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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Η Ακουστική Οικολογία είναι ένας διεπιστηµονικός τοµέας που ξεκίνησε στον Καναδά στις αρχές
της δεκαετίας του 1970 από το συνθέτη και µουσικοπαιδαγωγό R. Murray Schafer. Εξετάζει τη
σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον του (και κατά συνέπεια µε τη φύση και τον πολιτισµό)
µέσω του ήχου. Η διερεύνηση αυτής της σχέσης γίνεται µέσα από τη συνεργασία διαφόρων
επιστηµών και τεχνών όπως π.χ. η ακουστική, η βιολογία, η βιοακουστική, η ανθρωπολογία του
ήχου, η αρχιτεκτονική, η πολεοδοµία, η ψυχολογία, η µουσική και οι τέχνες του ήχου γενικότερα.
Βασικός στόχος της Ακουστικής Οικολογίας είναι το βέλτιστο ηχητικό περιβάλλον για τον
άνθρωπο της σηµερινής εποχής.

Η Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας (µη-κερδοσκοπικό σωµατείο) συστάθηκε το 2005
στην Κέρκυρα µε έδρα το Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής Μουσικής 'Ερευνας και Εφαρµογών
του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Συνδέεται στενά ως προς την
προσέγγιση και τους στόχους της µε τις ιδέες του R. Murray Schafer και των συνεργατών του και
από το 2007 είναι µέλος του World Forum for Acoustic Ecology (WFAE, Διεθνές Φόρουµ για την
Ακουστική Οικολογία). Η ΕΕΑΟ δραστηριοποιείται ισοµερώς: α) στην Έρευνα και Σύνθεση
Ηχοτοπίων β) στην Εκπαίδευση Ατόµων και Οµάδων για την Ακρόαση του Περιβάλλοντος και γ)
στη Δράση για την Προστασία του ηχητικού περιβάλλοντος. Από την ίδρυσή της, έχει υλοποιήσει
σεµινάρια για µαθητές και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε
διάφορα µέρη της Ελλάδας, έχει αναπτύξει σχετική ιστοσελίδα: www.akouse.gr και για την
επικοινωνία του καλλιτεχνικού και επιστηµονικού έργου των µελών της και της ευρύτερης
κοινότητας έχει διοργανώσει δύο πανελλήνια συνέδρια. Το πρώτο της συνέδριο µε θέµα: “Η
Ακουστική Οικολογία στην Ελλάδα Σήµερα” πραγµατοποιήθηκε το 2007 στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο
στην Κέρκυρα (http://www.ionio.gr/~esseam/acoueco/) ενώ το δεύτερο, µε θέµα: “Η Ποιητική του
Ηχοτοπίου” οργανώθηκε από το Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
και πραγµατοποιήθηκε στο Ρέθυµνο το 2010 (http://www.teicrete.gr/mta/cml/acoueco2010/).

Το προσεχές φθινόπωρο (3-7 Οκτωβρίου 2011) το Ιόνιο Πανεπιστήµιο υπό την αιγίδα του Διεθνούς
Φόρουµ για την Ακουστική Οικολογία και της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας, µε την
υποστήριξη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, οργανώνει Διεθνές Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας µε θέµα:
“Crossing Listening Paths” το οποίο αναφέρεται στο ‘διάλογο’ ανάµεσα στους διαφορετικούς
τρόπους ακρόασης και έρευνας του ηχητικού περιβάλλοντος. 

Στο συνέδριο θα γίνουν παρουσιάσεις από τους διεθνούς φήµης καλεσµένους: 
R. Murray Schafer, Hildegard Westerkamp, Katharine Norman, Christopher W. Clark και
Allen S. Weiss, αλλά και παρουσιάσεις ερευνητικών και εκπαιδευτικών εργασιών, στρογγυλά
τραπέζια, συναυλίες, ηχητικές εγκαταστάσεις, σεµινάρια, κλπ.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συνέδριο και τα σχετικά σεµινάρια, µπορούν να
βρουν πληροφορίες στον ιστότοπο: www  .  akouse  .  gr  /  wfae  2011/  . 
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