ρύπανσης, να
αναλάβουν πρωτοβουλίες αλλάζοντας συμπεριφορές ώστε να βελτιωθεί το ηχητικό τοπίο του σχολείου
κατακτώντας τελικά ένα πιο ποιοτικό μαθησιακό περιβάλλον. Μεθοδολογικά, οι δραστηριότητες βασίστηκαν
στην παρατήρηση και την καταγραφή με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας εφαρμογές
μετρήσεων ήχων (εφαρμογές για android), ερωτηματολόγια, συζητήσεις με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων
αλλά και ηχητικά-κοινωνικά πειράματα με τη συμμετοχή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας. Τα αποτελέσματα
ήταν συστηματικές καταγραφές σε διαγράμματα-κατόψεις των χώρων, χάρτες εντάσεων και παρατηρήσεις για
την προέλευση, την αναγκαιότητα και τις επιπτώσεις των ήχων του σχολείου. Προέκυψαν πρωτότυπα
συμπεράσματα και έγιναν συσχετισμοί με το ηχοτοπίο του περιβάλλοντος γύρω από το σχολείο. Με την
ολοκλήρωση του προγράμματος, εκτός από τα συμπεράσματα και το υλικό που προέκυψε για κοινή χρήση και
αξιοποίηση από κάθε εκπαιδευτικό ή σχολική μονάδα, υπήρξαν και ιδέες – προτάσεις για τη συγκεκριμένη
σχολική μονάδα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, είχαν γίνει συνδέσεις του ήχου με τα διδακτικά αντικείμενα
και με το πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων «Παίζουμε… φυσικές επιστήμες;», που είχαμε αναλάβει ενώ οι
μαθητές επένδυσαν με μουσική και ηχογράφησαν το βίντεο που δημιουργήθηκε. Τέλος προστέθηκε ένα
θεατρικό δρώμενο. Η σχολική μονάδα απέκτησε τη σήμανση «διάφανο σημαιάκι», με βάση το πρόγραμμα
«Διάφανες σημαίες». Έτσι έγινε προεργασία ώστε να συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά, αποκομίζοντας οφέλη
από το πρόγραμμα αυτό σε βάθος χρόνου.
Ροβίθης Εμμανουήλ, Μουστάκας Νίκος, Φλώρος Ανδρέας
Παιχνίδια ηχητικά επαυξημένης πραγματικότητας ως νέα εκπαιδευτική προσέγγιση
Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν αποδεδειγμένα διαδραματίσει θετικό ρόλο στην εκπαίδευση παρέχοντας τα
μέσα για την πραγμάτωση της μαθησιακής διαδικασίας με διαδραστικό και βιωματικό τρόπο. Συγκεκριμένα τα
ηχητικά παιχνίδια (Audio Games – AG), τα οποία βασίζονται στην πρόσληψη και επεξεργασία ηχητικών
ερεθισμάτων για την απόδοση του παιγνιακού χώρου και τρόπου, επιδρούν ωφέλιμα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων,
όπως η μνήμη, η συγκέντρωση, η φαντασία, και η οργάνωση και διαχείριση πολύπλοκων πληροφοριών,
διαπίστωση που τα καθιστά κατάλληλα περιβάλλοντα για τη διδασκαλία μαθητών κάθε βαθμίδας πάνω σε
μουσικά-και-μη γνωσιακά πεδία. Παράλληλα, η προσήλωση στην αίσθηση της ακοής επιτρέπει την ομαλή
ενσωμάτωση ευαίσθητων ομάδων, όπως άτομα με δυσχέρεια όρασης, στο μαθησιακό σύνολο. Ιδιαίτερα
σημαντικός παράγοντας για την απορρόφηση της διδακτέας ύλης, καθώς και την εφαρμογή των σύγχρονων
θεωριών μάθησης, είναι ο βαθμός εμβύθισης του παίκτη-μαθητή στο διαδραστικό περιβάλλον. Σε αυτό το
πλαίσιο, τα AG παρέχουν αυξημένη ελευθερία κινήσεων, καθώς η παιγνιακή δράση δεν περιορίζεται στις
διαστάσεις μιας οθόνης, αλλά απλώνεται γύρω από τον ίδιο τον παίκτη. Αυτή η εγγενής στο είδος των AG
εμβύθιση μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω συνδυαζόμενη με στοιχεία που εφάπτονται του πεδίου της
επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality – AR), καθώς, είτε μέσω τεχνικών ηχογράφησης και μίξης,
είτε μέσω τεχνολογιών αλληλεπίδρασης με την παιγνιακή μηχανή, γίνεται δυνατή η χωρική τοποθέτηση και
κίνηση του ήχου σε πεδίο εύρους 360°, καθώς και η τροφοδότηση του συστήματος με πληροφορίες σχετικές με
κινήσεις και χειρονομίες του παίκτη σε μάκρο- και μίκρο-επίπεδο αντίστοιχα. Παρά τη διαφαινόμενη δυναμική
του συνδυασμού τους, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, AG και AR δεν έχουν συσχετιστεί επαρκώς σε
θεωρητικό ή πρακτικό επίπεδο. Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται μια επισκόπηση των μέχρι στιγμής
εκπαιδευτικών προεκτάσεων των δύο αυτών πεδίων, καθώς και μια πρώτη προσέγγιση της θεωρητικής
θεμελίωσης του κοινού μεταξύ τους χώρου, ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη
εκπαιδευτικών ηχητικά επαυξημένων παιχνιδιών.
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Σαρρής Δημήτριος
«Ταξίδι στην πολιτεία του ήχου»: ηχο-κεντρικές εκπαιδευτικές πρακτικές για την δυναμική της τάξης
Μπορεί ο Ήχος στην Εκπαίδευση να αμβλύνει σημαντικές δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα της
σχολικής τάξης; Μπορούν πρακτικές της ορχηστρικής και συν-παικτικής μουσικής δράσης να εμπνεύσουν
πρακτικές στην συν-μαθησιακή καθημερινότητα του σχολείου; Στους προβληματισμούς αυτούς θα
επιχειρήσουμε να δώσουμε απάντηση, με βάση το πλαίσιο, την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του
προγράμματος «Εκπαίδευση που εστιάζει στον Ήχο». Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Μεσσηνίας κατά τα έτη 2016-2018 και στη συνέχεια αποτελεί εθνικό
πρόγραμμα για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Στην κεντρική του ιδέα, το
πρόγραμμα αντλεί από την εμπειρία και τις αρχές συνύπαρξης των ατόμων σε ομάδες-κοινότητες ήχου,
όπως είναι οι ορχήστρες, τα σύνολα και οι μπάντες, όταν επικεντρώνονται στο ηχητικό αποτέλεσμα,
προκειμένου να μεταφερθεί η εμπειρία αυτή στις ομάδες-κοινότητες μάθησης, όπως είναι οι τάξεις και οι
μαθητικές ομάδες. Είναι μιας μορφής μεταφορά τεχνογνωσίας από την «δυναμική της ορχήστρας» στη
«δυναμική της τάξης». Με κεντρικό μότο το «η πειθαρχία είναι η μισή… μουσική», η μεθοδολογία αυτή
εστιάζει στα θέματα αυτοσυγκράτησης, αυτοπειθαρχίας, αυτογνωσίας, αλληλοκατανόησης, αλληλοακρόασης, αλληλοκατανόσης, αλληλοσεβασμού κ.λπ. τα οποία οδηγούν τα άτομα να παίζουν και να
συμπαίζουν μουσική ή να παράγουν ηχητικά έργα με εύστοχο τρόπο. Πρόκειται για τα στοιχεία που
συνθέτουν την «πολιτεία του ήχου», στην οποία οποιοσδήποτε, εκπαιδευτικός, μαθητής, γονέας ή
κηδεμόνας μπορεί να «ταξιδέψει» απολαμβάνοντας την ποιότητα ζωής της πολιτείας αυτής. Τα πιλοτικά
αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά, δείχνοντας πως ο καθένας μπορεί να «ταξιδέψει» στην
«πολιτεία» αυτή, καθώς περιλαμβάνει θέματα προσιτά στην καθημερινότητα, αλλά αναπλαισιωμένα υπό
το φάσμα του ήχου. Σκοπός της εργασίας είναι να δοθούν οι πρώτες βάσεις ώστε ο καθένας να μπορεί να
αξιοποιήσει σε όποιο βαθμό επιθυμεί στη δική του μαθησιακή ομάδα, όσα έχουν ανακύψει από το
πρόγραμμα αυτό.
Σχοινά Αικατερίνη
Ελληνική λογοτεχνική αστυγραφία και Ακουστική Οικολογία: το παράδειγμα της Αθήνας του Μεσοπολέμου
Η ταυτότητα ενός χωροχρονικού σημείου προσδιορίζεται και από τις ακουστικές του ιδιότητες. Η
εννοιολογική διεύρυνση του τοπίου με την προσθήκη της έννοιας του ηχοτοπίου, εμπλουτίζει την
αντίληψή μας για τον κόσμο και για την αλληλεπίδρασή μας με αυτόν. Με τη βοήθεια της Ακουστικής
Οικολογίας γίνεται έτσι δυνατή η ακουστική ανάπλαση τοπίων, συμπε ριλαμβανομένων και των
διαμεσολαβημένων από τη λογοτεχνική γραφή. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η μελέτη του
ακουστικού αστικού περιβάλλοντος σε χωρικές και χρονικές κλίμακες μέσω της ακουστικής του
αποτύπωσης στη λογοτεχνία, ειδικά σήμερα, όπου κυρίαρχο αισθητηριακό μοντέλο είναι το
οπτικοκεντρικό. Η αφηγηματική πραγμάτευση του αστικού φαινομένου στην ελληνική λογοτεχνία
ακολουθεί την ευρωπαϊκή αστυγραφική τάση στο πλαίσιο της νεωτερικότητας, με κυρίαρχη πόλη στην
ελληνική αστυγραφία (στο μεταίχμιο 19ου και 20ού αιώνα) την Αθήνα. Θα μελετηθεί εδώ η ανάπλαση της
μεσοπολεμικής Αθήνας (1915) και του παρακείμενου Πειραιά (1912) στο έργο του Έλληνα flâneur
Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, που μέσω της αυτοψίας και της αυτηκοΐας του γίνεται με την πεζογραφία του
αστικός λαογράφος, και, με οξυμμένες τις αισθήσεις του, εγκύπτει στη μελέτη των μεσοπολεμικών
αστικών τοπίων, ηχητικών και μη. Τα ηχοτοπία του θα εξεταστούν με τα μεθοδολογικά εργαλεία που
παρέχει η Ακουστική Οικολογία, πρωτίστως η συμβολή του R. Murray Scha fer στη μελέτη των ηχοτοπίων.
Στην επιχειρούμενη «ακουστική ανάγνωση» θα ληφθούν υπ’ όψιν και τα αναδυόμενα στα έργα ηχητικά
αποτελέσματα/γεγονότα (sonic effects), για να εξετασθεί η διάδραση μεταξύ του εξωτερικού ηχητικού
περιβάλλοντος, του ηχητικού ενδιάμεσου της (μεσοπολεμικής αθηναϊκής) κοινωνικοπολιτισμικής
κοινότητας και του «εσωτερικού ηχοτοπίου» κάθε λογοτεχνικού ήρωα, κατοίκου της πόλης. Τα παραπάνω
μεθοδολογικά εργαλεία θα συλλειτουργήσουν ευλόγως με αυτά της Λογοτεχνικής Ανάλυσης και της
Κοινωνικής Λαογραφίας. Έτσι, η λαογραφική ανάγνωση των λογοτεχνικών έργων, που εδώ προσεγγίζονται
και ως ακροάματα με ιδιαίτερους σημειωτικούς κώδικες, θα έχει ως αποτέλεσμα την πληρέστερη μελέτη
της μεσοπολεμικής λαϊκής Αθήνας, με οδοδείκτες τους ακουστικούς της θύλακες, με διακριτά ηχόσημα
που χαρτογραφούν την κοινωνία της και αποκαλύπτουν το ανάγλυφό της.
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Τσάκνη, Μαρία
Ηχητικοί χάρτες στην προσχολική εκπαίδευση: αισθητική αντίληψη και δημιουργική μάθηση
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι σημαντικό να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες με βιωματικό
τρόπο, καθώς αυτό συμβάλλει στη διατήρησή τους στο χρόνο. Πρόσφορο έδαφος για τέτοιου είδους
δραστηριότητες αποτελεί ο τομέας της ακουστικής οικολογίας, επειδή περιλαμβάνει θέματα που
ενδιαφέρουν τα παιδιά και των οποίων η επεξεργασία γίνεται κυρίως με βιωματικό τρόπο. Αφού, λοιπόν,
τα παιδιά προσχολικής ηλικίας της εν λόγω εκπαιδευτικής μονάδας έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τους
ήχους (γεωφωνία, βιοφωνία) και το χώρο μέσα στον οποίο παράγονται, σχεδιάστηκε μια εκπα ιδευτική
παρέμβαση με σκοπό να επεξεργαστούν ήχους μέσα στο περιβάλλον. Ο στόχος της συγκεκριμένης
παρέμβασης ήταν να απαντηθούν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: α. Μπορούν τα παιδιά μέσα από
βιωματικές δραστηριότητες που προάγουν τη δημιουργική μάθηση στον τομέα της ακουστικής οικολογίας
και του ευρύτερου ανθρωπογενούς περιβάλλοντος να παρουσιάσουν βελτίωση στη χωρική, την ακουστική
και την αισθητική αντίληψη; και β. Μπορούν να αποκτήσουν άλλες αντιλήψεις για τα ζώα και τη θέση
τους; Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν είχαν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να αποτελούν πρόκληση για
τα παιδιά, για να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή τους και να γίνει κατανόηση των εννοιών και των
φαινομένων σε βάθος, ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαμόρφωση στάσεων. Κατά τη διαδικασία αυ τή, τα
παιδιά, που δεν είχαν καμία σχετική εμπειρία και γνώση προηγουμένως, γνώρισαν τα χαρακτηριστικά του
ήχου και επεξεργάστηκαν διάφορες κατηγορίες ήχων, δείχνοντας πιο έντονο ενδιαφέρον για τους ήχους
των ζώων. Παράλληλα θέλησαν να γνωρίσουν καλύτερα το χώρο γύρω τους και να τον καταγράψουν με
διάφορους τρόπους (χάρτες). Από την υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης προέκυψαν αρκετά
δεδομένα (ζωγραφιές παιδιών, καταγραφές στο ημερολόγιο της εκπαιδευτικού) που οδήγησαν σε θετικά
αποτελέσματα, αναφορικά με τα ερευνητικά ερωτήματα που είχαν τεθεί. Τέλος, έγινε μια προσπάθεια
σύνδεσης ήχου και χώρου με τη δημιουργία ηχητικών ετεροτοπικών χαρτών, δραστηριότητα που συνδύαζε
και τους τρεις γνωστικούς τομείς που σχετίζονται με το χώρο, τον ήχο και την ηθική των ζώων.
Τσαλιγόπουλος Άγγελος, Καραποστόλη Αιμιλία, Τσινίκας Νίκος, Οικονόμου Χρήστος, Ματσίνος Ιωάννης
Οικολογική Σύνδεση Ηχοτοπίων - Ησυχία Εκτός Ορίων
Οι ήσυχες περιοχές πολεοδομικού συγκροτήματος ορίζονται στην οδηγία 2002/49/ΕΚ ως περιοχές
οριοθετημένες από την αρμόδια αρχή, οι οποίες δεν εκτίθενται σε τιμή δείκτη θορύβου μεγαλύτερη από
μια συγκεκριμένη τιμή που καθορίζεται από το κράτος μέλος, ανεξαρτ ήτως ηχητικής πηγής. Οι
περιορισμοί του συγκεκριμένου ορισμού αποτελούν ταυτόχρονα και ευκαιρία εξέλιξης του. Η
οριοθέτηση των ήσυχων περιοχών και συνεπώς ο περιορισμός της ησυχίας, καθώς και η ομογενοποίηση
όλων των ήχων υπό το πρίσμα της ηχηρότητας, προσφέρουν βραχυπρόθεσμα οφέλη στην
περιβαλλοντική ποιότητα ενός αστικού συγκροτήματος. Αναντίρρητα σημαντική, είναι η συνδεσιμότητα
των αστικών χώρων πρασίνου όσον αφορά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενώ η ύπαρξη
οικολογικών διαδρόμων μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις της απόστασης και της απομόνωσης. Ο
βαθμός της οικολογικής συνδεσιμότητας ενός ανθρωπογενώς τροποποιημένου τοπίου, επηρεάζει τη
βιωσιμότητα των πληθυσμών στα κατακερματισμένα ενδιαιτήματα και διαφέρει τόσο σε δομικό, όσο και
σε λειτουργικό επίπεδο. Ο συνδυασμός χαρακτηριστικών του αστικού τοπίου και του ηχοτοπίου της
πόλης της Μυτιλήνης και των συμπεριφορικών συνιστωσών της ορνιθοπανίδας, μπορούν να
αποτελέσουν επαρκή στοιχεία προκειμένου να αναδειχθεί ο βαθμός της οικολογικής συνδεσιμότητας
των αστικών επικρατειών πρασίνου της πόλης. Επιπλέον, δύναται να αποτελέσει ευκαιρία για
αρχιτεκτονικές, αστικές επεμβάσεις που είναι πραγματικά βιώσιμες, μετασχηματίζοντας την οπτική του
αστικού περιβάλλοντος ως ένα “φυσικό” και συνδεδεμένο ηχητικά τοπίο. Απαραίτητη προϋπόθεση για
τον επιτυχημένο σχεδιασμό της σύνδεσης των αστικών κατατμημάτων, αποτελεί η συνεργασία μεταξύ
οικολόγων και αρχιτεκτόνων, που θα λειτουργούν σε κοινό εννοιολογικό πλαίσιο.
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Τσαφταρίδης Νικόλας
«Threnody to the victims of Hiroshima». Ένα «φανταστικό ηχοτοπίο» από μουσικά όργανα
Το 1960 ο Πολωνός συνθέτης Κριστόφ Πεντερέτσκι συνέθεσε ένα έργο για ορχήστρα εγχόρδων με τον τίτλο
«Θρήνος για τα θύματα της Χιροσίμα». Η ιδιαιτερότητα του έργου αυτού εντοπίζεται αφενός στο τρόπο που
χρησιμοποιεί τα έγχορδα και αφετέρου στην καταγραφή του μουσικού κειμένου (παρτιτούρας). Τα μουσικά
όργανα παίζονται με τον συμβατικό τρόπο τις ιστορικές πρακτικές con legno ή con arco στις χορδές, μεταξύ
καβαλάρη και χορδοστάτη αλλά και ως κρουστά. Ο τρόπος παιξίματος των οργάνων επισύρει την αλλαγή στον
τρόπο καταγραφής του μουσικού κειμένου υποχρεώνοντας τον συνθέτη να εισάγει μια σειρά από νέα σύμβολα
ώστε να μπορέσει να αποδοθεί από τους ερμηνευτές η έμπνευση του συνθέτη. Σχετικά με αυτά τα στοιχεία έχουν
γραφτεί αρκετές αναλύσεις και κείμενα. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως από τη σκοπιά της ακουστικής
οικολογίας είναι το φανταστικό ηχοτοπίο που δημιουργείται κατά την ακρόαση το οποία παραπέμπει σε εικόνες
μιας πραγματικότητας. Ακόμα και στην περίπτωση που ο αρχικός τίτλος «8΄37΄» είχε παραμείνει και δεν
καθοδηγούσε τη σκέψη μας στο συγκεκριμένο συμβάν της Χιροσίμα, το φανταστικό ηχοτοπίο το οποίο
αναδεικνύεται από την περίτεχνη γραφή του Πεντερέτσκι μας παραπέμπει σε ένα σκηνικό θρήνου, φόβου,
αγωνίας, αναταραχής και χάους. Το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού είναι έντονο αν και σαφώς οριοθετημένο αφού
ο τρόπος καταγραφής του μουσικού κειμένου αφήνει ελευθερία στον εκτελεστεί μέσα όμως σε συγκεκριμένα
όρια. Το έργο αυτό μπορεί να αποτελέσει την αφόρμηση για μια σειρά συνθέσεις από μαθητές και μαθήτριες, για
χρήση των μουσικών οργάνων με αντισυμβατικούς τρόπους ώστε να καταλήξουν σε συνθέσεις φανταστικών
ηχοτοπίων είτε για τις ανάγκες μουσικής επένδυσης σε αφηγήσεις και θεατρικά δρώμενα είτε για συνθέσεις
μουσικής. Η έννοια του φανταστικού ηχοτοπίου ανεξάρτητα αν είναι συνθέσεις ηχοτοπίου ή μουσικών
συνθέσεων, μπορεί να συμβάλλει με δημιουργικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία τόσο στον
εμπλουτισμό του πολιτιστικού κεφαλαίου των μαθητών όσο και στην εκπαίδευση διαφόρων καλλιτεχνικών ή
διαθεματικών προσεγγίσεων.
Τσοκανή Χαρίκλεια
Η τεχνολογία του ενόργανου μουσικού ήχου στον αρχαιοελληνικό μύθο
Στην παρούσα εισήγηση θα εξετάσουμε τους τρόπους καλλιτεχνικής επεξεργασίας του ήχου στον
αρχαιοελληνικό μύθο. Με τον όρο τεχνική θα εννοήσουμε εδώ κάθε δραστική παραδοσιακή πράξη η οποία
μεταβιβάζεται τόσο με τις εμπεδωμένες σωματικές συμπεριφορές του ανθρώπου όσο και με την
συστηματική από μέρους του χρήση εργαλείων παντός είδους. Το ιδιαίτερο γνώρισμα κάθε τεχνικής είναι
ότι εμπεριέχει την πρόθεση να δώσει ο άνθρωπος στον κόσμο μια ορισμένη μορφή· να προσανατολίσει τις
αισθήσεις του έτσι ώστε αυτές να αξιολογούν με ένα καθορισμένο τρόπο τα αισθητηριακά τους δεδομένα,
και να ευνοήσει την ανάπτυξη κάποιων ικανοτήτων του ανθρώπου προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί στις
ανάγκες και τον δυναμισμό της ζωής. Υπό το πρίσμα αυτό θα εξεταστούν τα τρία αρχέγονα στάδια της
μουσικής πραγματικότητας ιδωμένης από την άποψη της τεχνολογίας του μουσικού οργάνου. Για τον λόγο
αυτό θα χρειαστεί να ερμηνευτούν οι τρεις βασικοί αρχαιοελληνικοί μύθοι: του Πανός, της Μέδουσας και
του Ερμή, οι οποίοι αφηγούνται την κατασκευή της σύριγγος, του αυλού και της λύρας.
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Αγαλιανού Ολυμπία
Η χορογραφία του ηχοτοπίου: βλέπω τους ήχους, ακούω την κίνηση
Επιδίωξη του εργαστηρίου αποτελεί η ανάπτυξη μιας προσωπικής ενσώματης σχέσης με τους ήχους του
περιβάλλοντος. Απώτερος στόχος είναι η απόδοση νοήματος στο ηχητικό περιβάλλον και –ταυτόχρονα- η
ανάπτυξη της εκφραστικότητας και της δημιουργικότητας. Το εργαστήριο στηρίζεται και-ταυτόχρονα συνδυάζει
τρεις θεωρητικούς πυλώνες: α) την ακουστική οικολογία, β) το δημιουργικό χορό όπως αυτός εκφράστηκε από
τον Rudolph Laban και. το Laban Movement Analysis (L.M.A.) και γ) τη μουσικοκινητική αγωγή Orff (OrffSchulwerk. Η ανάπτυξη του θέματος γίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται η σύνδεση των
τεσσάρων φυσικών ιδιοτήτων του ήχου με τις ποιότητες της κίνησης , όπως αυτές αναλύονται στην L.M.A. Για να
επιτευχθεί αυτή η σύνδεση αξιοποιούνται αρχές και διδακτικές προσεγγίσεις του Orff-Schulwerk. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στη χρήση των ηχηρών κινήσεων, της φωνής και μικρών κρουστών οργάνων από την ορχήστρα
Orff. Το δεύτερο μέρος στηρίζεται στη συλλογή ηχητικών εμπειριών προερχόμενων από συγκεκριμένο χώρο και
προσδιορισμένο στο χρόνο. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με έναν ηχοπερίπατο είτε με ανάκληση εμπειριών και
αναμνήσεων από συγκεκριμένο χώρο και χρόνο (π.χ. ήχοι της Άνοιξης στο δάσος). Σε αυτή τη φάση ιδιαίτερη
έμφαση δίδεται στην παρατήρηση και περιγραφή των ήχων με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά τους τα οποία
έχουν αναλυθεί στο πρώτο μέρος. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες καλούνται να ερμηνεύσουν κινητικά τους ήχους
ή τις ηχητικές αναμνήσεις τους με τη βοήθεια του κινητικού λεξιλογίου το οποίο αποκτήθηκε στο πρώτο μέρος
του εργαστηρίου. Στο τρίτο μέρος οι συμμετέχοντες καλούνται– με βάση τις ηχητικές αναμνήσεις του- να
αναπαράγουν/ ερμηνεύσουν τους ήχους με τη χρήση της φωνής και του σώματος. Ακολουθεί η δημιουργική
σύνθεση του κινητικού και μουσικού υλικού το οποίο έχει αναδυθεί σε μια ενιαία σύνθεση η οποία γίνεται σε
ομάδες. Η δράση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των μουσικοκινητικών συνθέσεων και τον αναστοχασμό
πάνω σε όλη την εμπειρία.

Ετμεκτσόγλου Ιωάννα και Δον Ηχώτες
Στο εργαστήρι των Δον Ηχωτών: Πειραματισμοί με την ηχοποικιλότητα και την ισορροπία στις ενορχηστρώσεις
του «Κρατήσου Πάνω μου»
Η ομάδα Δον Ηχώτες δημιουργήθηκε το 2015 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου από
φοιτητές και διδάσκοντες του τομέα Μουσικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Μουσικής. Ένα από τα βασικά
ενδιαφέροντα των Δον Ηχωτών, είναι να προάγουν με έναν όσο το δυνατόν βιωματικό τρόπο την αισθητική και
ηθική προσέγγιση του περιβάλλοντος με ιδιαίτερο εστιασμό στην ανάδειξη και διαφύλαξη της ηχοποικιλότητας
στις σύγχρονες κοινωνίες. Το CD και η ιστορία 'Κρατήσου πάνω μου...' αποτελούν το πρώτο έργο της ομάδας Δον
Ηχώτες. Η ομάδα αυτή, αφορμώμενη από το υλικό του έργου έχει πραγματοποιήσει μουσικοπαιδαγωγικές
παραστάσεις για παιδιά και σεμινάρια για εκπαιδευτικούς σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ο σκοπός του
προτεινόμενου εργαστηρίου είναι μέσα από παραδείγματα τραγουδιών και ηχοτοπίων από το 'Κρατήσου πάνω
μου', α) να αναδείξει κάποιες δυνατότητες επιλογής, προσαρμογής και ένταξης αντικειμένων καθημερινής
χρήσης και της φωνής στην επένδυση μιας μουσικής ιστορίας β) να παρέχει αφορμές για πειραματισμούς από
τους συμμετέχοντες σε θέματα ηχοποικιλότητας και ηχητικής ισορροπίας στο πλαίσιο κριτικής ακρόασης,
κατάλληλων επιλογών και προσαρμογής στον τρόπο συμμετοχής του κάθε οργάνου – φωνής στην εξελισσόμενη
ενορχήστρωση και γ) να προτείνει μια εκπαιδευτική προσέγγιση σύνδεσης της ηχοποικιλότητας και ισορροπίας
στη μουσική (μουσικές ενορχηστρώσεις ή αυτοσχεδιαζόμενα ηχοτοπία) με τις αντίστοιχες έννοιες στα πρωτογενή
ηχοτοπία της φύσης και του πολιτισμού καθώς και με τις έννοιες της βιοποικιλότητας και της ισορροπίας στο
πρωτογενές οικοσύστημα όπου κανείς μπορεί να βιώσει στο 'εδώ και τώρα' την εμπειρία.
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Παναγοπούλου - Σλάβικ Αγγέλικα, Λούρα Ελένη
«Θαλασσο - ήχο - γραφίες»
Ποια μουσική σύνθεση μπορεί να προκύψει αν το βασικό μοτίβο - χαλί είναι ο παφλασμός του κύματος; Ποια
σύνθεση θα δημιουργηθεί αν αντί για μουσικά όργανα χρησιμοποιήσουμε κουβαδάκια, πετραδάκια, δίχτυα,
μάσκες, αναπνευστήρες ή ότι άλλο φανταστούμε; Αν αντί για ρούχα παράστασης φοράμε τα μαγιό μας και αντί
για στούντιο ηχογράφησης βρεθούμε στην παραλία; Και τις συνθέσεις μας πώς μπορούμε να τις επεξεργαστούμε
μουσικοκινητικά και όλο αυτό αποκτήσει μουσικοπαιδαγωγικό νόημα και να ενταχθεί στην εκπαίδευση; Με όλα
αυτά θα πειραματιστούμε στο εργαστήρι «θαλασσο-ηχο-γραφίες». Ξεκινώντας από τη θάλασσα και
καταλήγοντας στη σχολική αίθουσα θα μετατρέψουμε τους ήχους των υλικών της θάλασσας, σε εκπαιδευτικό και
καλλιτεχνικό υλικό. Στη θάλασσα θα φτιάξουμε μουσικά έργα, που ηχογραφώντας τα θα τα επεξεργαστούμε
μουσικοπαιδαγωγικά και μουσικοκινητικά φτάνοντας σε νέους τρόπους έκφρασης και πειραματισμού.
Παπαδημητρίου Κίμων
Ηχοερευνητές
Στο εργαστήριο των "Ηχοερευνητών" δίνεται η ευκαιρία σε ερευνητές, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς και
σπουδαστές να γνωρίσουν και να την εφάρμοσαν στην πράξη μια επιστημονικά τεκμηριωμένη
μεθοδολογία για την καταγραφή και τη μελέτη του ακουστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι
συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με βασσικές έννοιες της ακουστικής οικολογίας. Τα ελάχιστα μέσα
που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι χαρτί και μολύβι. Για την διευκόλυνση των
Ηχοερευνητών παρέχεται τυποποιημένο έντυπο για την καταγραφή και την επεξεργ ασία. Εφόσον
υπάρχει η δυνατότητα, προτείνεται η χρήση επιπλέον τεχνικού εξοπλισμού για την καταγραφή του ήχου,
την μέτρηση της στάθμης θορύβου, την στατιστική επεξεργασία και την ψηφιακή αρχειοθέτηση των
δεδομένων. Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και
να καταγράφουν χαρακτηριστικούς ήχους, να τους κατηγοριοποιούν ανάλογα με την προέλευση και τη
σημασία τους, να οργανώνουν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα καταγραφής ώστε να περιγράψουν το
ακουστικό περιβάλλον που μελετούν.
Σαρρής Δημήτριος
«Ηχοπαιδαγωγική»: μεθοδολογία και πρακτικές για μια «Εκπαίδευση που εστιάζει στον Ήχο»
Με τον όρο «Ηχοπαιδαγωγική», περιγράφουμε μονολεκτικά ολιστικές εκπαιδευτικές πρακτικές εστιασμένες στον ήχο, που
εφαρμόστηκαν με πολύ θετικά αποτελέσματα κατά την υλοποίηση του προγράμματος «Εκπαίδευση που εστιάζει στον
ήχο», πιλοτικά σε σχολικές μονάδες της Μεσσηνίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης
«Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός». Η «Ηχοπαιδαγωγική» οδήγησε σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις των
εκπαιδευτικών με τους δικούς τους μαθητές. Στο εργαστήριό μας θα αντλήσουμε υλικό από την επιμόρφωση αυτή, αυτή τη
φορά όμως εξομοιώνοντας τη μαθητική ομάδα με την ομάδα των συμμετεχόντων του εργαστηρίου. Τα επίπεδα εφαρμογής
των πρακτικών ποικίλουν. Κατακτούνται ιδανικά με τη συμμετοχή του Εκπαιδευτικού Μουσικής της σχολικής μονάδας και
με τη διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης οργανωσιακής κουλτούρας στην εκπαιδευτική και σχολική κοινότητα. Επειδή όμως
το πρόγραμμα εστιάζει στο κομμάτι της μεθοδικότητας που διακρίνει τον κόσμο της μουσικής και του ήχου, βασικές
δεξιότητες γι’ αυτό έχουμε όλοι, καθώς όλοι γινόμαστε σε κάποιο κομμάτι της ζωής μας μεθοδικοί, συστηματικοί, με
αυτογνωσία και αλληλο-συνεργασία. Γι’ αυτό το εργαστήριο δεν έχει «προαπαιτούμενες δεξιότητες». Ένα άλλο
χαρακτηριστικό των πρακτικών που θα βιώσουμε είναι ότι προκύπτουν κατά κύριο λόγο από την «κουλτούρα», τις «ιδέες»,
τον «γραμματισμό» που διαμορφώνουμε. Όλα αυτά βρίσκονται στη διάνοιά μας και υλοποιούνται πρωτίστως εκκινώντας
από αυτή και όχι από τις υλικές υποδομές, τα πράγματα, τα μουσικά όργανα κ.λπ. Οτιδήποτε στην καθημερινότητά μας
μπορεί να μετασχηματιστεί ως προς τη μουσικότητα και την ηχητικότητά του. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει το μέσο για την
εφαρμογή των πρακτικών μας. Σκοπός του εργαστηρίου μας είναι να γνωρίσουμε και να αξιοποιήσουμε μελλοντικά
πρακτικές εμπνευσμένες από τη σχέση μας με τον ήχο και τη μουσική στη μαθητική ομάδα και τη σχολική ζωή. Όμως
μπορούν να δοθούν προεκτάσεις στην καθημερινότητα και οι πρακτικές αυτές να αξιοποιηθούν σε πολλές άλλες
περιπτώσεις όπου υπάρχουν ομάδες με κοινό σκοπό. Η εύρυθμη λειτουργία των ομάδων στη καθημερινή γλώσσα
περιγράφεται ως μια ομάδα που λειτουργεί σαν «καλοκουρδισμένη ορχήστρα». Η μεταφορά αυτή βρίσκεται πολύ κοντά
στους στόχους του εργαστηρίου μας.
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Τζεδάκη Κατερίνα
Ηχοπερίπατος
Οι συμμετέχοντες θα αφουγκραστούν το ηχητικό περιβάλλον της πόλης που φιλοξενεί το 5ο συνέδριο ακουστικής
οικολογίας με οδηγό.

Τσαουσάκη Ελένη
Το ηχοτοπίο των μύθων
Ένα εργαστήριο που αναζητά το ηχοτοπίο των μύθων. To υλικό προς ηχητική επεξεργασία θα αντληθεί από τους
άθλους του Ηρακλή. Ο κάθε άθλος λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό μέρη. Κάποια μοιάζουν, π.χ. διαδραματίζονται
στη φύση, κάποια άλλα όμως είναι πραγματικά μέρη εξωπραγματικά, όπως για παράδειγμα ο Άδης. Κάθε τοπίο
είναι διαφορετικό και μοναδικό, όπως και οι ήχοι που το συνθέτουν. Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η
σύνθεση αυτών των μοναδικών ηχοτοπίων, όπου διαδραματίστηκε ο κάθε άθλος. Η κάθε ομάδα είναι ελεύθερη
πως θα επεξεργαστεί ηχητικά τον μύθο και να πειραματιστεί. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Κατά τη λογική του
R.M. Schafer, συνθέτη, μουσικοπαιδαγωγού και εμπνευστή της Ακουστικής οικολογίας, το εργαστήριο δεν
απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες μουσικούς. Βασικές γνώσεις των μύθων, διάθεση για εξερεύνηση
και δημιουργία ήχων, φαντασία και συνεργατικότητα είναι αυτά που πραγματικά χρειάζονται. Το εργαστήριο στα
πλαίσια του συνεδρίου απευθύνεται σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς μουσικής, αλλά και γενικής παιδείας,
μουσικούς, αλλά και λάτρεις των ήχων. Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται για τις ανάγκες του εργαστηρίου να
φέρουν κάποιο μουσικό όργανο ή/και κάποια ηχογόνο πηγή της αρεσκείας τους.
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Κοτσιφάκος Δημήτριος
Τύμβος ΙΙ
Διάρκεια: 25΄
Έργο για πιάνο και ηλεκτρονική εγκατάσταση.
Σκαμνέλος Μάριος
Μαστίχα
Διάρκεια: 7΄
Πρόκειται για ένα project που έχει να κάνει με τη ηχογράφηση ενός τραγουδιού με τίτλο «Μαστίχα», το οποίο
προέρχεται από την παράδοση της Μικράς Ασίας. Η ηχογράφηση αποτελείται από φυσικούς ήχους οι οποίοι
παίρνουν το ρόλο των μουσικών οργάνων. Οι ήχοι που αντιστοιχούν σε κάθε μουσικό όργανο του τραγουδιού
αποφασίστηκαν ή εκτελέστηκαν από παιδιά ηλικίας από 2-17 ετών. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της τεχνολογίας,
οι ήχοι χρησιμοποιήθηκαν ως δείγματα (samples) και μετατράπηκαν σε ηλεκτρονική μορφή midi. Το βίντεο που
παρουσιάζεται έχει χρόνο 7 λεπτά.
Κόκορας Παναγιώτης
Qualia
Διάρκεια: 9΄40΄΄
Το έργο Qualia ολοκληρώθηκε στα στούντιο του Κέντρου Πειραματικής Μουσικής και Intermedia - CEMI - στο
University of North Texas το 2017. Η σύνθεση διερευνά την εμπειρία της μουσικής από την αντίληψη στην
αίσθηση. Μέσω αυτής της σύνδεσης, ο ήχος, ο χώρος και ο ακροατής συμμετέχουν σε μια πολυδιάστατη
εμπειρία. Οι χειρονομίες, και οι σημασίες που εμπεριέχονται στους ήχους δεν αποσυνδέονται από τους ήχους και
δεν είναι η αιτία για τους ήχους αλλά είναι στην πραγματικότητα ο ήχος καθαυτός. Στο Qualia, δεν βιώνω τη
μουσική μνήμη ως μια ακολουθία γεγονότων αλλά ως αισθητηριακά σύνολα. Η εμπειρία του ήχου δεν είναι
γραμμική, αγνοεί το παρελθόν ή το μέλλον, ο χρόνος γίνεται μια παρούσα σταθερή ολότητα, μια ενιαία ενότητα.
Σε αυτή την κατάσταση συνείδησης, ο χρόνος δεν υφίσταται. Τα σωματίδια που διαδίδονται από τα ηχεία στον
αέρα, οι αντανακλάσεις τους στο φυσικό χώρο και το ακροατήριο είναι ο ήχος εκφραζόμενος ως μουσική
εμπειρία.
Μπούρα Βασιλεία
Εις Άδου Κάθοδος
Διάρκεια: 6΄12΄΄
Ηλεκτροακουστική απόδοση του Ιδιόμελου ΙΕ' Αντίφωνου Όρθρου Μεγάλης Παρασκευής “Σήμερον κρεμάται επί
Ξύλου” από τον Δίσκο “Αληθώς Ανέστη” κυκλοφόρησε το 2011 από την εφημερίδα “Real News”. Τα ακουστικά
περιβάλλοντα έχουν σκοπό να δημιουργήσουν οπτικές εικόνες και να αναπαραστήσουν την κάθοδο του Ιησού
Χριστού στον Άδη μετά την σταύρωσή του. Το ύφος είναι τελετουργικό και η γλώσσα Αρχαία Ελληνική. Αφήγηση
Θείου Δράματος: Κατερίνα Λέχου, Απόδοση Ύμνου: Σοφία Μάνου.
Μιζήθρας Γεώργιος
Rummaging the Medium
Διάρκεια: 15΄
Το "Rummaging the Medium" πρόκειται για ένα αυτοσχεδιαστικό έργο ζωντανής ηλεκτρονικής μουσικής.
Ηχοτοπιακές καταγραφές συνθλίβονται με τη χρήση παλαιωμένων μέσων ηχογράφησης και αναπαραγωγής ήχου,
ενώ ευρεθείσες κασέτες ανοίγουν ένα μνημονικό παράθυρο στη λειτουργική χρήση των έκπτωτων αυτών μέσων.
Με τις παραπάνω πρακτικές το "Rummaging the Medium" προσπαθεί να εξερευνήσει τους "ήχους πίσω από τη
μουσική", τις έννοιες της μνήμης και της αντίληψης του ακουστικού περιβάλλοντος μετά την εφεύρεση του
φωνογράφου, καθώς και τις επιπλοκές της εξέλιξης των μέσων μετάδοσης πληροφορίας.
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Στρατουδάκης Κώστας, Καραγεώργος Δημήτριος
Piezo Gaia
Διάρκεια: 20΄
H γόνιμη συνεργασία των συνθετών Δημήτρη Καραγεώργου και Κώστα Στρατουδάκη έχει οδηγήσει στην σειρά
έργων με γενικό τιτλο «Piezo». Τα έργα αυτά αποτελούνται από ήχους που δημιουργούνται ζωντανά και
επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο με την χρήση επαφικών ή ιδιοκατασκευασμένων μικρόφωνων (piezoelectric
disk) για την ενίσχυση ήχων χαμηλών σε ένταση όπως συνδετήρες, ελατήρια, μπαλόνια, καρφίτσες σε φελιζόλ,
αλουμινόχαρτο, μικρά οργανάκια ή και μέσω ενός πηνίου για την ανάγνωση (ανακάλυψη) ηλεκτρομαγνητικών
πεδίων σε συσκευές όπως υπολογιστές, παλιά CD player, κασετόφωνα, μεγάφωνα και άλλα. Στην συνέχεια οι
ήχοι επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο ηλεκτρονικά με μία σειρά ψηφιακών επεξεργαστών όπως τα plugins
του εργαστηρίου GRM (GRM tools) και ο ήχος διανέμεται και αποδίδεται στο πολυκάναλο σύστημα ηχείων από
ψηφιακό μίκτη. Το έργο με τίτλο PIEZO GAIA χρησιμοποιεί παράλληλα με τα προαναφερθέντα και ηχητικό υλικό
απο τις ηχογραφήσεις της ερευνητικής ομάδας καταγραφής ηχοτοπίου του Ιονίου Πανεπιστημίου και του
εργαστηρίου ΕΡΗΜΕΕ, στην Αχαράβη της Κέρκυρας το οποίο μεταμορφώνει και αναδημιουγεί με την ίδια ηχητική
επεξεργαστική αλυσίδα. Για το “PIEZO GAIA” έχει δημιουργηθεί απο τον Κώστα Στρατουδάκη ένα σύστημα
προβολής Interactive Video με την χρήση της πλατφόρμας 4V, των αισθητήρων Κinect2 και της χορογραφίας της
Λάουρας Τσιάτη, το οποίο θα συνοδεύει το ηχητικό μέρος εάν οι τεχνικές συνθήκες το επιτρέπουν.
Τζεδάκη Κατερίνα
soundwalk
Διάρκεια 8΄09΄΄
Η βασική ιδέα της σύνθεσης αυτής είναι η εφαρμογή της δυναμικής και ρέουσας δομής ενός ηχοπεριπάτου σε
ένα μουσικό έργο για ηλεκτροακουστικά μέσα. Αναπόφευκτα, δηλαδή, ο ηχητικός κόσμος του έργου κινείται και
δια μέσου και περί του ηχοπεριπάτου. Έχοντας πρόσφατα την ευκαιρία να οδηγήσω τέσσερεις ηχοπεριπάτους, σε
σχετικά σύντομο μεταξύ τους διάστημα και σε διαφορετικούς τόπους, η συνολική αυτή εμπειρία τους αποτέλεσε
μέρος της δημιουργικής διαδικασίας του έργου. Στο έργο έχουν χρησιμοποιηθεί, ελάχιστης διάρκειας ηχητικά
αποσπάσματα από την ηχογράφηση του ηχοπεριπάτου στην Σαντορίνη, καθώς και πολλά άλλα ηχητικά
μορφώματα είτε συντεθειμένα εξ αρχής, είτε μεταμορφώνοντας δικές μου περιβαλλοντικές ηχογραφήσεις.
Εξαίρεση αποτελεί ο ήχος της φωνής ενός παιδιού-ακροατή στον ηχοπερίπατο της Σαντορίνης που εκτός από την
επιλογή των κατάλληλων αποσπασμάτων από την ηχογράφηση, επέλεξα να αφήσω τον ήχο όπως ακούστηκε.
Sarchi Simona, Μνιέστρης Ανδρέας
Αόρατες πόλεις
Διάρκεια: 30΄
Ενα εργο αργα-κινουμενης εικόνας βασισμενο σε φωτορεπορταζ της δεκαετιας του '80 από σημαντικά σημεια της
Μεσης Ανατολής (απο τα οποία σήμερα πολλά έχουν εντελώς αφανιστεί) και επεδεδυμενο με μια σειρα
φανταστικών ηχοτοπίων. Η όλη σύθεση αντλεί τον τίτλο αλλά και την ιδέα από το ομώνυμο έργο του Ιταλο
Καλβίνο. ΒΙΝΤΕΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Simona Sarchi.
Μνιέστρης Ανδρέας, Στρατουδάκης Κώστας, Παπαδημητρίου Κίμωνας
Επιστρέφοντας στην Αχαράβη
Υπότιτλος 1: Παρουσίαση της πρώτης συστηματικής έρευνας Ακουστικής Οικολογίας στην Ελλάδα
Υπότιτλος 2: αφιερωμένη στη μνήμη δύο πρόωρα χαμένων φίλων
Δεν είναι ακριβώς «παράσταση» με την έννοια του καλλιτεχνικού έργου αλλά δεν είναι ούτε ακριβώς ανακοίνωση…
Εμπίπτει στο ενδιάμεσο αυτών των δυο κατηγοριών. Πρόκειται για μια αναλυτική «ρετροσπεκτίβα» της έρευνας της
Αχαράβης ξεκινώντας από την σκοπιμότητα της και την διαδικασία οργάνωσης και υλοποίησης του πρότζεκτ και
τελειώνοντας με την την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του (εκ των οποίων ένα ιδιαίτερα σημαντικό υπήρξε και η
ίδρυση της Ε.Ε.Α.Ο). Η υλοποίηση γίνεται μέσα από πολλές διηγήσεις συμμετεχόντων, φωτογραφικό, ηχητικό, μουσικό
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και κινηματογραφικό(βίντεο) υλικό. Η πρόταση συνδέεται θεματικά και ίσως και λειτουργικά με το βιωματικό
εργαστήριο που πραγματοποιεί στο συνέδριο ο Κίμωνας Παπαδημητρίου. Είναι αφιερωμένη στη Μνήμη του Χρήστου
Κουτσοδημάκη και του Γιάννη Παντή.
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Σκαμνέλος Μάριος
Ηχογράφηση τραγουδιού με τίτλο: Μαστίχα
Καθημερινά μας περιβάλλουν διάφοροι ήχοι που άλλοτε τους δίνουμε σημασία και άλλοτε όχι. Θα μπορούσαν
αυτοί οι διάφοροι ήχοι να εξυπηρετήσουν την διδασκαλία της μουσικής; Αυτή η ανησυχία αποτέλεσε αφορμή για
την δημιουργία ενός project που έχει να κάνει με τη ηχογράφηση ενός τραγουδιού με τίτλο «Μαστίχα», το οποίο
προέρχεται από την παράδοση της Μικράς Ασίας. Η ηχογράφηση δεν αποτελείται από τους φυσικούς ήχους των
μουσικών οργάνων. Οι εναλλακτικοί ήχοι προέκυψαν από παιδιά ηλικίας 2-17 ετών και συλλέχθηκαν με
εγγραφέα Zoom Ηn4pro. Οι ήχοι χρησιμοποιήθηκαν ως δείγματα (samples) και στη συνέχεια με τη βοήθεια της
τεχνολογίας χρησιμοποιήθηκαν για την ηχογράφηση του τραγουδιού. Σκοπός του project ήταν αρχικά οι μαθητές
να παρατηρήσουν τα ηχοχρώματα που μας περιβάλουν και μέσω αυτών να αντιληφθούν στοιχεία της μουσικής.
Η διαδικασία ενίσχυσε τους μαθητές στην κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την έκφραση και τον
αυτοσχεδιασμό. Όλη η διαδικασία παρουσιάζεται σε επτάλεπτο βίντεο, δείγμα του οποίου προτίθεται να
παρουσιαστεί στην ομιλία.
Εθνικό Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός»
Πρόγραμμα «Διάφανες Σημαίες»: Το Σχολικό Ακουστικό Αποτύπωμα
Στο πρόγραμμα αυτό, η σχολική κοινότητα καλείται να συνειδητοποιήσει, να καταγράψει και να δράσει
εποικοδομητικά σε θέματα του ηχητικού περιβάλλοντος, διαθεματικά και βιωματικά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται
στην όσμωση σχολικής και τοπικής κοινωνίας, μέσα από την αναζήτηση και ανάδειξη τοπικών ηχητικών
περιβαλλοντικών στοιχείων. Σε κάποιες περιπτώσεις η ποιότητα του ηχητικού περιβάλλοντος είναι
αναγνωρισμένη, όπως π.χ. σε ένα πάρκο, έναν αιγιαλό χωρίς ηχητικές παρεμβάσεις. Σε άλλες περιπτώσεις όμως
η ποιότητα αυτή αν και βιώνεται ίσως δεν έχει επισημανθεί, όπως π.χ. σε μια παραδοσιακή αστική συνοικία, ή
άλλο χώρο με πολιτισμικό ενδιαφέρον. Οι μαθητές μέσα από τις διαδικασίες αυτές μαθαίνουν βιωματικά,
σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός ή η παιδαγωγική ομάδα. Όταν τα
ηχητικά στοιχεία καταδεικνύουν ένα ποιοτικό ηχητικό περιβάλλον σε μια εύλογη χωρική εμβέλεια, στο κέντρο
αυτής μπορεί να αναρτηθεί διακριτικά και εύστοχα μια ειδική «σημαία» σήμανσης αξιόλογου ηχητικού
περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι ο ήχος είναι αόρατος, μια «διάφανη σημαία», είναι αυτή που θα μπορούσε να του
αντιστοιχεί συμβολικά. Πρακτικά, μια «διάφανη σημαία», από διάφανο πλαστικό (νάυλον), μπορεί να αποτελέσει
μια σχολική εκπαιδευτική κατασκευή. Μάλιστα, αν το υλικό της, καθώς κυματίζει παράγει ήχους χαμηλής
στάθμης (π.χ. ως 20-30 db), ο ήχος της «διάφανης σημαίας» μπορεί να αποτελέσει πρακτικό κριτήριο ενός
«ήσυχου» ηχητικού περιβάλλοντος, μια και αν η «διάφανη σημαία» ακούγεται κυματίζοντας, σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν δυνατότεροι ήχοι από την ηχητική της στάθμη. Κατά το σχολικό έτος 2017-2018, στο πλαίσιο του
Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης διερευνήθηκε στην πράξη η διαδικασία ανάδειξης των «διάφανων
σημαιών». Αρχικά προτεινόμενα κριτήρια είναι: (α) η ύπαρξη χαρακτηριστικών ήχων πολιτισμικής αξίας, π.χ.
κωδωνοστάσια, αντικείμενα πολιτισμικής αξίας, που ο ήχος τους ενσωματώνεται στο ηχητικό περιβάλλον κ.λπ.,
(β) η συνολική απήχηση του περιβάλλοντος στην ατομική και συλλογική υγεία, π.χ. ένα ήσυχο ή με
αποδεδειγμένα ευεργετικούς ήχους για την υγεία περιβάλλον, η «απήχηση» της κοινωνικής συνύπαρξης, που
υποδηλώνει αλληλοσεβασμό και εκτίμηση στην ακοή και τους «ηχητικούς χώρους» των ατόμων, (γ) η ομαλότητα
στις τυχόν φυσιολογικές μεταπτώσεις της έντασης, π.χ. μεταπτώσεις της έντασης λόγω αλλαγής των εποχών,
λόγω θεσμικών γιορτών, δρωμένων κ.λπ., επιθυμητών από την κοινότητα, (δ) η διαχείριση του ηχητικού
περιβάλλοντος από την τοπική κοινωνία και τους κινούμενους εντός του, π.χ. ειδικές σημάνσεις για την ηχητική
συμπεριφορά, δεοντολογία παρέμβασης στο ηχητικό περιβάλλον, χρήση κατάλληλων υποδομών μέριμνας για
τον ήχο και τη διαχείρισή του, επίγνωση και σεβασμός της πολιτισμικής αξίας ενός ηχητικού περιβάλλοντος κ.λπ.,
(ε) η τεκμηρίωση των παραπάνω με δόκιμες μεθοδολογίες της εκπαίδευσης, έρευνα πεδίου, ηχητικές και έντυπες
καταγραφές κ.α. που θα πραγματοποιούνται ως εκπαιδευτικές δραστηριότητες συμβάλλοντας στην κριτική και
δημιουργική εκπαίδευση των μαθητών/τριών, διαθεματικά και βιωματικά. Ο τρόπος συμμετοχής των
εκπαιδευτικών θα διαμορφώνεται κατά περίπτωση π.χ. με Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, συμμετοχή
σε Παιδαγωγικές Ομάδες, ή Ομάδες Εργασίας, με μεμονωμένες δραστηριότητες, με συνεργασίες της σχολικής
μονάδας με τοπικούς θεσμικούς φορείς κ.λπ.
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