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ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ

Ενα σημείο στο οποίο επιδέ-
χεται έντονη κριτική η δυτική 
σκέψη είναι η απώλεια της 
ικανότητάς της να κατανοή-
σει τη φύση. Μετά την έκρηξη 
της Βιομηχανικής Επανάστα-
σης, την αστικοποίηση και την 
εφεύρεση των θορυβοποιών 
οργάνων οι αλλαγές στον τρό-
πο σκέψης των μουσικών με-
ταμορφώνονται ραγδαία προς 
μια αλλοτριωτική σχέση μαζί 
της προσπαθώντας, μάλιστα, 
να την εξουσιάσουν. 

Το ηχοτοπίο της μεγαλού-
πολης μεταβάλλεται σε μια 
ηχητική οντολογία, η οποία 
δεν δίδει πουθενά εξήγηση 
για την προέλευσή της, ενώ 
επικεντρώνεται στη θορυ-
βώδη διασκέδαση.

Μια τιμωρία από τη φύση, 
όπως την περιγράφει σε ένα 
από τα γράμματά του ο Φρανς 
Σούμπερτ, θα μπορούσε να 
οδηγήσει τον άνθρωπο έξω 
από τον Παράδεισο.

Η φύση εκδηλώνεται μέσα 
από ηχητικές διαδράσεις που 
διαπερνούν το ανθρώπινο 
σώμα χωρίς να τις αντιλαμ-
βάνεται πάντα η συνείδηση. 
Η χαρμολύπη του Μότσαρτ 
προδήλωνε αυτή την κατά-
σταση. Οσο, λοιπόν, μηχανικό 
θόρυβο και ανισορροπία δη-
μιουργήσουμε προκειμένου 
να καλύψουμε τη δική μας 
αδυναμία για μια ειλικρινή 
επικοινωνία με τη φύση, η 
ανυπολόγιστη αναδιαρθρω-
τική δύναμη της φύσης μάς 
αποδεικνύει ότι η ίδια δεν 
πρόκειται για κάτι φθαρμένο. 
Ο,τι εμείς προτείνουμε ως νέο 
επανακρίνεται μέσα στο χρό-
νο από τις σχέσεις φύσης και 
Ιστορίας.

Η συμφιλίωση με τη φύση 
προϋποθέτει την παραδο-
χή μας ότι δεν εξαρτώνται 
όλα από εμάς τους ίδιους. Η 
εγρήγορση για ηχητικά γεγο-
νότα που συμβαίνουν γύρω 
μας είναι η πρώτη πράξη για 
τη βελτίωση και εναρμόνιση 
των σχέσεών μας προς το αν-
θρώπινο και το φυσικό περι-
βάλλον.

Ο κ. Κακαβελάκης είναι συν-
θέτης-ιστορικός μουσικολόγος, 
ερευνητής-διδάκτωρ του Πανε-
πιστημίου του Αμβούργου.
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Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 

Γ
έλια και ουρλιαχτά 
πιτσιρικιών σε παιδι-
κές χαρές. Φωνές και 
τσαμπουκάδες νέων 
με ηχητικό φόντο… 
κομμένες εξατμίσεις 

μηχανών. Πουλιά που κελαηδούν 
στα δέντρα. Ηλεκτρονικοί ήχοι 
που εισβάλλουν στον ιδιωτικό μας 
χώρο από το απέναντι παράθυρο. 
Μια λατέρνα. Κορναρίσματα. Ενας 
ντελάλης διαλαλεί την πραμάτεια 
του. Ολοι, ήχοι της πόλης, απο-
σπάσματα του «σάουντρακ» των 
Αθηνών. Θόρυβοι που φτάνουν 
στα αφτιά μας και μας θυμίζουν ότι 
ζούμε σε μια αεικίνητη μεγαλούπο-
λη… Ή μήπως σε μια τερατούπολη, 
όπου η ησυχία είναι προνόμιο μόνο 
των εύρωστων προαστίων; 

Η Reconstruction Community 
(Κοινότητα Ανοικοδόμησης), μια 
ομάδα αρχιτεκτόνων, καλλιτεχνών, 
κοινωνιολόγων, πραγματοποιεί σή-
μερα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό 
Μουσείο, στο πλαίσιο του «Α-κτι-
στου» (πρόγραμμα που διοργανώ-
νει η SARCHA/Αρχιτεκτονικοί Αγω-
γοί σε συνεργασία με το Μουσείο), 

το εργαστήριο «t-ηχοποιίας», στο 
οποίο θα παρουσιαστούν τα απο-
τελέσματα μιας σειράς δράσεων 
με θέμα τους ήχους της πόλης και 
το οποίο ήταν υποψήφιο να μας 
εκπροσωπήσει στην 11η Μπιενάλε 
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας. 

«Η δράση, που έχει αρχίσει να 
σχεδιάζεται από το Νοέμβριο του 
2007, ονομάζεται “t-ήχος”, δηλα-
δή ήχος και φράγμα-περίφραξη, 
και έχει σχέση με τη διερεύνηση, 
την καταγραφή αστικών ηχοτο-
πίων και την παρέμβαση στη λει-
τουργία και τη σχέση μας με τον 
κοινόχρηστο ήχο της καθημερι-
νής μας συμβίωσης», μας εξηγεί 
ο Χάρης Κοντοσφύρης, μέλος 
του Reconstruction. «Στόχος του 
πρότζεκτ είναι να συνειδητοποι-
ήσουμε κατ’ αρχάς τα όρια του 
ήχου και με βάση αυτήν τη συνει-
δητοποίηση να διαμορφώσουμε 
εκ νέου τη συμπεριφορά μας στο 
δημόσιο χώρο». Παίρνοντας ως 
πιλοτική περιοχή τα Εξάρχεια και 
σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Πρωτοβουλίας Κατοίκων Εξαρ-
χείων (http://exarchia.pblogs.gr/
erga-kai-hmeres-ths-epitrophs.
html), τα μέλη της Κοινότητας 

προχώρησαν σε καθημερινές 
καταγραφές έντασης των ήχων 
(τρεις φορές την ημέρα: πρωί, 
μεσημέρι και βράδυ), σε όλες τις 
οδικές αρτηρίες της περιοχής. 

Ακούμε την αλλαγή 
της κοινωνίας 
Το υλικό αυτό (εικόνες, κείμενα και 
ήχοι από τα διαφορετικά σημεία) 
αποτυπώνεται σ’ ένα διαδραστικό 
ψηφιακό ηχητικό χάρτη της περιο-
χής που οριοθετείται από τις οδούς 
Αλεξάνδρας, Πατησίων, Πανεπι-
στημίου και Ιπποκράτους και που 
έχει προγραμματιστεί να είναι δια-

θέσιμος από σήμερα στο site της 
Κοινότητας: www.reconstruction.
gr. «Δεν θα είχε νόημα να προχω-
ρήσουμε μόνοι μας σε αυτό το 
πρότζεκτ», λέει η Κατερίνα Νασι-
ώκα, μέλος της Κοινότητας και συ-
νεχίζει: «Αυτό που μας ενδιαφέρει, 
κυρίως, είναι να λειτουργήσουμε 

ως ένας μοχλός που θα πυροδοτή-
σει τους άμεσα ενδιαφερομένους 
να εμπλακούν σ’ αυτό που οι ίδιοι 
θεωρούν πρόβλημα. Η δική μας 
αίσθηση για το θόρυβο δεν είναι 
θετική ή αρνητική. Η αλήθεια είναι 
ότι αποτυπώνει τις κοινωνικές σχέ-
σεις που αναπτύσσονται εντός της 
πόλης. Για παράδειγμα, το αυξα-
νόμενο ποσοστό των μεταναστών 
στην Αθήνα “ακούγεται” στην πόλη, 
στην καθημερινότητά της». 

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κα-
τοίκων Εξαρχείων δέχτηκε με ιδι-
αίτερη χαρά τη συνεργασία, αφού, 
όπως λένε, δεν είχαν ασχοληθεί 

μέχρι τώρα με το θέμα της ηχορύ-
πανσης. «Στη μεγάλη πλειονότητά 
μας, οι Εξαρχειώτες επιλέξαμε να 
παραμείνουμε σ’ αυτή τη γειτονιά 
για τους λόγους ακριβώς που είναι 
και οι κύριες αιτίες της ηχητικής 
της επιβάρυνσης. Για να είμαστε 
στην καρδιά της πόλης», σημειώνει 

Χτίζουν «t-ήχο»  
στην Αθήνα!

Επιστήμονες και καλλιτέχνες καταγράφουν πιλοτικά τον ήχο των Εξαρχείων  
γιατί το… σάουντρακ της πρωτεύουσας είναι πλέον ανθυγιεινό

Σειρά δράσεων με θέμα τους ήχους  
της πόλης παρουσιάζεται σήμερα  

στο εργαστήριο «t-ηχοποιίας»,  
στο Βυζαντινό Μουσείο


