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Στην αρχή του 20ού αιώνα ένας από τους πατέρες της σύγ-
χρονης υγιεινολογίας, ο Robert Korch, έγραψε σχετικά με το
θόρυβο ότι «μία μέρα ο άνθρωπος θα αγωνίζεται ενάντια
στο θόρυβο με την ίδια επιμονή που παλεύει με τη χολέρα
και την πανώλη».
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Στα βάθη της μήτρας το παιδί συνειδητοποιεί τη ζωή και επικοινωνεί με τον
έξω κόσμο διαμέσου του ωτός. Μέσα από τη σχέση του, ιδιαίτερα την

ακουστική, με τη μητέρα του, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να σταθεί στο
σύμπαν τόσο άνετα όσο μέσα στη μήτρα. Μία ευνοϊκή σχέση δύναται, έτσι, να
δώσει στο ανθρώπινο πλάσμα, στα βάθη του «είναι» του, τη συνείδηση πως εί-
ναι ένα μόριο του κόσμου, το οποίο δεν τοποθετήθηκε τυχαία εκεί, αλλά εντάχ-
θηκε στο ασύλληπτο σχέδιο της υπερβατικής Δημιουργίας. Η ζωή είναι
ήχος1(1).

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Ήχος είναι καθετί που ακούμε. Ήχος είναι κάθε μεταβολή της πίεσης του αέρα
ή άλλου μέσου, που είναι ικανή να ερεθίσει την αίσθηση της ακοής και να γίνει
αντιληπτή από τον άνθρωπο. Ο ήχος παράγεται από μία πηγή και συλλαμβά-
νεται από το αφτί μας. Όμως, για να φτάσει ο ήχος από την πηγή στο δέκτη,
πρέπει να μεσολαβήσει ένα φέρον μέσο. Αυτό συνήθως είναι ο αέρας. άλλο μέ-
σο διάδοσης του ήχου είναι και το νερό ή κάποιο στερεό σώμα. Χωρίς μέσο διά-
δοσης δεν είναι δυνατή η μεταφορά του ήχου.1(2)

Το μέσο διάδοσης καθορίζει και τις ιδιότητες του ήχου. Διαφορετικά, για
παράδειγμα, ακούγονται οι ήχοι στο νερό, αλλιώς φιλτράρονται και με άλλες
ταχύτητες μεταφέρονται σε σχέση με τη μετάδοση μέσω του αέρα. Το μέσο
διάδοσης πάλλεται και δημιουργούνται κύματα (ακουστικά κύματα). Αυτά τα
κύματα «συλλαμβάνονται» από το ανθρώπινο αφτί και γίνονται τελικά αντιλη-
πτά από τον ανθρώπινο εγκέφαλο ως ήχος (αντίστοιχα γίνεται αντιληπτό και
από τα λοιπά έμβια όντα που διαθέτουν όργανα ακοής).

Τα χαρακτηριστικά του ήχου είναι δύο, η συχνότητα και η ένταση. Η συχνό-
τητα ορίζει τον αριθμό των ολοκληρωμένων δονήσεων στη μονάδα του χρόνου
και μετράται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο ή Hertz (Hz). Ο άνθρωπος μπορεί
να αντιληφθεί, να αφομοιώσει και κυρίως να ανεχτεί ένα ορισμένο φάσμα ήχων
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κεφάλαιο 1

1(1) Tomatis A., «L’ Oreille et la Vie», Collections Réponse santé, 1977. 
1(2) Beranek L. Leo, «Noise & Vibration Control» Revised edition, Mc Graw-Hill, 1988.
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που βρίσκονται μέσα στην περιοχή συχνοτήτων από 16 έως και 20.000 Hz. Ως
ένταση ήχου ορίζεται το ποσό της ηχητικής ενέργειας που διέρχεται από τη μο-
νάδα επιφάνειας (η οποία βρίσκεται κάθετα στην ακτίνα μετάδοσης του ηχητι-
κού κύματος), στη μονάδα του χρόνου. Εκφράζεται σε Watt/m2. 

Η στάθμη του ήχου εκφράζεται σε «decibel (dB)». Για τους συνήθεις ήχους
το εύρος της στάθμης ποικίλλει από 0 ως 120 ντεσιμπέλ. Επισημαίνεται ότι η
στάθμη δύο ήχων (σε decibel) δεν προστίθεται με αριθμητικό τρόπο αλλά με
λογαριθμικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για στάθμες ήχου που διαφέρουν κατά
3 dB, η ισχυρότερη έχει διπλάσια ένταση σε σχέση με την ασθενέστερη, δηλαδή
η στάθμη των 85 dB είναι διπλάσιας έντασης από αυτή των 82 dB, ενώ δύο
ήχοι 85 dB προστιθέμενοι έχουν στάθμη 88 dB και όχι 170 dB. Συνεπώς, η
άθροιση 10 ήχων του ίδιου επιπέδου θα καταλήξει σε ένα συνολικό ήχο αυξη-
μένο κατά 10 dB σε σχέση με την κάθε μεμονωμένη στάθμη. Αξιοσημείωτο, επί-
σης, είναι το γεγονός ότι η διαφορά των 3 dB στην άθροιση δύο ήχων είναι
πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτή από το αυτί, ενώ μία αύξηση 10 dB(Α) αυξά-
νει σημαντικά την ηχητική εντύπωση ή γενικότερα την ακουστική όχληση. Ανά-
λογα, μία μείωση κατά 10 dB βελτιώνει αισθητά αυτή την εντύπωση1(3). 

Όμως, το ανθρώπινο αφτί έχει διαφορετική ευαισθησία στις διάφορες συ-
χνότητες. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι προσομοίωσης του ανθρώπινου αυτιού
που δίνουν λιγότερη έμφαση σε κάποιες συχνότητες και περισσότερη σε άλλες.
Για τον περιβαλλοντικό θόρυβο χρησιμοποιείται η κλίμακα Α, που δίνει έμφαση
στις συχνότητες γύρω στα 2.000 Hz και τότε ο θόρυβος που καταγράφεται εκ-
φράζεται σε dΒ(A). 

Για την καλύτερη κατανόηση των ηχητικών ή ακουστικών φαινομένων και
την εξειδίκευση μέτρων προστασίας από το θόρυβο είναι απαραίτητο να περι-
γράφονται τα σχετικά φαινόμενα ως προς την ένταση, το φάσμα τους και ιδι-
αίτερα τη χρονική τους διάρκεια. Έτσι, έχουν προσδιοριστεί και χρησιμοποι-
 ούνται ακουστικοί δείκτες, οι οποίοι περιέχονται και σε σχετικά νομοθετήματα,
σε διεθνώς αποδεκτές μεθοδολογίες αξιολόγησης, σε μεθοδολογίες υπολογι-
σμού και διαστασιολόγησης αντιθορυβικών διατάξεων κ.ά. Οι δείκτες αυτοί εί-
ναι ουσιαστικά στατιστικοί ή ποσοστομετρικοί με τη γενική μορφή Ln και
υποδηλώνουν την ηχητική στάθμη, η οποία ξεπερνιέται κατά ένα συγκεκριμένο
n% ποσοστό μιας ορισμένης χρονικής περιόδου (με το n να κυμαίνεται προφα-
νώς από το 1% έως το 99%)1(4). 

Συνεπώς, σε μία μεγάλη σειρά μετρήσεων θορύβου είναι δυνατός ο υπολο-
γισμός μιας μέσης τιμής, η οποία ονομάζεται μέση στάθμη ή στάθμη L50 και εί-
ναι η στάθμη που έχει ξεπεραστεί στο 50% του χρόνου παρατήρησης. Με
βάση τη στατιστική ανάλυση δημιουργούνται και άλλοι ποσοστομετρικοί δεί-
κτες αξιολόγησης, με κυριότερη τη μέση στάθμη κορυφής (Mean Peak Noise Le-
vel) L10, η οποία ξεπεράστηκε κατά το 10% του χρόνου παρατήρησης. Τέλος,
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1(3) Τροχίδης Θ., Τσινίκας Ν., «Ηχομόνωση-Υλικά Διατάξεις», Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 1981.
1(4) B&K Sound & Vibration Measurement A/S -2000, 2001. 
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με τον ίδιο τρόπο προσδιορίζονται η στάθμη κορυφής (Peak Noise Level) που
ξεπεράστηκε κατά το 1% του χρόνου παρατήρησης (L1), καθώς και η μέση
στάθμη θορύβου βάθους (background noise level) που ξεπεράστηκε κατά το
90% (κατ’ άλλους ερευνητές κατά το 95%) του χρόνου παρατήρησης (L90 ή
L95), πάντα σε dB(Α). 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ο συχνά χρησιμοποιούμενος δεί-
κτης αξιολόγησης θορύβου, η ισοδύναμη συνεχής στάθμη ήχου (Equivalent 
Continuous Sound Level) Leq, που εκφράζει τη συνεχή εκείνη στάθμη θορύβου,
η οποία σε ορισμένη χρονική περίοδο έχει το ίδιο ενεργειακό περιεχόμενο με
αυτό του πραγματικού θορύβου, σταθερού ή μεταβαλλόμενου, κατά την ίδια
περίοδο1(5). 

1.2 ΤΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Στην ελληνική κουλτούρα η λέξη «τοπίο» παραπέμπει αποκλειστικά στη λει-
τουργία της όρασης. Αυτή η παραδοχή όμως είναι ελλιπής. «Όταν αναπολούμε
ένα τοπίο, αυτό απαιτεί τη δραστηριοποίηση όλων των αισθήσεών μας και όχι
μόνον της όρασης». Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 ο Καναδός μουσικός Robert
Murray Schafer εισάγει την έννοια του «soundscape», ηχητικό τοπίο, προκειμέ-
νου να ορίσει αυτό «ως αισθητική μονάδα, η οποία είναι σχεδιασμένη εντός
ενός ηχητικού ανθρώπινου περιβάλλοντος»1(6).

Μέσα σε μία γενικότερη ανησυχία να καθιερώσει την «καθαρή ακοή», ο M.
Schafer προτείνει ένα εργαλείο διατήρησης του ηχητικού τοπίου – μία έρευνα
του Hi-Fi. Για τον M. Schafer, η σύνθεση του ηχητικού τοπίου λειτουργεί με την
ίδια ακριβώς λογική με αυτή του οπτικού τοπίου, δηλαδή «τη σχέση ανάμεσα
σε φιγούρα και φόντο». Έτσι, κατασκευάζει αναπαραστάσεις του ηχητικού πε-
ριβάλλοντος, όπως θα συνέθετε μία μουσική σύνθεση. «Με αυτό τον τρόπο δί-
νει ν’ ακουστεί η πραγματικότητα σαν ένα μουσικό έργο της φύσης»1(7). Με
αυτή τη λογική, το ηχητικό τοπίο αποτελεί την έκφραση του ηχητικού περι-
βάλλοντος, το οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως αισθητική μονάδα. Η κα-
λύτερη προσέγγιση της κατανόησης του «ηχητικού τοπίου» είναι δυνατή με την
ακρόαση ενός περιβάλλοντος δημιουργημένου και προβαλλομένου με ηλεκρο-
ακουστική ενίσχυση για καλύτερη σαφήνεια (High-Fidelity). Πράγματι, πολλά
ηχητικά τοπία Hi-Fi, τα οποία πολλές φορές υπάρχουν στη φύση (όπως ένα
κοντσέρτο με «το πέταγμα των περιστεριών σε μία μικρή ιταλική πόλη, Κυρια-
κή πρωί») και στο αστικό περιβάλλον ή είναι μαγνητοφωνημένα και μεταποι-
ημένα από αισθητικής άποψης (όπως «Η Είσοδος στο Λιμάνι του Βανκούβερ»)
ή δύνανται να ακουστούν ως μία αισθητική παραγωγή (audio-visual art). Με
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1(5) Antonini J.-C., «100 mots pour comprendre le bruit», Cahiers pédagogiques de l’Entente national des
élus de l’environnement, Paris, 1994.

1(6) Murray S., «Five village Soundscapes-The music of the Environment», series 3&4, 1977.
1(7) Augoyard J-F, «L’ environnement sensible les ambiances architecturales», 1995. 
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ανάλογο τρόπο ο M. Schafer εισάγει και τα ηχητικά τοπία Low-Fi που χαρακτη-
ρίζουν τα θορυβώδη τοπία, χαρακτηριστικά των σύγχρονων αστικών κέντρων.

Οι ήχοι ενός τόπου συνθέτουν το ακουστικό του τοπίο και αποτελούν στοι-
χεία που συγκροτούν τη φυσιογνωμία του. Οι ήχοι από τον κόσμο που είναι
συγκεντρωμένος σε μια πλατεία, από τα παιδιά που παίζουν, οι ήχοι της 
καμπάνας της εκκλησίας, τα ακούσματα της διαλέκτου, ακόμα και ορισμένοι
βιομηχανικοί ήχοι συνθέτουν το ακουστικό τοπίο ενός τόπου, που είναι εξίσου
σημαντικό με το οπτικό του τοπίο1(8).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το εξής: Όταν αναφέρεται το νησί της
Κέρκυρας, στους περισσότερους ανθρώπους δημιουργείται η εικόνα του αρχι-
τεκτονικού της τοπίου –πλατεία, σπίτια, εκκλησίες, θαλασσινά τοπία–, ενώ
ταυτόχρονα έρχονται στο νου η μουσική της φιλαρμονικής ορχήστρας, ο ήχος
της ιδιαίτερης προσλαλιάς των Κερκυραίων και, βεβαίως, ορισμένες ιδιάζουσες
συμπεριφορές τους. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν τη φυσιογνωμία της
Κέρκυρας 1(9).

Εκτός όμως από τους μελωδικούς ήχους, φυσικούς και ανθρώπινους, υπάρ-
χουν και βιομηχανικοί ήχοι που σε ένα συγκεκριμένο τόπο συνιστούν θετικά
ακούσματα. για παράδειγμα, όταν το καράβι της γραμμής πλησιάζει ένα μικρό
νησί και σφυρίζει, αυτό το άκουσμα για τους κατοίκους σημαίνει άφιξη αγαπη-
μένων ανθρώπων, υλικών αγαθών, επικοινωνία με τον άλλο κόσμο –εφημερί-
δες, περιοδικά– και είναι πάντα καλοδεχούμενο. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει
και με την «μπουρού» ενός εργοστασίου. για παράδειγμα, στη Σύρο, όταν κάθε
πρωί ακουγόταν η «μπουρού» των ναυπηγείων, σήμαινε για το νησί εργασία,
ευμάρεια και ευδαιμονία 1(10).

Όπως, λοιπόν, υπάρχει η συλλογική εικόνα ενός τόπου, δηλαδή η εντύπω-
ση που αυτός προκαλεί στην πλειονότητα των ανθρώπων, έτσι υπάρχει και το
συλλογικό ακουστικό του τοπίο, το οποίο ποικίλλει ανάλογα με το πολιτιστικό
και πολιτισμικό επίπεδο, τα ήθη και τα έθιμα, την τεχνολογία και άλλους παρά-
γοντες. Συνεπώς, άλλο είναι το ακουστικό τοπίο μιας μικρής μεσαιωνικής πό-
λης και άλλο μιας σύγχρονης μεγαλούπολης, στην οποία οι μηχανικοί ήχοι των
αυτοκινήτων είναι από τις αναντίρρητες διαστάσεις της ταυτότητάς της.

Στην καθημερινότητα το ηχητικό περιβάλλον παρουσιάζεται πιο «μεταβλη-
τό». Διάφοροι ήχοι εμφανίζονται σε άτακτα χρονικά διαστήματα και με ελάχι-
στη διάρκεια, όπου κανένας ουσιαστικά δεν διακρίνεται από το ηχητικό βάθος,
εκτός από τις παρουσίες που είναι οι πλέον ισχυρές και οι πλέον ενδιαφέρου-
σες στο άτομο-παρατηρητή και οι οποίες μετατρέπονται σε «φιγούρες» για να
«ξαναχαθούν» πάλι μέσα σε αυτό1(11). Ωστόσο, είναι πιο δύσκολο να αναλυθεί η
ποιότητα του ηχητικού τοπίου της καθημερινής ζωής, καθώς «η σχέση ανάμε-
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1(8) Χατζοπούλου A., «Ο ήχος ως στοιχείο της φυσιογνωμίας ενός τόπου και ο θόρυβος ως παράμετρος
ρύπανσης», 1999. 

1(9) Χατζοπούλου A., όπ.αν.
1(10) Χατζοπούλου A., όπ.αν.
1(11) Balay O., «L’espace sonore de la ville au XIXème siècle», Paris 2003. 
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σα στην κάθε φιγούρα και στο φόντο είναι πολύ ασταθής. αυτό που πριν ξεπε-
ταγόταν ως ηχητική φιγούρα, «ξαναχάνεται» σε ανύποπτη στιγμή στο βάθος».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η «λαϊκή αγορά», όπου παρατηρείται μία συ-
νεχής εναλλαγή φιγούρας-βάθους είτε λόγω της οργάνωσης των ηχητικών πη-
γών είτε λόγω της αντίληψης αυτών από τους χρήστες του χώρου (κάποιος
μπορεί να αντιληφθεί τον ίδιο θόρυβο πιο έντονα από κάποιον άλλο που μπο-
ρεί να του είναι αδιάφορος)1(12).

Επίσης, το ηχητικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την ασυνέχεια και την
ανομοιογένεια. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στην ιδιότητα της επιλεκτικής αντίλη-
ψης και μνήμης των διαφόρων ήχων του καθημερινού περιβάλλοντος από τον
άνθρωπο. Στους ηχητικούς χάρτες μιας πόλης που έχουν ζητηθεί να σχεδια-
στούν κατά τη διάρκεια ερευνών και μελετών πάνω στο ηχητικό περιβάλλον,
παρατηρούμε πως αυτοί το περιγράφουν ως «ένα σύνολο από μονάδες και
διακριτικά στοιχεία, χωρίς κάποια σχέση ή ιεραρχία μεταξύ τους και δίχως κά-
ποιες καρτεσιανές συντεταγμένες, όπως συμβαίνει με το οπτικό τοπίο»1(13). 

Πρόκειται για ένα «εδώ» κι ένα «εκεί» οργανωμένη με βάση την ακουστική
ποιότητα «μέρη θορυβώδη, μέρη ήρεμα». Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι και το
γεγονός πως οτιδήποτε ακούγεται δεν είναι ευνόητο ότι αναγνωρίζεται. Λόγω
της μορφολογίας του χώρου, των ηχητικών πηγών και του φυσικού φαινομέ-
νου της αντανάκλασης του ήχου, πολλές φορές, όταν οι ήχοι μπλέκονται ο
ένας με τον άλλο, δυσκολεύεται κάποιος να αναγνωρίσει αυτό που ακούει. Άλ-
λες πάλι φορές αναγνωρίζεται εύκολα ο ήχος μιας καμπάνας και από ποια οδό
προέρχεται. Διαφαίνεται, λοιπόν, πως το ηχητικό τοπίο χάνει το χαρακτήρα
που έχει το οπτικό τοπίο (καρτεσιανές συντεταγμένες) και διαφέρει από αυτό.
«Το ελάχιστο χρονικό διάστημα ακρόασης που απαιτείται για την αναγνώριση
και την οργάνωση των ήχων που συνθέτουν ένα ηχητικό τοπίο είναι 4 λεπτά.
Αυτός ο χρόνος είναι απαραίτητος, ώστε να οικοδομηθεί η αντίληψη του αν-
θρώπινου δέκτη». Δεδομένου αυτού του γεγονότος, γίνεται κατανοητό πως το
ηχητικό τοπίο χαρακτηρίζεται από «μία χρονική και όχι χωρική οργάνωση των
ήχων, όπως συμβαίνει με το οπτικό τοπίο»1(14).

Το ηχητικό τοπίο αποτελεί για τον άνθρωπο μία σημαντική έκφραση του
ίδιου του εαυτού του. Από τη μία πλευρά η αίσθηση της ακοής είναι πολύ ευά-
λωτη (ακούγονται και ήχοι που ίσως δεν είναι επιθυμητοί από τους δέκτες) και
από την άλλη υπάρχει μία φοβερή ικανότητα επιρροής μέσω των ήχων (μπο-
ρεί εύκολα να τρομάξει κάποιος με μία κραυγή ή να χαραχθεί στο μυαλό του
ένα μέρος ή μία χρονική ηχητική στιγμή). Δύναται να επιλεγεί μέσα από ένα συ-
νονθύλευμα ηχητικό αυτό που επιθυμεί ο άνθρωπος, δηλαδή ν’ ακούσει ή να
μην ακούσει ένα θόρυβο ενοχλητικό. Συνεπώς, η αντίληψη για το ηχητικό το-
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1(12) Αugoyard J-F, «Le son sans paroles», in Colloque sur la communication non-verbale, 1992.
1(13) Gutton J.P., «Paysage sonore», Presse Universitaire de France, 2000.
1(14) Nicholson-Lord D., «Sound Effects» (changes in public attitudes to noise), (Forum for the Future)

Green Futures, November, 1999. 
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πίο αποτελεί μία σημαντική έκφραση της ευαισθησίας και της ιδιοσυγκρασίας
του κάθε ανθρώπου.

Η έννοια, λοιπόν, του ηχητικού τοπίου είναι πολύ σημαντική για την ανάλυ-
ση και τη σύλληψη του αστικού ηχητικού περιβάλλοντος, στο οποίο διαβιώνει
ο σύγχρονος άνθρωπος. Πέρα από τη σημασία της ακουστικής ως φυσικού με-
γέθους για την προστασία της ακουστικής ποιότητας, της ηχητικής άνεσης και
της κοινωνικής επικοινωνίας, των χωρικών και χρονικών ακουστικών μορφών
και της ηχητικής ταυτότητας ενός χώρου, όπως επίσης και για την κατανόηση
και τη σύλληψη της χωροταξίας και της ηχητικής διαρρύθμισης ενός χώρου
επιβάλλεται η σύνθεση του ηχητικού τοπίου, δηλαδή «της αισθητικής σύλλη-
ψης και θεώρησης του ηχητικού περιβάλλοντος»1(15).

Για να αποστασιοποιηθεί ο άνθρωπος από τον καθημερινό του κοινωνικό
χώρο και να ανακαλύψει την ποικιλία, τον πλούτο και τη διαφορετικότητα του
ηχητικού περιβάλλοντος της πόλης του, ώστε να πάψει πλέον να ακούει με
τον ίδιο τρόπο όπως στο παρελθόν 1(16), είναι απαραίτητο να «έρθει σε επαφή
με διάφορα αστικά ηχητικά τοπία, ώστε να ευαισθητοποιηθεί η ακοή μέσα
στον κοινωνικό χώρο», όπου λειτουργεί και έρχεται σε επαφή με τους συναν-
θρώπους του.

Ο Ηχητικός Κόσμος λαμβάνεται υπόψη με βάση τρεις διαστάσεις εξαιρετικά
αλληλένδετες η μία με την άλλη: 

� ως ένα ηχητικό περιβάλλον (environnement sonore) όπου εκπέμπονται και
λαμβάνονται τα ηχητικά σήματα 

� ως ένα ηχητικό περιβάλλον κοινωνικό (milieu sonore) όπου «διαδραμα -
τίζονται οι κοινωνικές σχέσεις μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων και
πρακτικών του ανθρώπου (με βάση τους κοινωνικούς κανόνες) μέσα στο
χώρο» 

� ως ένα ηχητικό τοπίο (paysage sonore) με το οποίο ο άνθρωπος αντιλαμ-
βάνεται τον Ηχητικό Κόσμο «μέσα από την αισθητική εμπειρία του»1(17). 

Οι τρεις προαναφερόμενες παράμετροι είναι πολύ σημαντικές στην ανάλυ-
ση και στην επέμβαση στο ηχητικό περιβάλλον, αλλά κυρίως στη νομοθετική
διαδικασία. Σήμερα ο νομοθέτης λαμβάνει υπόψη του την πρώτη μόνο διάστα-
ση αυτού του φυσικού ηχητικού περιβάλλοντος σε σχέση με τις δύο επόμενες.
Αυτό, βέβαια, είναι λογικό αν σκεφτεί κανείς πως είναι πιο εύκολο και πιο απλό
οι νόμοι να συμβαδίζουν και να στηρίζονται σε τεχνικούς κανόνες απ’ ό,τι σε
κοινωνικούς και πολιτισμικούς, οι οποίοι άλλωστε δεν είναι εύκολο να ποσοτι-
κοποιηθούν και να αποδοθούν ως όρια ή απαραίτητες ενέργειες. Αυτό οδηγεί
συχνά σε φαινόμενα όπου η ίδια η νομοθεσία μπορεί να προκαλέσει το παρά-
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1(15) Gutton J.P., όπ. αν., σελ. Α-5.
1(16) Ampoux  P., «La production de l’environnement sonore. Travaux du GRESSON 6»,  Grenoble, 1985.
1(17) Ampoux  P., όπ. αν., σελ. Α-6.
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πονο λόγω θορύβου χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Δίνει εύκολα την
αφορμή στον πολίτη να παραπονεθεί για ένα θόρυβο, διότι «το ορίζει ο νό-
μος», χωρίς να είναι απολύτως σίγουρο ότι κάτω από άλλες συνθήκες θα ένιω-
θε το ίδιο ενοχλημένος. Γι’ αυτόν το λόγο, το νομοθετικό σύστημα θα πρέπει να
προσπαθήσει να εξετάσει τις επεμβάσεις και στα τρία αυτά επίπεδα, όπως
την ακουστική επέμβαση, την κοινωνική ανάλυση και τον επαναπροσδιορισμό
των χρήσεων ενός χώρου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους πολίτες στο «να δια-
μορφώσουν τη δική τους ηχητική κουλτούρα», η οποία θα τους επιτρέπει να
διαχειρίζονται και μεταξύ τους τα προβλήματα θορύβου που μπορεί να αντι-
μετωπίζουν.

1.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 

Θόρυβος είναι ο ανεπιθύμητος, ενοχλητικός ή και απλά δυσάρεστος για τον άν-
θρωπο ήχος. Από φυσική άποψη, θόρυβος είναι ένα σύμπλεγμα ηχητικών κυ-
μάτων με ελάχιστη ή καμία περιοδικότητα. Οι φυσικές έννοιες δεν επαρκούν
για να καθορίσουν μόνες τους τη διαφορετική αίσθηση που προκαλεί ένας
ήχος από ένα θόρυβο. Αυτή η διαφορά καθορίζεται από υποκειμενικούς παρά-
γοντες, οι οποίοι προσδίδουν σε κάθε ηχητικό ερέθισμα που γίνεται αντιληπτό
έναν επιθυμητό ή ανεπιθύμητο χαρακτήρα.

Η πλέον σημαντική παράμετρος για την περιγραφή του θορύβου (και γενι-
κότερα του ήχου) είναι το μέγεθος της ακουστικής πίεσης. Η ακουστική πίεση
που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αφτί κυμαίνεται μεταξύ του κατωφλίου
ακουστότητας και του ορίου μόνιμης βλάβης στο αφτί. Ο λόγος των δύο παρα-
πάνω πιέσεων είναι 1 προς 5.000.000 και για να αποτυπωθεί αυτό το μεγάλο
εύρος χρησιμοποιείται μία λογαριθμική κλίμακα. Για τη μέτρηση του θορύβου,
όπως και του ήχου, έχει καθιερωθεί η μονάδα ντεσιμπέλ (dB). H στάθμη ηχητι-
κής πίεσης (SPL, Sound Pressure Level) σε dB ορίζεται ως το δεκαπλάσιο του δε-
καδικού λογαρίθμου του λόγου της έντασης του ήχου που εξετάζουμε, προς
την ένταση ενός ήχου αναφοράς1(18).

Η ένταση του θορύβου-ήχου είναι ανάλογη του τετραγώνου της ηχητικής
πίεσης:

όπου Ρ είναι η ηχητική πίεση του προς μέτρηση ήχου. Ως Ρο λαμβάνεται μία
ηχητική πίεση αναφοράς ίση με την ηχητική πίεση ενός ήχου στο κα-
τώφλι ακουστότητας1(19). Συνεπώς, ένας ήχος που μόλις ακούγεται
έχει στάθμη ηχητικής πίεσης (SPL) 20 dB, ενώ το όριο του πόνου ανέρ-
χεται σε περίπου 134 dB.

SRL dB = 10 log P
2

P0
2

= 20 log P
P0
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1(18) Beranek L. Leo, όπ. αν., σελ. Α-1.
1(19) Τροχίδης Θ., Τσινίκας Ν. όπ. αν., σελ. Α-2.
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Ο θόρυβος δεν είναι ένας σταθερός ήχος, αλλά έχει μία ακανόνιστα κυμαινό-
μενη στάθμη ηχητικής πίεσης. Για το λόγο αυτό έχουν καθιερωθεί δείκτες, οι
οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους αυτό το γεγονός για την περιγραφή της ενόχλη-
σης από το θόρυβο. Ο ήχος λοιπόν και ο θόρυβος είναι δύο διακριτά φαινόμε-
να. 

1.4 Ο ΘOΡΥΒΟΣ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚA ΚEΝΤΡΑ

Ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμι-
σης της ποιότητας του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στην Ευρώ πη. Επηρεά-
ζει δυσμενώς τόσο την ποιότητα ζωής των πολιτών όσο και την υγεία τους.

Η νομοθεσία και οι τεχνικές ηχομόνωσης αποτελούν σήμερα δύο από τις ου-
σιαστικότερες πρακτικές αντιμετώπισης της ηχητικής ρύπανσης στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη. Ωστόσο, τόσο η νομοθεσία όσο και οι τεχνικοί κανονισμοί
βρίσκονται αρκετά μακριά από τον τρόπο που βιώνουν οι πολίτες το θόρυβο.
Πολλές φορές, τόσο η ενημέρωση όσο και η πρόληψη μπορούν να προκαλέ-
σουν μία αύξηση της ευαισθησίας των πολιτών στο θόρυβο, δημιουργώντας
παράπονα για το παράπονο. Με τον παραμικρό θόρυβο δίνεται η αφορμή για
παράπονα, απλά και μόνο γιατί υπάρχει μία νομοθεσία που τους ενθαρρύνει,
προκαλώντας έτσι περισσότερες θορυβώδεις καταστάσεις1(20).

Η ακουστική φυσική καταφέρνει να μειώσει το θόρυβο στην πηγή του,
έχοντας ως βασική προϋπόθεση την προστασία του ανθρώπινου οργανισμού
από την έκθεσή του σε διάφορους θορύβους επιβλαβείς για την υγεία. Αυτό
συνεπάγεται την ανάλυση άλλων επιπτώσεων του θορύβου στην ψυχική και
σωματική υγεία, όπως η παρενόχληση κατά τη διάρκεια του ύπνου και τα καρ-
διοαγγειακά προβλήματα, θέματα τα οποία θα αναλυθούν εκτενώς σε επόμενο
κεφάλαιο. Παράλληλα, μία καινούρια έννοια κάνει την εμφάνισή της, η έννοια
της «ηχητικής άνεσης», σύμφωνα με την οποία νέα αντικείμενα έρευνας απο-
κτούν σημαντικές διαστάσεις. Λόγω της πολυπλοκότητας της καθημερινής
ζωής στην πόλη, ο άνθρωπος εκτίθεται κάθε στιγμή σε πολλούς και διάφορους
θορύβους στη δουλειά του, στους αστικούς χώρους (θόρυβοι των μέσων μετα-
φοράς) και στο σπίτι του (θόρυβοι των γειτόνων). Το γεγονός ότι διάφοροι θό-
ρυβοι, αισθητοί ή όχι, «παρενοχλούν» τον πολίτη καθημερινά οδηγεί στη μελέτη
ποικίλων πηγών θορύβου ευρείας κλίμακας, όπως ο αεροπορικός θόρυβος, ο
θόρυβος από τα μέσα επίγειων μεταφορών, αλλά και πιο περιορισμένης τοπι-
κής κλίμακας, όπως εργοτάξια, κλιματιστικά κ.ά.

Ωστόσο, όλες οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί, επικεντρώνονται στα προ-
βλήματα του θορύβου όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, παραμελώντας ένα
σημαντικό παράγοντα. Ερευνούν τον ανθρώπινο οργανισμό εντός του εργα-
στηρίου, εκτός του φυσικού χώρου όπου ζει και κινείται ο άνθρωπος, με απο-
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1(20) Augoyard J-F, «L’environnement sensible et les ambiances architecturales» in L’espace géographique,
1995.
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