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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
Η ανάγκη του ανθρώπου να απεικονίσει τις καταστάσεις της καθηµερινής ζωής είναι 
εµφανής σε όλη τη γνωστή διάρκεια της εξέλιξής του. Πολύ πριν την ανακάλυψη της 
γραφής, η εικόνα ήταν µέσο αφήγησης και έκφρασης, πράγµα που το αποδεικνύουν 
οι προϊστορικές τοιχογραφίες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αυτές τις προϊστορικές 
τοιχογραφίες αποτυπώνονται όχι µόνο στατικές καταστάσεις, αλλά και καταστάσεις 
µε διάρκεια. Αυτό γινόταν παραθέτοντας εικόνες, τη µία µετά την άλλη, που 
αναπαριστούσαν διάφορα στιγµιότυπα ενός γεγονότος. Θα µπορούσαµε, λοιπόν να 
πούµε, ότι αυτό είναι µία αρχέτυπη µορφή κινηµατογράφου. Χρειάστηκε ωστόσο να 
περάσουν εκατοµµύρια χρόνια, για να πάρει τη µορφή που έχει σήµερα. 
Η αρχή έγινε µε την εφεύρεση του φιλµ από σελυλόιντ από τον George Eastman στα 
1884 και την εφεύρεση της κινηµατογραφικής µηχανής από τον Thomas Edison και 
τους συνεργάτες του την περίοδο 1888 – 1892. Αρχικά, στο εργαστήριο του Edison 
δηµιουργήθηκε ο «κινητογράφος» (kinetograph), µια ογκώδης κάµερα και το 
«κινητοσκόπιο» (kinetoscope), ένα είδος κουτιού προβολής, όπου από µία κατάλληλη 
οπή ένας και µόνο θεατής κάθε φορά µπορούσε να παρακολουθήσει την προβολή 
ενός µικρού φιλµ. Στα 1889 ο William Dickson, βοηθός του Edison, αναπτύσσει τον 
«κινητοφωνογράφο» (kinetophonograph), που θεωρείται ο πρόγονος των σύγχρονων 
µηχανών προβολής κινηµατογραφικών ταινιών. Το kinetoscope επέτρεπε στους 
θεατές, ταυτόχρονα µε την παρακολούθηση του film, να ακούν ηχογραφηµένο 
soundtrack. Ωστόσο, ο συγχρονισµός δεν ήταν σωστός. Η µηχανή θεωρήθηκε από 
τον ίδιο τον Edison αποτυχηµένη και δεν προωθήθηκε στην αγορά. 
Τα πρώτα 30 χρόνια οι ταινίες ήταν λίγο – πολύ σιωπηλές, αν και συνήθως 
συνοδευόταν από ζωντανή µουσική και µερικές φορές ηχητικά εφέ. Εφευρέτες και 
παραγωγοί προσπαθούσαν από τα πρώτα βήµατα του κινηµατογράφου να τον 
συνδυάσουν µε συγχρονισµένο ήχο. Καµία πρακτική µέθοδος όµως δεν είχε βρεθεί 
µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 20. Μία σηµαντική προσπάθεια έγινε στα 1924, όταν 
η Western Electric αναπτύσσει ένα σύστηµα, το “Vitaphone sound – on – disc  
system”, που καθιστά ικανό το συγχρονισµό ενός ηλεκτρικά ηχογραφηµένου 
soundtrack και µιας ταινίας. Η  πρώτη ταινία στην οποία χρησιµοποιήθηκε αυτό το 
σύστηµα είναι  “Don Juan” της εταιρείας Warner Bros.Το film θεωρείται βουβό, 
επειδή δεν έχει διάλογο, αλλά έχει συνεχή µουσική επένδυση. Το 1927 η δεύτερη 
ταινία της Warner Bros “The jazz singer”, στην οποία επίσης χρησιµοποιήθηκε το 
Vitaphone σηµατοδοτεί το τέλος της «σιωπηλής εποχής». Η ταινία είναι ένα µίγµα 
βωβού και µουσικού κινηµατογράφου, που όµως περιέχει επίσης δύο σκηνές µε 
συγχρονισµένο διάλογο. Ο ήχος στον κινηµατογράφο ήταν πλέον γεγονός 
αναµφισβήτητο. 
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η πλήρης ηχητική επένδυση1 του περιβάλλοντος για 
ταινία µικρού µήκους και η εναρµόνιση των ηχητικών τοπίων µε την εικόνα. Ως 
γνώµονας σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης, χρησιµοποιήθηκε ο «θεατής» ο οποίος 
αναζητεί πρωτίστως την αληθοφάνεια και το ρεαλισµό. Συνεπώς, ο ήχος πρέπει να 
συµπληρώνει την εικόνα, να την αναπαριστά και να δηµιουργεί ένα ενιαίο σύνολο, 
ώστε να βοηθάει στην κατανόηση της πλοκής. Για παράδειγµα, σε µια σκηνή φύσης, 
ο βιοµηχανικός θόρυβος θα ήταν ασύµβατος και θα αποσπούσε την προσοχή. 
Το ίδιο συµβαίνει και µε την τοποθέτηση των ήχων πάνω στη γραµµή του χρόνου. Ο 
απόλυτος συγχρονισµός µε την εικόνα είναι αναγκαίος, ο ήχος δεν πρέπει ούτε να 
προηγείται, αλλά ούτε και να ακολουθεί. 
Ωστόσο, ο κινηµατογράφος ως µορφή τέχνης, δίνει τη δυνατότητα πολλαπλής 
ερµηνείας σε όλα τα επίπεδα, επιτρέποντας είτε την εικόνα είτε τον ήχο, να κινηθούν 
πέραν των συµβατικών γραµµών. Η συγκεκριµένη εργασία, παρείχε πολλές 
ελευθερίες στον τοµέα αυτό, λόγω της θεµατολογίας της ταινίας. Έτσι µου επέτρεψε 
να πειραµατιστώ σε µεγάλο βαθµό µε τον ήχο και να καταθέσω την προσωπική µου 
αισθητική άποψη. 
Τέλος, η ταινία πλαισιώθηκε µε µουσικά θέµατα µε σκοπό να αναδείξει και να 
τονίσει κάποιες συγκεκριµένες σκηνές. Οι σκηνές αυτές επιλέχθηκαν σύµφωνα µε 
δύο βασικά κριτήρια. Το πρώτο έχει σκοπό να δηµιουργήσει επιπλέον 
συναισθηµατική φόρτιση και να βοηθήσει στην εξέλιξη της ταινίας, ενώ το δεύτερο 
αφορά στις «στατικές» σκηνές, όπου απουσιάζει η δράση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Ως ηχητική επένδυση περιβάλλοντος, νοούνται όλοι οι ήχοι που πλαισιώνουν την εικόνα, 
εξαιρουµένης της πρόζας (διαλόγων), η οποία πάρθηκε αυτούσια από το σκηνοθέτη.  
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3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Hardware – 
Software)  
 
 
α.) Digital Audio Tape (DAT) DA-P1, TASCAM  
Το DAT χρησιµοποιήθηκε ως το βασικό σύστηµα για την ψηφιακή καταγραφή των 
ήχων. Επιλέχθηκε λόγω της υψηλής ποιότητας εγγραφής, αφού παρέχει τη 
δυνατότητα δειγµατοληψίας σε 48KHz (Video Standard). Ακόµη, σηµαντική είναι η 
ευκολία κατά τη µεταφορά, αφού σου δίνει τη δυνατότητα εξωτερικής εγγραφής. 
 
β) AKG C414 B – TL ΙΙ  
Ως µέσο λήψης των ηχητικών σηµάτων χρησιµοποιήθηκαν τα πυκνωτικά µικρόφωνα 
της εταιρείας AKG (C414 B-TL II). Η δυνατότητα επιλογής από 4 διαφορετικά 
πολικά διαγράµµατα (Cardiod, Omni, Hyper Cardiod & Figure of 8)  βοήθησε στην 
καλύτερη δυνατή λήψη. Επιπλέον, στο πίσω µέρος των µικροφώνων, υπάρχουν δύο 
ρυθµιστικά, ένα Low Cut Filter και ένα Pad (-10 & -20 dB). 
 
γ) TRIDENT VECTOR – APOGEE  – SOUNDSCAPE  
Για την ψηφιοποίηση της ταινίας του DAT και τη µετατροπή του σε αρχείο .wav το 
σήµα οδηγήθηκε, µέσω δύο καναλιών της αναλογικής κονσόλας Trident Vector, των 
AD/DA µετατροπέων (Converters) και καταγράφηκε στο πολυκάναλο περιβάλλον 
Soundscape. 
 
δ) WAVELAB 5.0 
Με το λογισµικό Wavelab, της εταιρείας Steinberg, έγινε η ψηφιακή επεξεργασία των 
ήχων και η αρχειοθέτησή τους. 
 
ε) SONAR 3.0 
Ο συγχρονισµός, η µίξη και κάποια περαιτέρω ψηφιακή επεξεργασία έγιναν στο 
πολυκάναλο πρόγραµµα Sonar, της εταιρείας Cakewalk. 
 
στ) ADOBE PREMIERE Pro 1.5 
To premiere χρησιµοποιήθηκε για την εξαγωγή του ήχου και της εικόνας σε ένα 
αυτοτελές αρχείο.  
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4. ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
α) Επιλογή Ταινίας 
 
β) Ψηφιοποίηση του film της ταινίας και του ¼″ master tape του ήχου της πρόζας. 
 
γ) Συγχρονισµός Εικόνας – Πρόζας  
 
δ) Καταγραφή των ήχων 
 
ε) Ψηφιοποίηση του Dat Tape 
 
στ) Κατάτµηση – Επεξεργασία – Αρχειοθέτηση Ήχων 
 
ζ) Arrangements 
 
η) Συγχρονισµός Ήχων – Εικόνας 
 
θ) Σύνθεση – Καταγραφή – Επιλογή Soundtrack 
 
ι) Mix – Mastering Ήχου 
 
ια) Export Avi 
 
ιβ) Επίλογος 
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
α) Επιλογή της ταινίας 
 
Στα πλαίσια της εργασίας, συµπεριλήφθηκε η αναζήτηση και συγκέντρωση διαφόρων 
ταινιών µικρού µήκους. Η επιλογή της ταινίας «Του χάρου τα δόντια» έγινε ανάµεσα 
από 8 διαφορετικές ταινίες, µε γνώµονα την ελευθερία που έδινε στην έρευνα και τον 
πειραµατισµό. Η πλοκή της ταινίας εξελίσσεται, µεταξύ του κάτω κόσµου – Άδη και 
του κόσµου των ζωντανών. Η ισορροπία αυτή, σε σχέση µε τα ηχητικά τοπία, 
δηµιουργεί αφενός την ανάγκη ταυτοποίησης των συµβατικών συνθηκών που 
επικρατούν στον πραγµατικό κόσµο, ενώ αφετέρου προκαλεί εξαιρετικό ενδιαφέρον 
η απόδοση της άγνωστης πλευράς του κάτω κόσµου. Σε πολλές περιπτώσεις, ο ρόλος 
του ήχου στις σκηνές αυτές, παύει να είναι απλώς συνοδευτικός, αποκτά κυρίαρχο 
ρόλο και επικρατεί έναντι της εικόνας στη µετάδοση συναισθηµάτων. 
Να σηµειωθεί ότι η αλλαγή στον ήχο της ταινίας έγινε µε τη σύµφωνη γνώµη του 
σκηνοθέτη κ. Χατζηµιχαηλίδη, ο οποίος µου έδωσε απόλυτη ελευθερία κινήσεων και 
επιλογών, χωρίς καµιά δική του παρέµβαση στο αποτέλεσµα. 
 
 
 
β) Ψηφιοποίηση του film της ταινίας και του ¼″ master tape του ήχου της 
πρόζας 
 
Το αρχικό format στο οποίο παραλείφθηκε η ταινία ήταν δύο beta tapes, ενώ για τον 
ήχο της πρόζας, 2 reels master tape, ¼″ (inch). Η ανάγκη για ψηφιακή επεξεργασία 
του ήχου αλλά και η απουσία των αναπαραγωγικών µέσων για το αρχικό format, 
συγχρονισµένων µε την ψηφιακή πλατφόρµα µέσω κώδικα SMPTE, κατέστησαν 
αναγκαία την ψηφιοποίηση, τόσο του ήχου όσο και τις εικόνας. Η διαδικασία αυτή 
διευκόλυνε και έκανε λειτουργική την περαιτέρω διεργασία, αφού, πλέον, όλα τα 
αρχεία εισήχθησαν και δουλεύτηκαν στο ίδιο workstation. 
Η ψηφιοποίηση του film έγινε από τον Αθανάσιο Κοτίνη στο Athens Mastering 
Studio, ενώ του ¼″ master tape της πρόζας στο Studio Sound στην Αθήνα. 
Τα τελικά format είχαν τα χαρακτηριστικά, MPEG2 για το film και wav (48 KHz – 
16bit) για τον ήχο. 
 
 
 
γ) Συγχρονισµός Εικόνας – Πρόζας 
 
Το λογισµικό που επιλέχθηκε ως workstation για το συγχρονισµό του ήχου πάνω 
στην εικόνα είναι το Sonar v3.0 της εταιρείας Cakewalk. Αρχικά, δηµιουργήθηκε ένα 
νέο project (Εικόνα 1) το οποίο υποστήριζε συχνότητα δειγµατοληψίας 48 KHz και 
βάθος δείγµατος 16bit, ώστε να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του ήχου που 
ψηφιοποιήσαµε. Τέλος, ορίστηκε το frame rate στα 25fps, το οποίο είναι το Standard 
για το video. 
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Εικόνα 1 
 
 
Το επόµενο βήµα ήταν η εισαγωγή των αρχείων MPEG2 και wav µέσα στο 
περιβάλλον εργασίας (arrangement), µε σκοπό να συγχρονιστούν οι διάλογοι µε την 
εικόνα. Το αρχείο του video εισήχθη στην αρχή του timeline, στη χρονική στιγµή 
00:00:00:00 (H:M:S:F). 
Ο συγχρονισµός ως απλή διαδικασία ρουτίνας προϋποθέτει την ταυτοποίηση του sync 
frame της εικόνας µε το ανάλογο του ήχου. ∆υστυχώς όµως, τα πράγµατα δεν ήταν 
τόσο απλά, αφού στο µεν ήχο υπήρχε sync frame (beep), αλλά στην εικόνα απουσίαζε 
το λευκό καρέ του συγχρονισµού. Συν τοις άλλοις, το αρχείο της πρόζας ήταν 
διαχωρισµένο σε δύο επιµέρους αρχεία (2 reels), γεγονός που κατέστησε τη 
διαδικασία περισσότερο επώδυνη. Για το λόγο αυτό, ο συγχρονισµός έγινε όσο το 
δυνατόν καλύτερος, βάσει των αισθήσεων της ακοής και της όρασης. Στο τέλος, το 
arrangement είχε πάρει την παρακάτω µορφή (εικόνα 2): 
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Εικόνα 2 
 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι από το στάδιο του συγχρονισµού και µετέπειτα, το project 
δουλεύτηκε µε το συνδυασµό δύο οθονών. Στη µία οθόνη υπήρχε µόνο η εικόνα της 
ταινίας, ενώ στην άλλη το arrangement µε τους ήχους. 
 
 
δ) Καταγραφή των ήχων 
 
Αφού δηµιουργήθηκε η βάση της εργασίας και ο συγχρονισµός λειτουργούσε 
εποικοδοµητικά, το επόµενο βήµα ήταν να βρεθούν και να καταγραφούν οι ήχοι που 
θα πλαισίωναν την εικόνα. Η προετοιµασία της διαδικασίας αυτής απαιτούσε τη 
δηµιουργία µιας µακροσκελούς λίστας µε όλους τους ήχους που θα 
χρησιµοποιούνταν αργότερα. Για το λόγο αυτό, η επανειληµµένη προβολή και η 
προσεκτική παρακολούθηση της κάθε σκηνής χωριστά, ήταν επιτακτική. Αφού, 
λοιπόν, συγκεντρώθηκαν όλοι οι ήχοι, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν ο διαχωρισµός 
των εξωτερικών από τους εσωτερικούς χώρους. Ο διαχωρισµός αυτός συντέλεσε 
στην εξοικονόµηση χρόνου, χώρου αλλά και της τροφοδοσίας του µέσου καταγραφής 
κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης. Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 3α,  η 
καταγραφή όλων των ήχων (εξαιρουµένου του soundtrack) που απαρτίζουν την 
ταινία έγινε µε το φορητό DAT της εταιρείας Tascam (εικόνα 3) και ένα ζευγάρι 
µικροφώνων AKG C414 B – TL II (εικόνα 4). 
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Εικόνα 3 
 
 

 
 

Εικόνα 4 
 

Η ηχογράφηση των ήχων έγινε στερεοφωνικά για την καλύτερη προσοµοίωση της 
εικόνας των χώρων. Σε περιπτώσεις που το ηχογραφηµένο υλικό δεν προσαρµοζόταν 
στις ανάγκες τις εικόνας, γινόταν είτε επιλογή του ενός εκ των δύο καναλιών είτε το 
στερεοφωνικό ζεύγος µιξάρονταν σε ένα mono κανάλι.  
Αρχικά, γράφτηκαν οι εξωτερικοί χώροι – περιβάλλοντα, που αναπαρίστανται στην 
ταινία και στη συνέχεια, οι µεµονωµένοι ήχοι που λαµβάνουν χώρα στα 
περιβάλλοντα αυτά. Η ηχογράφηση απαιτούσε πολλή υποµονή, αφού έπρεπε να 
βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι, οι οποίοι να είναι σχετικοί µε αυτών της ταινίας. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το πλάνο της εθνικής οδού τη χρονική στιγµή 
00:02:40:04, όπου η κάµερα είναι τοποθετηµένη περίπου 100 µέτρα µακριά από το 
δρόµο. Παρατηρούµε ακόµη ότι στη σκηνή αυτή, ο δρόµος δεν είναι ευθεία, αλλά 
έχει κάποια ανοιχτή στροφή. Έτσι λοιπόν, η ηχογράφηση έπρεπε να γίνει σε δρόµο 
µέτριας κυκλοφορίας, όπου η µέση ταχύτητα των οχηµάτων να είναι παραπλήσια µε 
αυτή της εικόνας. 
Ένα µεγάλο πρόβληµα, όσον αφορά στους εξωτερικούς χώρους, είναι η αδυναµία 
πολλές φορές της εύρεσης συγκεκριµένων αντικειµένων, όπως λόγου χάρη, ενός 
ασθενοφόρου ή µιας νταλίκας. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται µεγάλη αναµονή, 
έτσι ώστε να επιτευχθούν οι επιθυµητές συνθήκες. 
Ακολουθεί ένας πίνακας (5.1) µε παραδείγµατα ήχων, που ηχογραφήθηκαν σε 
εξωτερικούς χώρους: 
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Πίνακας 5.1 

 
Σε αντίθεση µε την εξωτερική εγγραφή, οι ήχοι των εσωτερικών χώρων είναι πιο 
εύκολο να αναπαραχθούν. Το τυχαίο δεν υφίσταται στην περίπτωση αυτή, µιας και η 
πλειονότητα των ήχων είτε υπάρχουν αυτούσιοι στο χώρο είτε κατασκευάζονται 
σχετικά εύκολα. Το δυσκολότερο κοµµάτι στην περίπτωση αυτή, είναι η πιστή 
αναπαράσταση τους. Επιπλέον, αποτελεί σηµαντικό γεγονός η ευκολία πρόσβασης 
στην ταινία κάθε στιγµή που η ανάγκη το επιβάλλει. Κάποια συνηθισµένα 
προβλήµατα κατά την εγγραφή των ήχων σε εσωτερικό χώρο, αποτελούν οι 
εξωτερικοί θόρυβοι, όπως η κίνηση των αυτοκινήτων στο δρόµο ή ο θόρυβος από τα 
βήµατα και τις οµιλίες στο διάδροµο της πολυκατοικίας. Στην εργασία αυτή, για τη 
συλλογή όλων των απαιτούµενων, εσωτερικών ήχων χρειάστηκαν τρεις διαφορετικοί 
χώροι (σπίτια) µε διαφορετικές αντηχήσεις, απορροφητικές επιφάνειες, µήκη και 
πλάτη δωµατίων και διαδρόµων, διαφορετικές πόρτες κτλ. 
 
 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΗΧΟΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΗΧΟΙ 
Εθνική Οδός 1. Αυτοκίνητα σε κίνηση 

2. Νταλίκα σε κίνηση 
3. Κόρνα Αυτοκινήτου 
4. Κόρνα Νταλίκας 
5. Αερόφρενα Νταλίκας 
6. Φρενάρισµα Αυτοκινήτου 
7. Φρενάρισµα Νταλίκας 

Πόλη 1. Θόρυβος αυτοκινήτων σε 
κίνηση 

2. Θόρυβος αυτοκινήτων σε 
φανάρι 

3. Σφύριγµα τροχονόµου 
4. Ασθενοφόρο σε κίνηση 
5. Κορναρίσµατα αυτοκινήτων 
6. Φρενάρισµα στην άσφαλτο 

Φυσικό Περιβάλλον – Εξοχή 1. Περιβάλλον-Αέρας 
2. Κελαηδίσµατα πουλιών 
3. Αυτοκίνητο σε χωµατόδροµο 
4. Ήχος µηχανής αυτοκινήτου 
5. Σπινάρισµα αυτοκινήτου σε 

χώµα 
6. Εκκίνηση µηχανής 

αυτοκινήτου 
7. Βήµατα σε χώµα 
8. Χτύπηµα οροφής αυτοκινήτου 
9. Χτύπηµα ρόδας αυτοκινήτου 
10. Χειρόφρενο αυτοκινήτου 
11. Φρενάρισµα σε χώµα 
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Στον πίνακα 5.2 παρουσιάζονται κάποιοι από τους εσωτερικούς ήχους, που 
ηχογραφήθηκαν στους χώρους αυτούς: 
  
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΗΧΟΙ 
Χώρος Σπιτιού Α 1. Ήχοι αναπτήρα 

2. Άνοιγµα – κλείσιµο πόρτας 
σπιτιού 

3. Βήµατα αντρικά σε µάρµαρο 
4. Βήµατα γυναικεία σε µάρµαρο 

(συνδυασµός διαφορετικών 
υποδηµάτων) 

5. Ιατρικά γάντια 
6. ∆ιακόπτης ρεύµατος για το φως 
7. Τρίξιµο καρέκλας σε στιλπνή 

επιφάνεια 
8. Ήχοι από κλειδιά 
9. Ήχοι ταµπακέρας 
10. Κουδούνισµα τηλεφώνου 
11. Ήχος ρολογιών 

 
Χώρος Σπιτιού Β 1. Βήµατα αντρικά σε ξύλινη 

επιφάνεια 
2. Βήµατα γυναικεία σε ξύλινη 

επιφάνεια 
3. Μεταλλικοί ήχοι από 

µαχαιροπήρουνα  
4. Ήχος ρολογιών 
5. Κουδούνισµα τηλεφώνου 
6. Αντρικό σακάκι 
7. Άνοιγµα – κλείσιµο πόρτας 

σπιτιού 
8. Σβήσιµο τσιγάρου  

 
Χώρος Σπιτιού Γ 1. Ήχος ρολογιών 

2. Χτύπηµα πλάτης 
3. Γροθιά σε παλάµη 
4. Ήχος από κορνίζα 
5. Κουδούνισµα τηλεφώνου 
6. Ακουστικό τηλεφώνου 
7. Ήχος από σφραγίδα 
8. Ήχοι από χαρτιά 
9. Άνοιγµα – κλείσιµο 

ανακλινόµενης πόρτας 
10. Ήχος από µολύβι σε χαρτί 
 

 
Πίνακας 5.2 
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ε) Ψηφιοποίηση του Dat Tape 
 
Η ψηφιοποίηση του Dat tape, στο στάδιο αυτό, ήταν µια αναγκαία διαδικασία για τη 
µετατροπή του εγγεγραµµένου υλικού στην ταινία, σε µορφή συµβατή µε το 
λογισµικό που θα χρησιµοποιούσαµε για την επεξεργασία των ήχων. Η µετατροπή 
αυτή έλαβε χώρα στο studio Magnanimous και τα βήµατα που ακολουθήθηκαν είχαν 
ως εξής:  
i) Οι έξοδοι (line out) του αριστερού και δεξιού καναλιού του Dat, συνδέθηκαν στα 
line in δυο καναλιών τις κονσόλας (Trident Vector) µε την προενίσχυση και το fader 
του εκάστοτε καναλιού, ορισµένο στο µηδέν. 
ii) Στη συνέχεια, το σήµα οδηγήθηκε σε δυο κανάλια των µετατροπέων (converters) 
του αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό και του ψηφιακού σε αναλογικό (AD/DA). Οι 
converters (Apogee) «κλείδωσαν» στα 48 KHz και 
iii) το ηχογραφηµένο υλικό γράφτηκε στο περιβάλλον Soundscape. 
iv) Στη συνέχεια, όλο το υλικό, έγινε export στο pc στην επιθυµητή µορφή – wav 48 
KHz 16 bit και καταγράφηκε σε ένα DVD. 
Η ψηφιοποίηση του beta tape του film και των master tapes της πρόζας, ακολούθησε 
παρόµοια λογική µε αυτή που περιγράφηκε πιο πάνω. 
 
 
 
στ) Κατάτµηση – Επεξεργασία – Αρχειοθέτηση Ήχων 
 
Σαν πρώτη αίσθηση, η κατάτµηση (editing) και η αρχειοθέτηση των ήχων είναι µια 
διαδικασία αρκετά κουραστική και επώδυνη. Αυτό συµβαίνει, επειδή,, σε λίγες µόνο 
περιπτώσεις, αποκτά δηµιουργικό χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, το ατέρµονο 
ηχογραφηµένο υλικό των 4ωρών και 23 λεπτών (εικόνα 5), έπρεπε να χωριστεί στους 
επιµέρους ήχους. 
 

 
 

Εικόνα 5 
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Στη διαδικασία αυτή, ταυτόχρονα µε την ακρόαση του υλικού, γίνεται η επιλογή των 
ήχων, το editing και η αρχειοθέτηση τους.  
Το editing γίνεται σύµφωνα µε τη διάρκεια που ηχεί ο επιλεγµένος ήχος και ως 
σηµείο αρχής αυτού, ορίζεται η χρονική στιγµή µηδέν. Έτσι, όταν γίνει η εισαγωγή 
του ήχου στο πολυκάναλο πρόγραµµα, ο συγχρονισµός του µε την εικόνα δε θα 
δηµιουργεί ιδιαίτερα προβλήµατα. Στην εικόνα 6, φαίνεται το παράδειγµα ενός 
τέτοιου ήχου. 
 
 

 
 

Εικόνα 6 
 

Πρόκειται για το κτύπο ενός ρολογιού. Τον ήχο αυτόν, τον χαρακτηρίζει το απότοµο 
attack και η πολύ µικρή διάρκεια, 20ms(κρουστός). Αν στο συγκεκριµένο 
παράδειγµα, λοιπόν, η αρχή του ήχου βρισκόταν σε µια οποιοδήποτε άλλη χρονική 
στιγµή εκτός του µηδενός, το πρόβληµα που θα ανέκυπτε κατά το συγχρονισµό του 
µε την εικόνα, θα ήταν τεράστιο.  
Στην πορεία, αφού κοπεί σωστά ο κάθε ήχος, ονοµατίζεται και αρχειοθετείται στο 
δικό του φάκελο, σύµφωνα µε το ηχητικό συµβάν που προσοµοιάζει. Στο τέλος της 
αρχειοθέτησης, έχει δηµιουργηθεί µια βιβλιοθήκη µε κατανεµηµένους όλους τους 
ήχους σε συγκεκριµένες θέσεις, γεγονός που διευκολύνει στην προσπέλαση και την 
αναγνωρισιµότητά τους. 
Πολλές φορές, χρειάζεται να ηχογραφηθούν κάποιοι ήχοι, οι οποίοι, εκ των 
πραγµάτων, έχουν πολύ χαµηλή ηχητική στάθµη. Ο ήχος του ρολογιού στο 
προηγούµενο παράδειγµα, κάποια βήµατα ή ο ήχος που προκαλείται από ένα µολύβι 
το οποίο γράφει πάνω σε ένα φύλλο χαρτί κτλ, αποτελούν χαρακτηριστικά δείγµατα 
ασθενών σηµάτων. Για την καλύτερη εγγραφή των σηµάτων αυτών, απαιτείται τα 
µικρόφωνα να έχουν πολύ µεγάλη ευαισθησία (πυκνωτικά), να είναι τοποθετηµένα 
κοντά στην πηγή και η προενίσχυση των σηµάτων να είναι µεγάλη. Στις συνθήκες 
ενός καλά µονωµένου studio, το αποτέλεσµα µιας τέτοιας ηχογράφησης, θα ήταν 
εκπληκτικό και το σήµα απόλυτα καθαρό. 
∆υστυχώς όµως, δε συµβαίνει το ίδιο στους κλασσικούς κλειστούς χώρους των 
διαµερισµάτων. Η ηχοµόνωση είναι υποτυπώδης και οι τοίχοι διαπερατοί σε κάθε 
θόρυβο. Το πρόβληµα που δηµιουργεί η κατάσταση αυτή είναι προφανές, αφού µε 
την αύξηση της ηχητικής στάθµης του επιθυµητού σήµατος έχουµε παράλληλη 
αύξηση του θορύβου, που προκαλείται από το εξωτερικό περιβάλλον. Πολλές φορές, 
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λοιπόν, στα πλαίσια αυτά, δηµιουργείται η ανάγκη για επεξεργασία κάποιων τέτοιων 
ήχων, έτσι ώστε να αποµονωθεί ο θόρυβος και να µείνει όσο το δυνατόν καθαρότερο 
το επιθυµητό σήµα. Να σηµειωθεί, ότι η αρχική αυτή επεξεργασία, δε σχετίζεται µε 
το πώς «δένει» ο ήχος µε την εικόνα της ταινίας, αλλά ακολουθεί την αρχή της 
ηχοληψίας, η οποία θέλει την πηγή που ηχογραφείται να είναι απόλυτα καθαρή. 
Ακολουθούν µερικά παραδείγµατα επεξεργασίας ήχων, οι οποίοι περιελάµβαναν 
θόρυβο κατά την εγγραφή. 
 
 
Παράδειγµα 1: Ήχος από γυναικεία βήµατα σε µαρµάρινη επιφάνεια 
 
Στο παράδειγµα αυτό, ο επιθυµητός ήχος είναι αυτός που προέρχεται από την κρούση 
του τακουνιού µε την επιφάνεια του δαπέδου. Έτσι λοιπόν, κάθε ήχος που 
παρεισφρύει και αλλοιώνει τον ήχο αυτό, αποτελεί θόρυβο. Το πρόβληµα στην 
περίπτωση αυτή εντοπίζεται στον µακρόσυρτο ήχο (εικόνα 7) που προκαλείται, κατά 
το βηµατισµό, από την τριβή του υφάσµατος του παντελονιού.  
 

 
 

Εικόνα 7 
 
Μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι στα πλαίσια της φυσικής αναπαράστασης, ο θόρυβος 
αυτός είναι επιθυµητός. Η λογική αυτή είναι απόλυτα σωστή, µε τη διαφορά όµως, 
ότι κάθε ηχολήπτης αποζητά τα διαφορετικά επίπεδα (layers) ως αυθύπαρκτα ηχητικά 
συµβάντα, ώστε να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας του κάθε ήχου χωριστά. 
Στην συγκεκριµένη περίπτωση, ο θόρυβος αυτός, είναι ιδιαίτερα ενοχλητικός και η 
ηχητική του στάθµη ιδιαίτερα υψηλή, σε σχέση µε τη στάθµη του ήχου που θέλαµε 
αρχικά να καταγράψουµε. Ας σκεφτούµε ακόµη, τι θα γινόταν αν ο ήχος αυτός 
πολλαπλασιαζόταν αρκετές φορές, προκειµένου να αποδοθεί µια σκηνή µε έντονη 
κινητικότητα σε κάποιο χώρο. Αφενός, τα βήµατα που θα θέλαµε θα πλήθαιναν, 
αφετέρου ο ανεπιθύµητος θόρυβος θα αυξάνονταν κάθε φορά  που θα προσθέταµε το 
συγκεκριµένο αρχείο ήχου κατά +3dB. 
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Για να αποφύγουµε στην πορεία της εργασίας απροσδόκητες εξελίξεις, έπρεπε να 
αποµονώσουµε τον ήχο των βηµάτων. Για να επιτύχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα, 
έγινε χρήση ενός expander σε λειτουργία sidechain. Ο δυναµικός επεξεργαστής που 
χρησιµοποιήθηκε είναι το plug-in της Waves C1 comp-gate (εικόνα 8). 
 

 
 

Εικόνα 8 
 
Όπως παρατηρούµε, στο αριστερό µέρος υπάρχει ένας compressor, στον οποίο η 
µόνη ενεργή λειτουργία είναι αυτή της ενίσχυσης του σήµατος, gain make up. Το 
υπόλοιπο µέρος του compressor είναι εκτός λειτουργίας ( ratio 1:1 και threshold 0db). 
∆εξιά, έχουµε θέσει έναν expander µε συνεχή λειτουργία (gate open 0 db και gate 
close –inf) και noise floor στα -24.3N. Το floor είναι ο συντελεστής που καθορίζει 
την γωνία κλίσης της καµπύλης λειτουργίας του expander (µπλε γραµµή), κάτι 
αντίστοιχο του threshold στο noise gate. Ακόµη, οι πολύ χαµηλές τιµές του attack και 
του release του expander, 0.01ms και 31ms αντίστοιχα, τέθηκαν εξαιτίας της 
φυσιολογίας του ήχου. Υπενθυµίζουµε, ότι ο ήχος µας είναι κρουστός, µε απότοµο 
attack και µικρή χρονική διάρκεια (release). Τέλος, µε ένα sidechain φίλτρο 
διέλευσης χαµηλών συχνοτήτων, καθορίσαµε τη συχνότητα 10300hz (Q=0.599) ως 
κλειδί (key) για τη λειτουργία του expander. Η επιλογή αυτή έγινε, επειδή δεν είχαµε 
πρόβληµα θορύβου στις χαµηλές συχνότητες. Έτσι,ο θόρυβος (hiss) αποµονώθηκε, 
ενώ ταυτόχρονα, ο ήχος από τα τακούνια έγινε πιο πλούσιος σε όγκο. 
Το τελικό αποτέλεσµα αυτού του process παρουσιάζεται στην εικόνα 9: 
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Εικόνα 9 
 
 
Παράδειγµα 2: Ήχος που προκαλείται από το ξεσκόνισµα αντρικού σακακιού   
 
Καταρχήν, τα λάθη στην εγγραφή αυτού του ήχου είναι δύο. Το πρώτο έχει να κάνει 
µε το µέρος όπου έγινε η αναπαράσταση αυτού του ήχου. Η ευκολία πρόσβασης και 
αναφοράς στην ταινία, λειτούργησε αρνητικά στη συγκεκριµένη περίπτωση. Ο ήχος 
που έπρεπε να προσοµοιωθεί ήταν το ξεσκόνισµα αντρικού σακακιού, ένας ήχος 
δηλαδή, που προέρχεται κατεξοχήν από τριβή. Στη σκηνή του συµβάντος, ο 
πρωταγωνιστής βρίσκεται σε έναν στενό και µακρύ διάδροµο, που ενώνει το φυσικό 
κόσµο µε τον κάτω κόσµο. Στην προσπάθεια ο ήχος να αποδοθεί µε φυσικά µέσα, 
επιλέχτηκε ως σηµείο αναπαράστασης ο στενός διάδροµος ενός διαµερίσµατος. 
∆υστυχώς όµως, η λήψη ήταν κακή, γιατί εµπεριείχε πολύ θόρυβο και έντονες 
ανακλάσεις από τους κοντινούς τοίχους (early reflections).  
Το δεύτερο λάθος επικεντρώνεται στην πολύ κοντινή τοποθέτηση των µικροφώνων 
από την ηχητική πηγή, χωρίς την παράλληλη τοποθέτηση κάποιου pop filter. Το 
αποτέλεσµα ήταν το µικρόφωνο να λαµβάνει αρκετό αέρα από την κίνηση του 
χεριού, κατά την αναπαράσταση του ήχου. Αν και δεν υπήρξαν προβλήµατα 
συντονισµού της µεµβράνης του µικροφώνου, παρόλα αυτά, το ηχητικό αποτέλεσµα 
δεν ήταν το επιθυµητό.  
 Έτσι, το αρχικό ηχογράφηµα κρίθηκε ακατάλληλο για χρήση και η µόνη λύση ήταν 
να επεξεργαστεί ψηφιακά. Η αρχική κυµατοµορφή του ήχου αναπαριστάται στην 
εικόνα 10: 
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Εικόνα 10 
 
Η επεξεργασία του ήχου αυτού, έγινε, για µια ακόµη φορά, από το plug-in της Waves 
C1 comp-gate. Οι ρυθµίσεις που έγιναν φαίνονται παρακάτω (εικόνα 11) 
 

 
 

Εικόνα 11 
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Όπως παρατηρούµε, ο expander ανταποκρίνεται άµεσα στα ηχητικά σήµατα άνω των 
-13.5dB, που εισέρχονται από µέσα του (0.02ms), ενώ κλείνει 29 ms, αφότου η 
ηχητική στάθµη του σήµατος πέσει κάτω από τα -23.5dB. Ο τύπος του φίλτρου για το 
sidechain είναι ένα low pass filter και η συχνότητα αποκοπής των υψηλών 
συχνοτήτων ορισµένη στα 4655hz µε Q=0.571.  
Αποτέλεσµα της επεξεργασίας ήταν να εξαφανιστεί, τόσο ο θόρυβος από το 
περιβάλλον, όσο και ο έντονα ανακλώµενος ήχος. Το ηχητικό αποτέλεσµα ήταν ένας 
dry ήχος, λίγο πιο «σκληρός» σε σχέση µε τον προγενέστερο, αλλά ταυτόχρονα έδινε 
τη δυνατότητα για οποιαδήποτε επεξεργασία (reverbs, eq, κτλ). Η τελική µορφή του 
ήχου αυτού, παρουσιάζεται στην εικόνα 12: 
 

 
 

Εικόνα 12 
 
Στα δύο αυτά παραδείγµατα διαπιστώνουµε, πως οι δυναµικοί επεξεργαστές είναι 
πολύ σηµαντικά εργαλεία για έναν ηχολήπτη, όχι µόνο για τον έλεγχο της δυναµικής 
ενός ήχου, αλλά και για την ανάδειξη ενός δυναµικού εύρους συχνοτήτων. Παρόλα 
αυτά, η χρήση των δυναµικών επεξεργαστών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. 
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως το λογισµικό που επιλέχθηκε για το editing, την 
πρωτογενή επεξεργασία, αλλά και την αρχειοθέτηση των ήχων, είναι το Wavelab της 
εταιρείας Steinberg. 
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ζ) Arrangements 
 
Με το τέλος της διαδικασίας του editing και της αρχειοθέτησης, οι ήχοι ήταν έτοιµοι 
για συγχρονισµό στο αρχικό arrangement που δηµιουργήθηκε προηγουµένως2. Πολύ 
γρήγορα, όµως, θα αντιµετωπίζαµε προβλήµατα στην CPU του Η/Υ σε οποιοδήποτε 
process επιθυµούσαµε να κάνουµε. Ο λόγος για αυτή την αδυναµία οφείλεται στο 
γεγονός πως η υπολογιστική ισχύς που µπορεί να παράγει ο εκάστοτε Η/Υ διαφέρει 
από σύστηµα σε σύστηµα και σίγουρα δεν είναι ατέρµονη. Αναφορικά µε τον ήχο, οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία του λογισµικού είναι: η ταχύτητα 
του επεξεργαστή, το µέγεθος της µνήµης RAM, η ισχύς της κάρτας ήχου και πλέον η 
µνήµη της κάρτας γραφικών, αφού στα νέα προγράµµατα επεξεργασίας του ήχου, 
δίνεται µεγάλη βάση στα γραφικά του περιβάλλοντος ώστε να είναι φιλικά προς το 
χρήστη. 
Για τους παραπάνω λόγους έπρεπε να γίνει διαχωρισµός του ενιαίου περιβάλλοντος 
εργασίας (24min 58sec) σε επιµέρους τµήµατα. Η αρχική λογική ήταν να 
δηµιουργηθούν arrangements για κάθε λεπτό ξεχωριστά (π.χ. arr 1 → 0-1min, arr 2 
→ 1-2min κοκ). Αυτό τελικά ίσχυσε µόνο για το 1ο arrangement, για το λόγο ότι δε 
διαφαίνονταν να συντρέχει κάποιο πρόβληµα µε τη CPU του υπολογιστή. Επίσης τις 
περισσότερες φορές η αλλαγή του λεπτού δεν ταυτίζονταν µε αλλαγή στο πλάνο της 
εικόνας. ∆εν ήταν, λοιπόν, δυνατό να κοπεί η ηχητική επένδυση µιας σκηνής στη 
µέση και να συνεχιστεί σε άλλο arrangement. Κάτι τέτοιο θα δηµιουργούσε 
ανοµοιοµορφία στον ήχο τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Τελικά ο διαχωρισµός 
των arrangements δεν ακολούθησε κάποια φόρµα, αλλά έγινε κατά βούληση, σε 
διάφορες χρονικές στιγµές. Στον πίνακα 5.3 που ακολουθεί, φαίνονται τα τελικά 
arrangements µε τα ονόµατά τους και τις χρονικές τους διάρκειες. 
 
 

Arrangements α/α Τίτλος ∆ιάρκεια 

1 0-1min 1 λεπτό 

2 1-2.40 min 1 λεπτό & 40 δευτ. 

3 2.40-4.20 min 1 λεπτό & 40 δευτ. 

4 4.20-4.40 min 20 δευτ. 

5 4.40-6 min 1 λεπτό & 20 δευτ. 

6 6-8 min 2 λεπτά 

7 8-10.22 min 2 λεπτά & 22 δευτ. 

8 10.22-13 min 2 λεπτά & 38 δευτ. 

9 13-25 min 12 λεπτά 

 
Πίνακας 5.3 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Υπενθυµίζουµε πως το arrangement αυτό περιλαµβάνει, το video της ταινίας και το τελικό αρχείο 
της πρόζας, συγχρονισµένα. 
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η) Συγχρονισµός Ήχων – Εικόνας 
 
Στην ενότητα αυτή, θα αναφερθούµε στον τρόπο µε τον οποίο έγινε η επιλογή και ο 
συγχρονισµός των ήχων µε την εικόνα, στα προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν 
καθώς και στην επίλυση τους. Για την ολοκληρωµένη παρουσίαση της διαδικασίας 
που ακολουθεί και την καλύτερη δυνατή περιγραφή των ήχων που 
χρησιµοποιήθηκαν, θα γίνει επιµερισµός της ταινίας σε πλάνα. Ο σταθµός εργασίας 
στην περίπτωση αυτή είναι το λογισµικό Sonar 3 της εταιρείας Cakewalk. 
 
Πλάνο 1ο : 00:00:29:00 – 00:00:40:18   
 
Πρόκειται για την 1η σκηνή της ταινίας. Οι συνθήκες, οι οποίες επικρατούν, είναι µια 
ζεστή, ηλιόλουστη µέρα στο φυσικό περιβάλλον. Η γαλήνη που εκπέµπει η λίµνη, σε 
συνδυασµό µε το καταπράσινο τοπίο από τα δέντρα, δίνουν την αίσθηση της 
καθάριας και συνάµα αγνής ατµόσφαιρας, η οποία παραµένει ανεπηρέαστη, ακόµα, 
από τον ανθρώπινο παράγοντα. Παρατηρούµε ακόµη, ιδιαίτερα στα κλαδιά των 
δέντρων, την ανυπαρξία του ανέµου. Έτσι, λοιπόν, οι ήχοι που επιλέχθηκαν για να 
πλαισιώσουν τη σκηνή αυτή είναι τα κελαηδίσµατα των πουλιών (3 layers), ήχοι από 
τζιτζίκια, µιας και υπάρχει η αίσθηση της ζεστής καλοκαιρινής µέρας και ήχοι από 
πάπιες. Αν και στην εικόνα δεν είναι ορατή η ύπαρξη κάποιας πάπιας, παρόλα αυτά ο 
ήχος αυτός λειτουργεί µε σκοπό την ισοµερή εστίαση του θεατή στο αντικείµενο της 
λίµνης. 
Το arrangement για το πλάνο αυτό φαίνεται στην εικόνα 13: 
 

 
 

Εικόνα 13 
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Στα κανάλια 5-7 έχουν τοποθετηθεί ήχοι από κελαηδίσµατα πουλιών. Το κανάλι 7 
χρησιµοποιείται ως το βασικό layer του group αυτού, αφού παίζει καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σκηνής αυτής. Όσον αφορά στα κανάλια 5 και 6, έχει γίνει επιλογή 
κάποιων τιτιβισµάτων τα οποία στην πορεία τοποθετήθηκαν άναρχα σε διάφορες 
χρονικές στιγµές, µε σκοπό να εµπλουτίσουν τη βάση. Ο ήχος από τα τζιτζίκια είναι 
στην ουσία ένα loop, προερχόµενο από 5 διαφορετικούς ήχους τζιτζικιών. Το loop 
αυτό δηµιουργήθηκε στο Wavelab λόγω περισσότερης εξοικείωσης µε το πρόγραµµα 
για τη συγκεκριµένη δουλειά στη δεδοµένη χρονική περίοδο. Τέλος οι ήχοι από τις 
πάπιες (ch 9), τοποθετήθηκαν τυχαία πάνω στο arrangement και αποτελούν, απλά, 
µια αισθητική παρέµβαση. 
 
 
Πλάνο 2ο : 00:00:40:13 – 00:00:53:01 
 
Στο πλάνο αυτό γίνεται το πέρασµα από την ανοιχτή ύπαιθρο, σε ένα σκοτεινό και 
στενό διάδροµο στα έγκατα της γης. Η αντιδιαµετρική αυτή θεώρηση, έχει έντονο 
χαρακτήρα στη δηµιουργία αντίθετων συναισθηµάτων. Στην ίδια λογική έπρεπε να 
κινηθεί και ο ήχος. Στην εικόνα 14 παρουσιάζεται το arrangement. 
 

 
 

Εικόνα 14 
 

Στο κανάλι 3 υπάρχει µιξαρισµένος ο ήχος της σπηλιάς, ενώ στο κανάλι 4 ηχούν 
κάποιες σταγόνες. Για την προσοµοίωση του ήχου της σπηλιάς χρησιµοποιήθηκε το 
αναλογικό synthesizer της Roland SH-32. Ο ήχος δηµιουργήθηκε από τη µίξη 
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τεσσάρων καναλιών του ίδιου προγράµµατος του synthesizer, τροποποιώντας κάθε 
φορά τις ρυθµίσεις στα waveform shapes, στα ρυθµιστικά των φίλτρων και του 
resonance. Στην πορεία, προστέθηκε ο ήχος ηχογραφηµένου αέρα από το εξωτερικό 
περιβάλλον µετατοπισµένου κατά 3 οκτάβες χαµηλότερα (pitch shift) δίνοντας στο 
ηχητικό τοπίο, την τελική του µορφή3. Στη συνέχεια προστέθηκαν δοκιµαστικά 
κάποιες σταγόνες, οι οποίες τελικά κρατήθηκαν, αφού λειτουργούσαν αρµονικά µε το 
προηγούµενο τοπίο και έδιναν ακόµη µεγαλύτερη αγωνία και ένταση στη σκηνή. 
 
  
Πλάνο 3ο : 00:00:53:01 – 00:01:04:00 
 
Η σκηνή αυτή διαδραµατίζεται στο κεντρικό διάδροµο των εγκαταστάσεων του κάτω 
κόσµου. Η κινητικότητα είναι µεγάλη, δηµιουργώντας µια έντονα αγχωτική 
ατµόσφαιρα και την αίσθηση πως όλοι βιάζονται να προλάβουν κάτι…εικόνα 15 
 

 
 

Εικόνα 15 
 

Για την αναπαράσταση των βηµάτων της σκηνής αυτής, έγινε χρήση 5 καναλιών µε 
αντρικά και γυναικεία βήµατα. Τα 3 πρώτα κανάλια αφορούν στο συγχρονισµό των 
βηµάτων για τα άτοµα εκείνα, που κεντρίζουν όραση του θεατή. Ο συγχρονισµός 
έγινε για το κάθε βήµα χωριστά, τη στιγµή της πρόσκρουσης του υποδήµατος στο 
πάτωµα. Όταν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, ο συγχρονισµός γίνονταν βάσει της 
χαµηλότερης θέσης του ώµου του ηθοποιού. Τα υπόλοιπα 2 κανάλια εξυπηρετούν τη 

                                                 
3  Η εγγραφή αυτού του ηχητικού τοπιού έγινε στο studio Magnanimous το Μάιο του 2004 και για το 
λόγο αυτό δεν υπάρχει η πολυκάναλη µορφή του. 
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δηµιουργία αίσθησης επιπλέον κόσµου και για το λόγο αυτό δε δόθηκε καµία 
βαρύτητα στο συγχρονισµό τους.  
Η απόδοση των συζητήσεων στο διάδροµο έγινε µε δύο κανάλια µιξαρισµένων 
οµιλιών στα οποία δεν εµπεριέχονται λέξεις, παρά µόνο βοές, παραγόµενες από την 
ανθρώπινη στοµατική κοιλότητα. Μάλιστα, για να διαφέρουν τα δύο κανάλια µεταξύ 
τους, έγινε αντιστροφή του ενός καναλιού (reverse) και τοποθετήθηκε σε ορισµένα 
µόνο σηµεία. Το κουδούνισµα του τηλεφώνου και το σήκωµα του ακουστικού είναι 
οι δύο τελευταίοι ήχοι που συµπληρώνουν και συνδέουν τη σκηνή αυτή µε την 
επόµενη. 
 
 
Πλάνο 4ο : 00:01:04:00 – 00:01:11:15 
 
Το πλάνο αυτό παρουσιάζει 2 τηλεφωνήτριες του κάτω κόσµου να λαµβάνουν 
κλήσεις για νέα περιστατικά (εικόνα 16). Κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί η πρόζα ενώ οι 
ήχοι που λαµβάνουν χώρα είναι κατεξοχήν ήχοι τηλεφώνου. 
 

 
 

Εικόνα 16 
 
Αρχικά, είχαµε να συγχρονίσουµε δύο διαφορετικούς ήχους, που προκαλούνται από 
το κλείσιµο του ακουστικού του τηλεφώνου. Ο συγχρονισµός αυτός δεν ήταν 
δύσκολη διαδικασία. Στο πρώτο πλάνο η συσκευή του τηλεφώνου δεν είναι ορατή, 
οπότε ο ήχος τοποθετήθηκε σύµφωνα µε την αισθητική αντίληψη για το πέρασµα 
στην επόµενη σκηνή. Αντίθετα, στο δεύτερο πλάνο η τοποθέτηση του ακουστικού 
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του τηλεφώνου πάνω στη συσκευή, ήταν ορατή και ο ήχος συγχρονίστηκε στο καρέ 
όπου συµβαίνει η κρούση. 
Οι δύο τελευταίοι ήχοι αφορούν στο σήκωµα του ακουστικού του τηλεφώνου και το 
σχηµατισµό του καλούµενου αριθµού. Ο τρόπος συγχρονισµού δε διαφέρει της 
προηγούµενης περιγραφής.  
 
 
Πλάνο 5ο : 00:01:11:15 – 00:01:19:00 
 
Οι ήχοι που πλαισιώνουν αυτό το πλάνο, είναι τα βήµατα του ηθοποιού, ο ήχος του 
διακόπτη του µηχανήµατος ενδοεπικοινωνίας και το βούισµα του αέρα. Ένα 
οµολογουµένως εύκολο πλάνο στη διάρκεια του οποίου επικρατεί ο ήχος του ανέµου 
σαν background και οι υπόλοιποι ήχοι (βήµατα και διακόπτης) τοποθετούνται βάσει 
του καρέ συγχρονισµού για την εκάστοτε ενέργεια. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί, 
πως για να πετύχει το ηχόχρωµα των βηµάτων της σκηνής αυτής, χρειάστηκαν δύο 
κανάλια. Το ένα κανάλι, εµπεριέχει αντρικά βήµατα γραµµένα σε µαρµάρινη 
επιφάνεια µε σκληρό παπούτσι (τακούνι), ενώ τα βήµατα του δευτέρου καναλιού 
προέρχονται από «µαλακό» παπούτσι σε τσιµεντένια επιφάνεια. Στην εικόνα 17 
φαίνεται το arrangement µε τους συγχρονισµένους ήχους. 
 

  
 

Εικόνα 17 
 

Στο διάστηµα, 00:01:19:00 – 00:02:29:22 υπάρχει soundtrack το οποίο θα περιγραφεί 
σε επόµενη ενότητα. 
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Πλάνο 6ο : 00:02:29:22 – 00:02:40:05 
 
Στο γραφείο του στον κάτω κόσµο, κάθεται εµφανώς κουρασµένος από την απραγία 
ο χαρακτήρας της σκηνής αυτής, παίζοντας…µε ένα µανταλάκι.  
Οι ήχοι που περιγράφουν το πλάνο είναι πέντε (εικόνα 18). Ο ήχος της εκτόξευσης 
που προκαλεί το µανταλάκι κατά το πάτηµα της µιας του άκρης, η κρούση του 
αντικειµένου στο τραπέζι ύστερα από ελεύθερη πτώση, το χτύπηµα του χεριού σε 
ξύλινη επιφάνεια, η τοποθέτηση του αντικειµένου πάνω σε έγγραφα (χαρτιά) και η 
κρούση του αντικειµένου στο πάτωµα. Όλοι οι ήχοι έχουν προέλθει από την 
κατάτµηση διαφορετικών takes αναπαραστάσεων, δηµιουργώντας τα µεµονωµένα 
ηχητικά συµβάντα που περιγράφηκαν. Ως αισθητική άποψη και µε σκοπό να 
αναδειχτεί η νεκρική σιγή ενός χώρου όπου δε συµβαίνει τίποτα, επιλέχθηκε να µη 
γίνει χρήση room tone4. 
 

 
 

Εικόνα 18 
 
 
Πλάνο 7ο : 00:02:40:05 – 00:04:17:02 
 
Το πλάνο αυτό ξεκινάει από µια µακρινή λήψη της εθνικής οδού µε µέτρια 
κυκλοφορία στη διάρκεια της ηµέρας. Τα ηχητικά layers που εµφανίζονται 
ταυτόχρονα είναι ο αέρας του φυσικού περιβάλλοντος στην εθνική οδό (2 takes) , το 
κελάηδισµα των πουλιών και τρία κανάλια αυτοκινήτων σε µακρινή απόσταση.  

                                                 
4 Ως room tone νοείται η θεµελιώδης συχνότητα που έχει κάθε φυσικός χώρος. 
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Στη συνέχεια κάνουν την εµφάνισή τους µια σειρά από αυτοκίνητα, µια νταλίκα και 
ένα λεωφορείο. Αντιµετωπίζονται ως µεµονωµένα περιστατικά, δοκιµάζονται πολλοί 
επιµέρους ήχοι και οι καλύτεροι από αυτούς συγχρονίζονται πάνω στην εικόνα. Όπως 
παρατηρούµε στην ταινία, η κάµερα εστιάζει στα αυτοκίνητα που έρχονται από την 
αριστερή κατεύθυνση του πλάνου, ενώ αντίθετα τα αυτοκίνητα από τη δεξιά πλευρά 
εισέρχονται απότοµα. Οι ήχοι όµως που ηχογραφήσαµε στην εθνική οδό, 
περιλαµβάνουν πλήρες το ηχητικό τοπίο, από τη στιγµή δηλαδή της εµφάνισης των 
αυτοκινήτων, το πέρασµα µπροστά από το σηµείο που είχαν στηθεί τα µικρόφωνα 
µέχρι το σβήσιµο του ήχου στην αντίθετη κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό έπρεπε 
απαραίτητα, να γίνει edit στους ήχους αυτούς ώστε να λειτουργούν αρµονικά µε την 
εικόνα. Στην εικόνα 19 παρουσιάζεται ενδεικτικά µια τέτοια χρονική στιγµή. 
 

 
 

Εικόνα 19 
 
Στο παράδειγµα αυτό το πρώτο κανάλι του ήχου αντιστοιχεί στο λεωφορείο δεξιά της 
εικόνας, το αµέσως από κάτω στο µαύρο αυτοκίνητο και το τελευταίο στο λευκό. 
Όπως παρατηρούµε, στην κυµατοµορφή του καναλιού του λεωφορείου, ο ήχος 
ξεκινάει µε ένα γρήγορο fade in τη χρονική στιγµή που το αντικείµενο εµφανίζεται 
στο πλάνο, ενώ στο τέλος σβήνει οµαλά µε ένα αρκετά µεγάλο fade out. H 
χωροτοποθέτηση του ήχου (panning) ακολουθεί την κόκκινη γραµµή, σύµφωνα µε 
την οποία ο ήχος εµφανίζεται στο δεξί κανάλι στο µεγαλύτερο ποσοστό του, φτάνει 
σχετικά γρήγορα στο κέντρο, L=R, και µετά οδηγείται προς το αριστερό µέχρι να 
εξαφανιστεί τελείως. 
Η ακριβώς αντίθετη διαδικασία ακολουθείται για το επόµενο κανάλι το οποίο 
αναπαριστά την κίνηση του µαύρου οχήµατος. Ο ήχος φαίνεται να προϋπάρχει καθώς 
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το αυτοκίνητο πλησιάζει από τη µεριά που εστιάζει η κάµερα. Από τη γραµµή 
αυτοµατισµού του panning φαίνεται ότι αρχικά ο ήχος, έρχεται περισσότερο από το 
αριστερό κανάλι, φτάνει στο κέντρο τη στιγµή της µέγιστής του έντασης και χάνεται 
απότοµα µετατοπισµένος λίγο προς το δεξί κανάλι. Παροµοίως περιγράφεται η 
κίνηση του λευκού Ι.Χ. 
Στην επόµενη σκηνή βρισκόµαστε στον εσωτερικό χώρο του µαύρου οχήµατος, του 
οποίου την κίνηση περιγράψαµε νωρίτερα. Το βασικό layer είναι ο ήχος της µηχανής 
του αυτοκινήτου σε κίνηση. Ακόµη υπάρχουν δυο κανάλια από τον εξωτερικό χώρο 
της εθνικής οδού. Το ένα περιλαµβάνει το φύσηµα του αέρα σε ανοιχτό περιβάλλον, 
ενώ το δεύτερο ένα αυτοκίνητο που πλησιάζει. Στο δεύτερο αυτό κανάλι 
χρησιµοποιήσαµε ένα µικρό µέρος ηχογραφηµένου οχήµατος, όταν αυτό ακόµη 
βρίσκεται σε απόσταση, το οποίο επαναλάβαµε σε επιλεγµένα σηµεία, µε σκοπό να 
δηµιουργηθεί η αίσθηση της κίνησης και άλλων οχηµάτων στο συγκεκριµένο δρόµο. 
Το arrangement µε όλους τους ήχους της σκηνής αυτής παρουσιάζεται στην εικόνα 
20. 
 

 
 

Εικόνα 20 
 

Το επόµενο πλάνο είναι µια εξωτερική λήψη του οχήµατος από αυτοκίνητο που 
ακολουθεί. Στο πλάνο αυτό οι ήχοι που χρησιµοποιήθηκαν είναι το αργό πέρασµα 
ενός αυτοκινήτου στην εθνική οδό και το εξωτερικό περιβάλλον της εθνικής οδού. 
Στη συνέχεια η κάµερα επιστρέφει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και αµέσως µετά 
γίνεται ένα κοντινό πλάνο σε µία από τις ρόδες του οχήµατος ενώ αυτό βρίσκεται σε 
κίνηση. Οι ήχοι που απαιτούνται για να προσοµοιάσουν τη σκηνή αυτή, είναι ο ήχος 
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της µηχανής αυτοκινήτου σε υψηλές στροφές και η έντονη ταχύτητα του αέρα. Η 
µηχανή σε υψηλές στροφές ηχογραφήθηκε από ένα αυτοκίνητο το οποίο δε 
βρίσκονταν σε κίνηση και ο ήχος συγχρονίστηκε µε γνώµονα την αρχή και το τέλος 
της σκηνής. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα, κατά την εγγραφή σε 
εξωτερικό χώρο τα προβλήµατα που δηµιουργούνται, είναι πολλαπλά. Ένα από αυτά 
είναι η έλλειψη της δυνατότητας για αναφορά στην ταινία όποτε αυτό είναι 
επιθυµητό. Το γεγονός αυτό, σε πολλές περιπτώσεις, έχει ως αποτέλεσµα κάποιοι 
ήχοι να παραλείπονται να ηχογραφηθούν. Στην περίπτωση αυτή είχαµε να 
αντιµετωπίσουµε ένα τέτοιο πρόβληµα. Είχαµε ξεχάσει να καταγράψουµε τον αέρα 
κατά την κίνηση του αυτοκινήτου. Παράλληλα, ο ήχος της µηχανής µε αυξηµένες 
στροφές δεν µπορούσε να υποστηρίξει από µόνος του τη σκηνή. Έτσι, 
αναγκαστήκαµε να δηµιουργήσουµε την αίσθηση αυτή µε τεχνητά µέσα. Ο ήχος 
τελικά δηµιουργήθηκε από το mix ροζ θορύβου, λευκού θορύβου και φυσικού αέρα 
από το εξωτερικό περιβάλλον της εθνικής οδού (εικόνα 21). 
 

 
 

Εικόνα 21 
 
Τη χρονική στιγµή 00:03:20:18 η κάµερα είναι τοποθετηµένη στη µέση ενός µεγάλου 
ευθύγραµµου τµήµατος του δρόµου. Λίγα δευτερόλεπτα µετά εµφανίζεται στο βάθος 
του δρόµου µια νταλίκα, η οποία έρχεται προς το µέρος της κάµερας και στη 
συνέχεια στρίβει µε πορεία δεξιά του πλάνου. Το απαραίτητο ηχητικό υλικό για τις 
σκηνές αυτές συγκεντρώθηκε µε τη συνεργασία προσωπικού γνωστού, οδηγού 
νταλίκας.  
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Αρχικά  το background δηµιουργείται από τον ήχο των κελαηδισµάτων πουλιών και 
το θόρυβο του περιβάλλοντος της εθνικής οδού χωρίς κανένα αυτοκίνητο. Στη 
συνέχεια  η νταλίκα κάνει την εµφάνισή της από µακριά και καθώς πλησιάζει αυξάνει 
η ένταση της µηχανής της µε αποκορύφωµα τη στιγµή που βρίσκεται στο 
πλησιέστερο σηµείο προς τη κάµερα. Για το λόγο αυτό προστέθηκε ο µεµονωµένος 
θόρυβος της µηχανής τη στιγµή αυτή. Επίσης ο ήχος των αερόφρενων και της κόρνας 
κατά το πέρασµα της νταλίκας χρησιµοποιήθηκαν για να καλύψουν την ανάγκη για 
αλλαγή του ηχητικού τοπίου και να καταστήσουν τη µετάβαση στην επόµενη σκηνή 
πιο ενδιαφέρουσα. 
Αµέσως µετά, η κάµερα βρίσκεται στο εσωτερικό του κουβουκλίου της νταλίκας. Οι 
ήχοι και εδώ είναι ανάλογοι µε αυτούς που χρησιµοποιήθηκαν για το εσωτερικό του 
αυτοκινήτου µε µόνη διαφοροποίηση στον ήχο της µηχανής. Στη συνέχεια 
ακολουθούν γρήγορες εναλλαγές πλάνων µεταξύ του αυτοκινήτου και της νταλίκας 
ώσπου στη χρονική στιγµή 00:04:17:02 προκαλείται σύγκρουση µεταξύ των δύο 
οχηµάτων. Οι ήχοι που περιγράφουν τη σκηνή αυτή είναι: κόρνα αυτοκινήτου, 
απότοµο φρενάρισµα, ήχος από σύγκρουση αυτοκινήτων, και τζάµι που σπάει. Όλοι 
οι ήχοι πλην της κόρνας πάρθηκαν από έτοιµες βιβλιοθήκες αφού δεν ήταν δυνατόν 
να γίνει αναπαράσταση ενός τέτοιου συµβάντος. 
Στην εικόνα 22 φαίνεται όλο το arrangement της ενότητας αυτής. 
 

 
 

Εικόνα 22 
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Πλάνο 8ο : 00:04:27:19 – 00:04:42:02 
 
Στο διάστηµα αυτό επανερχόµαστε στο διάδροµο του κάτω κόσµου όπου 
καταγράφεται, έκδηλη κινητικότητα και βιασύνη, ανάλογη µε αυτή που περιγράφτηκε 
σε προηγούµενο πλάνο. Για ακόµη µια φορά, τα βήµατα κατέχουν κυρίαρχο ρόλο 
στην σκηνή αυτή, µε επιπρόσθετους ήχους το άνοιγµα, το κλείσιµο και το σπρώξιµο 
εσωτερικής πόρτας. Ένα «δαιµονικό» γέλιο5 στο τέλος της σκηνής αυτής, 
χρησιµοποιείται για να αποδώσει πιο έντονα το σουρεαλιστικό µήνυµα που 
αναγράφεται στην πινακίδα της πόρτας: «Εισαγωγές ψυχών από ατυχήµατα». Τέλος, 
να αναφέρουµε πως το πλάνο αυτό συνοδεύεται από µουσικό θέµα και η χρήση του 
room tone δεν κρίθηκε απαραίτητη. Στην εικόνα 23 παρουσιάζονται οι ήχοι της 
σκηνής αυτής: 
 

 
 

Εικόνα 23 
 
 
Πλάνο 9ο : 00:04:42:02 – 00:05:26:09 
 
Η γραφειοκρατία στον Άδη. Χαρτιά, σφραγίδες, υπογραφές, στοίβες εγγράφων και 
εντολές για νέα περιστατικά, είναι τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν τη σκηνή 
αυτή. Έτσι οι ήχοι που χρησιµοποιούνται περιγράφουν µια κατάσταση γραφείου. 
                                                 
5 το γέλιο αυτό αποτελεί το finale ενός κοµµατιού που γράφτηκε για τις ανάγκες του soundtrack και 
δεν είναι µέρος του µουσικού κοµµατιού που συνοδεύει τη σκηνή αυτή. 
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Επιδιώκοντας ένα διαφορετικό αισθητικό αποτέλεσµα για το πλάνο αυτό, το βασικό 
layer δεν περιορίσθηκε στο κλασικό room tone. Η ανάγκη για την πλήρη απόδοση 
µιας διαρκούς κίνησης και αλλεπάλληλων ενεργειών στο χώρο, έπρεπε να πλαισιωθεί 
από ένα ρυθµικό layer. Βάσει αυτής της λογικής, το ρυθµικό layer που επιλέχθηκε, 
είναι ο ήχος που παράγεται από µια γραφοµηχανή η οποία πληκτρολογεί συνεχώς 
κείµενα κάπου στο χώρο. Τα πλήκτρα της γραφοµηχανής έχουν ηχογραφηθεί 
ανάµεσα από τρία διαφορετικά πληκτρολόγια υπολογιστή. Στη συνέχεια κοπήκανε, 
µε τη µορφή samples, αυτά που ηχούν καλύτερα και τοποθετήθηκαν ρυθµικά στο 
arrangement. ∆υστυχώς δεν ήτα εφικτό να βρούµε πραγµατική γραφοµηχανή, οπότε 
οι υπόλοιποι ήχοι, όπως ο ήχος κατά την έξοδο του εγγράφου, της αλλαγής σειράς και 
της γεννήτριας της µηχανής, βρέθηκαν από βιβλιοθήκες. Στην εικόνα 24 
παρουσιάζονται οι µεµονωµένοι ήχοι που απαρτίζουν το ηχητικό τοπίο της 
γραφοµηχανής: 
 

 
 

Εικόνα 24 
 
Στη βάση αυτή τοποθετήθηκαν τα µεµονωµένα ηχητικά συµβάντα τα οποία 
επιγραµµατικά παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Μεµονωµένοι Ήχοι Σκηνής Γραφείου  

1. Βήµατα αντρικά 6. Τοποθέτηση πακέτου χαρτιών το ένα 
πάνω στο άλλο 

2. Βήµατα γυναικεία 7. Τοποθέτηση φύλλου χαρτιού σε ράφι 

3. Ήχος από σφραγίδα 8. Γράψιµο σε χαρτί (µολύβι) 

4. Κουδούνισµα τηλεφώνου 9. Γύρισµα σελίδας 

5. Κουδούνι γραφείου 10. Μεταβίβαση σελίδας χαρτιού σε 
άλλο πρόσωπο 

 
Πίνακας 5.4 

 
Το τελικό περιβάλλον µε τους ήχους για το πλάνο αυτό φαίνεται στην εικόνα 25 
 

 
 

Εικόνα 25 
 
 

Πλάνο 10ο  : 00:05:26:09 – 00:05:53:19 
 
Στο πλάνο 10 της ταινίας κεντρικό στοιχείο αποτελεί ένα ασθενοφόρο το οποίο 
δείχνει πως πιθανότητα διακοµίζει κάποιον ασθενή στο νοσοκοµείο. Background για 
τη σκηνή αυτή αποτελεί η κίνηση στο κέντρο της πόλης. Η ηχογράφηση έγινε σε 
κεντρικό δρόµο της Θεσ/νικης. Ο θόρυβος όµως ήταν πολύ γενικευµένος και για το 
λόγο αυτό έγινε επιπλέον προσθήκη µεµονωµένων ήχων, όπως κορναρίσµατα, 
βήµατα πεζών και λειτουργία µηχανής αυτοκινήτου. Ο θόρυβος της µηχανής 
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περιλαµβάνει τόσο τη λειτουργία σε χαµηλές όσο και σε υψηλές στροφές. Οι ήχοι του 
background φαίνονται στην εικόνα 26 
 

 
 

Εικόνα 26 
 

Κυρίαρχος ήχος για το πλάνο αυτό, όπως αναφέραµε προηγουµένως, είναι το 
ασθενοφόρο. Η κίνησή του προσοµοιάστηκε από ηχογραφηµένο αυτοκίνητο στην 
εθνική οδό ενώ η σειρήνα ηχογραφήθηκε στην είσοδο του Ιπποκράτειου νοσοκοµείου 
Θεσ/νικής. Η σειρήνα αντιµετωπίστηκε ως sample το οποίο επαναλήφθηκε µέσα στο 
arrangement όσες φορές αυτό ήταν επιθυµητό. Για τον περαιτέρω εµπλουτισµό του 
ήχου, δηµιουργήθηκε ένας κλώνος του ίδιου καναλιού το οποίο στη συνέχεια 
αντιστράφηκε και τοποθετήθηκε στην επιθυµητή ηχητική στάθµη (εικόνα 27). Τέλος, 
ο ήχος της σφυρίχτρας, απέδωσε το ρόλο του τροχονόµου στη σκηνή αυτή. 
Στη συνέχεια το ασθενοφόρο εισέρχεται στο χώρο του νοσοκοµείου και η ηχητική 
βάση του τοπίου αλλάζει. Τώρα πλέον, δεν είναι ο θόρυβος του κέντρου της πόλης, 
αλλά το χαλαρό φύσηµα του αέρα και το κελάηδισµα λίγων πουλιών. Τα χερούλια 
που ακούγονται να ανοίγουν τις πόρτες είναι χερούλια πόρτας αυτοκινήτου.  
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Εικόνα 27 
 

 
Πλάνο 11ο  : 00:05:53:19 - 00:06:23:05 
 
Βήµατα στο διάδροµο του κάτω κόσµου. Πρόκειται για ένα πλάνο µε πολύ κίνηση 
όσον αφορά στη φυσική έννοια του όρου, αλλά απόλυτα στατικό σε σχέση µε την 
εξέλιξη που δηµιουργεί στην πλοκή. Για αυτό το λόγο έπρεπε να επενδυθεί είτε 
µουσικά είτε ηχητικά6. Τελικά αποφασίστηκε η ηχητική επένδυση του τοπίου µε 
µακρόσυρτους ήχους διαφόρων συχνοτήτων µε σκοπό να δηµιουργηθεί η αίσθηση 
της «αγωνίας» και του «άγχους» για τη συνέχεια. Η δηµιουργία του τοπίου αυτού 
έγινε µε το συνδυασµό τεσσάρων διαφορετικών καναλιών από το synthesizer SH-32 
της Roland. Το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε και σε αυτή την περίπτωση, είναι 
το ίδιο και για τα τέσσερα κανάλια µε επιµέρους ρυθµίσεις. Κύριος στόχος αυτού, 
ήταν να επιτευχθεί η οµοιοµορφία του τοπίου. Οι ρυθµίσεις σχετίζονται µε την 
τροποποίηση του resonance filter, των waveform shapes & envelopes, του ποσοστού 
κατανοµής του ήχου στους δύο ταλαντωτές, την οκτάβα στο παίξιµο κτλ. Τέλος, στα 
κανάλια αυτά προστέθηκε το φύσηµα του αέρα και ένα room tone. Το βασικό layer 
της σκηνής αυτής είχε ήδη δηµιουργηθεί (εικόνα 28).  
 

                                                 
6 Όταν λέµε «µουσικά» αναφερόµαστε σε κοµµάτι το οποίο υπόκειται σε µουσικούς κανόνες και 
φόρµες, ενώ ως «ηχητικά» αναφερόµαστε στην ευρύτερη έννοια της ηλεκτροακουστικής µουσικής. 
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Εικόνα 28 
 
Τα υπόλοιπα κανάλια περιλαµβάνουν: βήµατα κοπέλας (1 ch), βήµατα κόσµου (2ch), 
οχλαγωγία (1ch), ήχος γραφοµηχανής (1ch), κίνηση χαρτιού (1 ch). 
 
 
Πλάνο 11ο  : 00:06:23:05 – 00:07:42:22 
 
Η σκηνή εκτυλίσσεται στο χώρο του διευθυντή του Άδη. Η κοπέλα του διαδρόµου 
εισέρχεται στο χώρο1 και παραδίδει το έγγραφο που έφερε µαζί της2. Στη συνέχεια ο 
ηθοποιός που υποδύεται το διευθυντή, σηκώνεται από την καρέκλα όπου καθόταν3 
και κατευθύνεται4 στον κεντρικό ελεγκτικό µηχανισµό του κάτω κόσµου όπου 
αλλάζει θέση σε ένα διακόπτη5.  
 

α/α Ήχος που χρησιµοποιήθηκε για την προσοµοίωση  
1 Βήµατα γυναικεία 
2 Κίνηση χαρτιού 
3 Τρίξιµο ανακλινόµενης πόρτας 
4 Αντρικά βήµατα 
5 Ήχος από µανταλάκι 

 
Πίνακας 5.5 

 
Κατόπιν οδηγείται σε έναν πίνακα µε πολλά ρολόγια. Στην αρχή του πλάνου αυτού 
έχουµε 9 διαφορετικά κανάλια από ρολόγια ενώ στην πορεία τα κανάλια αυτά 
διπλασιάζονται και τοποθετούνται σε διαφορετικούς χρόνους σε σχέση µε το κανάλι 
από το οποίο έχουν προέλθει. Ο διπλασιασµός αυτός έγινε µε µοναδικό σκοπό την 
αίσθηση ύπαρξης περισσοτέρων ρολογιών στο χώρο. Ταυτόχρονα, το tempo αυξάνει, 
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γεγονός που δηµιουργεί εντονότερα συναισθήµατα. Στην εικόνα 29 φαίνονται τα 
κανάλια αυτά τοποθετηµένα στη γραµµή του χρόνου. 
 

 
 

Εικόνα 29 
 
Το background που περιβάλει τους ήχους που µόλις περιγράψαµε, έπρεπε να  είναι 
σκοτεινό και να δηµιουργεί έντονη ατµόσφαιρα µυστηρίου. Για το λόγο αυτό έγινε 
χρήση της πλειονότητας των ηχητικών τοπίων µε ανάλογο ηχόχρωµα, που είχαν 
πλαισιώσει προηγούµενες σκηνές. Συγκεκριµένα, τα περιβάλλοντα είναι: ο ήχος της 
σπηλιάς, ο ήχος από τις σταγόνες, δύο κανάλια που περιγράφουν το φύσηµα του αέρα 
και ένα κανάλι από το SH-32 που χρησιµοποιήθηκε στο πλάνο του διαδρόµου. Το 
πλήρες arrangement του 11ου πλάνου φαίνεται στην εικόνα 30: 
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Εικόνα 30 
 
 

Πλάνο 12ο  : 00:07:42:22 – 00:08:21:22 
 
Η κοπέλα βγαίνει από το γραφείο του διευθυντή, µεταφέροντας το σηµαντικό 
έγγραφο στο γραφείο στελέχους του κάτω κόσµου. Οι περιβάλλοντες χώροι 
περιγράφονται από δύο room tones, ένα για το διάδροµο και ένα για το γραφείο. 
Όσον αφορά στο διάδροµο τα βήµατα του κόσµου και οι οµιλίες αποτελούν ένα 
δεύτερο layer του background ενώ το κλείσιµο της πόρτας και τα βήµατα της 
κοπέλας, τους συγκεκριµένους ήχους7.  
Αµέσως µετά µεταφερόµαστε στο γραφείο του πρωταγωνιστή της ταινίας. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον στο πλάνο αυτό, έχει ο ήχος που προκαλείται από το σακάκι. Για να 
περιγραφεί η κίνηση αυτή, από την αρχή της µέχρι το σακάκι να φορεθεί, 
χρειάστηκαν πέντε κανάλια ήχου που να την αναπαριστούν (εικόνα 31). Το πρώτο 
από αυτά είναι η κίνηση του αέρα καθώς το ένδυµα περιστρέφεται γύρω από το σώµα 
του ηθοποιού. Στο δεύτερο και τρίτο κανάλι προσοµοιώνεται ο ήχος κατά την είσοδο 
των χεριών στο εκάστοτε µανίκι. Τέλος στο τέταρτο και πέµπτο κανάλι περιγράφεται 
ο ήχος του εγγράφου κατά την είσοδό του στην εσωτερική τσέπη.  
 

                                                 
7 Ιδιαίτερη αναφορά στους ήχους αυτούς έχει γίνει σε προηγούµενα πλάνα 
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Εικόνα 31 
 
Τη χρονική στιγµή 00:08:14:15 ο πρωταγωνιστής της ιστορίας µας, παίρνει το 
χαρτοφύλακά του από το ράφι παρακείµενης βιβλιοθήκης. Η κίνηση αυτή δε 
µπορούσε να µείνει χωρίς ηχητική κάλυψη. Για την περιγραφή της χρειαζόµασταν 
έναν µακρόσυρτο ήχο που να δηµιουργεί την αίσθηση του συρσίµατος µιας 
επιφάνειας πάνω σε µια άλλη καθώς και έναν κρουστό ήχο τη στιγµή που ο 
χαρτοφύλακας έρχεται σε επαφή µε το ανθρώπινο σώµα. Οι ήχοι που 
χρησιµοποιήθηκαν τελικά, είχαν ηχογραφηθεί για να εξυπηρετήσουν άλλες σκηνές. 
Παρόλα αυτά λειτούργησαν εποικοδοµητικά στο αποτέλεσµα που θέλαµε να 
πετύχουµε. Συγκεκριµένα, οι ήχοι αυτοί είναι: τράβηγµα τσιγάρου µέσα από µισό 
ανοικτή θήκη cd, σύρσιµο της θήκης σε ξύλινο τραπέζι και ήχος σφραγίδας πάνω σε 
πάκο από χαρτιά (εικόνα 32). Οι υπόλοιποι ήχοι του πλάνου αυτού προέρχονται από 
φυσική αναπαραγωγή και περιλαµβάνουν, τον ήχο της πτώσης χαρτιών και το µάζεµά 
τους από το πάτωµα, την πτώση µεταλλικού µπουκαλιού στο πάτωµα (αποσµητικό 
χώρου) και βήµατα. 
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Εικόνα 32 
 
Το 12ο πλάνο ολοκληρώνεται στη σκηνή του διαδρόµου του νοσοκοµείου 
(00:08:16:21). Για τη σκηνή αυτή χρησιµοποιήθηκαν τρία κανάλια µε ήχους από 
τσόκαρα τα οποία τοποθετήθηκαν ρυθµικά πάνω στη γραµµή του χρόνου, ένα κανάλι 
µε αντρικά βήµατα (µαλακό παπούτσι), ένα κανάλι για το καρότσι του διαδρόµου και 
ένα κανάλι για το room tone του διαδρόµου (εικόνα 33). 
 

  
 

Εικόνα 33 
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 Πλάνο 13ο  : 00:08:21:22 – 00:09:00:09 
 
Οι περισσότεροι ήχοι που χρησιµοποιήθηκαν για το πλάνο αυτό έχουν περιγραφεί 
προηγουµένως οπότε δε χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη αναφορά. Εξαίρεση αποτελεί το 
πλάνο µε το ρολόι (00:08:51:22). Στη σκηνή αυτή η οποία παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά στην ταινία, περιγράφεται το πέρασµα του χρόνου σε σχέση µε το χρόνο που 
υπολείπεται για την παραλαβή του ασθενούς. Με βασικό στόχο να αποδοθούν πιο 
έντονα τα συναισθήµατα του άγχους που δηµιουργεί το πέρασµα του χρόνου, 
επιλέχθηκε στους χτύπους των ρολογιών (2 κανάλια) να προστεθεί και ο χτύπος της 
ανθρώπινης καρδιάς8. Το πλάνο αυτό έχει έντονη παρουσία στην πορεία του φιλµ 
οπότε η ιδιαιτερότητα αυτή κατέστη περισσότερο αναγκαία. Επιγραµµατικά οι ήχοι 
που παρουσιάζονται στο πλάνο αυτό φαίνονται στον πίνακα 5.6 

 
1. Ήχος Σπηλιάς 6. Βήµατα Μεταλλική Σκάλα 

2. Αέρας 7. Χέρια χτύπηµα 
3. Πόρτα Κλείσιµο 8. Χτύπηµα πλάτης 
4. Σακάκι Τίναγµα  9. Ρολόι  
5. Βήµατα Αντρικά 10. Χτύποι Καρδιάς 

 
Πίνακας 5.6 

 
 Το arrangement για το 13ο πλάνο παρουσιάζεται στην εικόνα 34. 
 

 
 

Εικόνα 34 

                                                 
8 Οι ήχοι της καρδιάς προέρχονται από το ιατρικό πρόγραµµα Cardio Phonetics 
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Πλάνο 14ο  : 00:09:00:09 – 00:09:38:06 
 
Η σκηνή ξεκινάει στο νοσοκοµείο, όπου η γιατρός εξέρχεται από το χειρουργείο για 
να ενηµερώσει τα συγγενικά πρόσωπα σχετικά µε τη κατάσταση της υγείας του 
ασθενούς. Ο ήχος που χρειαζόµασταν για αυτό το πλάνο ήταν ο ήχος ανακλινόµενης 
πόρτας. Η προσοµοίωση αυτή έγινε µε φυσικό τρόπο. Επιπλέον προσθήκη αποτελεί ο 
ήχος του τριξίµατος καρέκλας σε λεία επιφάνεια µε σκοπό να τονιστεί περισσότερο η 
αίσθηση αυτή. Αξίζει να αναφέρουµε πως για τον καλύτερο συγχρονισµό του ήχου µε 
την εικόνα, έγινε time stretch στους µεµονωµένους ήχους ώστε να ταιριάξουν 
χρονικά. 
Η αµέσως επόµενη σκηνή διαδραµατίζεται στο εξωτερικό φυσικό περιβάλλον. Οι 
ήχοι της σκηνής αυτής φαίνονται στον πίνακα 5.7 
 

1. Πουλιά (περιβάλλον) 5. Χερούλι Αυτοκινήτου  

2. Βήµατα Αντρικά Σε Ξύλινη 
Επιφάνεια 

6. Άνοιγµα Πόρτας Αυτοκινήτου  

3. Βήµατα Στο Χώµα  7. Είσοδος Στο Αυτοκίνητο 

4. Χτύπηµα Οροφής Αυτοκινήτου 8. Εκκίνηση Αυτοκίνητου & 
Σπινάρισµα 

 
Πίνακας 5.7 

 
Όλοι οι ήχοι του 14ου πλάνου φαίνονται στην εικόνα 35 
 

 
 

Εικόνα 35 
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Πλάνο 15ο  : 00:09:38:06 – 00:10:32:08 
 
Η πρώτη σκηνή του 15ου  πλάνου λαµβάνει χώρα στο νοσοκοµείο κατά τη διάρκεια 
προετοιµασίας των γιατρών πριν από τη χειρουργική επέµβαση. Οι ήχοι στην 
περίπτωση αυτή είναι, το ηλεκτροκαρδιογράφηµα και τα ιατρικά γάντια. Ο ήχος του 
ηλεκτροκαρδιογραφήµατος  αποτελεί το background του χώρου ενώ τα ιατρικά 
γάντια, το µεµονωµένο περιστατικό.  
Στη συνέχεια, ακολουθεί το πλάνο του ρολογιού µε το χρόνο που περνάει, για το 
οποίο δε θα γίνει λόγος ξανά στο µέλλον, αφού έχει περιγραφεί ήδη προηγουµένως. 
Αµέσως µετά µεταφερόµαστε στο φυσικό περιβάλλον όπου ο πρωταγωνιστής της 
ιστορίας προσπαθεί να επιδιορθώσει µηχανική βλάβη στο αυτοκίνητό του όταν από 
µπροστά του παρελαύνουν γυναικεία βήµατα. Στη σκηνή αυτή το κεντρικό layer 
αποτελούν οι ήχοι από τα κελαηδίσµατα πουλιών. Ενδιαφέρον έχει η προσοµοίωση 
του ήχου για το εργαλείο επισκευής του οχήµατος. Η εικόνα της σκηνής αυτής από 
µόνη της αναδεικνύει την ανάγκη για την αντιµετώπισή της, πέραν των 
καθιερωµένων ορίων της φυσικής αναπαραγωγής. Για τον ήχο, λοιπόν, του εργαλείου 
χρησιµοποιήθηκαν δυο τελείως διαφορετικές πηγές, οι οποίες προκαλούσαν ένα 
σύντοµο και ένα µακρόσυρτο ήχο αντίστοιχα. Ο σύντοµος ήχος προέρχεται από την 
ηχογράφηση φελλού ο οποίος περιστρέφεται αργά στο στόµιο ενός µπουκαλιού ενώ ο 
µακρόσυρτος αφορά ήχο από παιδικό παιχνίδι. Οι ήχοι αυτοί κοπήκανε και 
συγχρονιστήκανε µε γνώµονα την κίνηση του χεριού του ηθοποιού (εικόνα 36). Το 
πλάνο συµπληρώνουν ήχοι βηµάτων στο χώµα. 
 

  
 

Εικόνα 36 
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Τέλος το ηχητικό τοπίο για τη σκηνή αυτή δηµιουργήθηκε από την επεξεργασία 
µουσικού κοµµατιού από  ένα modular synth. Η δυνατότητα αυτή µας δόθηκε από το 
VST plugin SFX Machine RT (εικόνα 37). 
 

 
 

Εικόνα 37 
 
Στη συνέχεια ο ηθοποιός σηκώνεται από το έδαφος (ήχος βηµάτων το χώµα), και η 
σκηνή ακολουθεί πλέον τη φυσική αναπαραγωγή των ήχων. Στην πορεία 
παρεµβάλλεται πλάνο, µε ένα κινητό τηλέφωνο ξεχασµένο πάνω σε ένα γραφείο. Το 
ηχητικό τοπίο για τη σκηνή αυτή δηµιουργήθηκε από ήχους που είχαν καταγραφεί το 
2001 στο ΤΕΙ για το µάθηµα της κας Μπούρα, Μουσικός προγραµµατισµός και MIDI 
δηµιουργία Ι. Συνολικά, οι ήχοι καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

1. Κελαηδίσµατα πουλιών 6. Κίνηση αυτοκίνητου σε χωµατόδροµο  
2. Φύσηµα αέρα 7. Κουρτίνες 

3. Βήµατα στο χώµα  8. Ξύλινο κρουστό 
4. Κλείσιµο πόρτας αυτοκινήτου 9. Slide µπουζούκι 
5. Χτύπηµα ρόδας αυτοκινήτου  

 
Πίνακας 5.8 

 
 

Πλάνο 16ο  : 00:10:32:08 – 00:10:47:05 
 
Σηµαντική σκηνή στην πορεία της ταινίας αποτελεί η σκηνή του χειρουργείου. 
Βασικό layer για τη σκηνή αυτή αποτελεί το ηλεκτροκαρδιογράφηµα σε συνδυασµό 
µε τους χτύπους της καρδιάς, δεδοµένου κάθε φορά των παλµών ανά λεπτό. Το 
ηλεκτροκαρδιογράφηµα αποτελείται από 3 διαφορετικά κανάλια ήχων. Περιλαµβάνει 
τη γεννήτρια του µηχανήµατος και δύο τόνους, ένα σύντοµο και ένα µακρύ. Η 
γεννήτρια βρέθηκε από έτοιµη βιβλιοθήκη, ενώ οι δυο τόνοι δηµιουργήθηκαν στο 
λογισµικό wavelab µέσω του εργαλείου audio signal generator. Ο σύντοµος τόνος 
είναι αποτέλεσµα πρόσθεσης και µίξης δυο τόνων διαστήµατος οκτάβας 1500Hz & 
3000Hz. Στο µακρύ τόνο, τα 1000Hz ορίστηκαν ως κεντρική συχνότητα, πάνω στην 
οποία προστέθηκαν οι αρµονικές 2000Hz και 3000Hz. 
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Κατόπιν, πάνω στο layer αυτό δοµήθηκαν οι µεµονωµένοι ήχοι που περιγράφουν την 
εκάστοτε στιγµή. Οι ήχοι αυτοί έπρεπε να έχουν µεταλλικό ως επί το πλείστον 
άκουσµα ώστε να προσοµοιάσουν τα ιατρικά εργαλεία. Οι πηγές που 
χρησιµοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό είναι αποτέλεσµα της τριβής και της κρούσης 
µαχαιροπήρουνων καθώς επίσης και ψαλιδιών να ανοιγοκλείνουν. 
Το arrangement για τη σκηνή αυτή απεικονίζεται παρακάτω 
 

 
 

Εικόνα 38 
 
 
Πλάνο 17ο  : 00:10:47:05 - 00:11:56:24 
 
Στο πλάνο αυτό µεταφερόµαστε στο χώρο επαγγελµατικού αυτοκινήτου το οποίο 
κινείται σε χωµατόδροµο. Οι λήψεις της κάµερας έχουν γίνει τόσο για τον εσωτερικό 
χώρο του οχήµατος όσο και εξωτερικά από αυτό. Οι ήχοι για το πλάνο αυτό έχουν 
προέλθει από φυσική αναπαραγωγή και παρουσιάζονται στον πίνακα 5.9 
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1. Αέρας 7. Άνοιγµα πόρτας αυτοκινήτου 
2. Πουλιά (2 ch) 8. Κλείσιµο πόρτας αυτοκινήτου 

3. Λειτουργία µηχανής σε ρελαντί (2 
ch) 

9. Σπινάρισµα αυτοκινήτου 

4. Κίνηση αυτοκινήτου σε 
χωµατόδροµο mics από µέσα (2 ch) 

10. Βήµατα σε χώµα 

5. Κίνηση αυτοκινήτου σε 
χωµατόδροµο mics από έξω (2 ch) 

11. Αντρικό σακάκι  

6. Trailer αυτοκινήτου  
 

Πίνακας 5.9 
 
Όπως φαίνεται στον πίνακα, για την προσοµοίωση της καρότσας του επαγγελµατικού 
οχήµατος, χρησιµοποιήθηκε trailer αυτοκινήτου. Αξίζει ακόµη να αναφέρουµε πως η 
χρήση του ήχου της µηχανής σε λειτουργία ρελαντί, µοναδικό σκοπό είχε να 
αποδώσει την ηχητική αίσθηση ενός πετρελαιοκίνητου οχήµατος. 
Το συνολικό περιβάλλον εργασίας µε τους ήχους συγχρονισµένους στη γραµµή του 
χρόνου, φαίνεται στην εικόνα 39 
 

 
 

Εικόνα 39 
 

Σηµείωση: Το κενό στο arrangement που µεσολαβεί, αφορά σκηνή νοσοκοµείου και 
ρολογιού για τις οποίες έχει γίνει λόγος προηγουµένως. 
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Πλάνο 18ο  : 00:11:56:24 – 00:13:24:01 
 
Το πλάνο αυτό εξελίσσεται σε κτίριο του ΟΣΕ στην προσπάθεια του πρωταγωνιστή 
της ταινίας να βρει µεταφορικό µέσο. Η απεργία εκείνης της ηµέρα όµως, τον οδηγεί 
σε ένα κατάστηµα ψιλικών ειδών.  
Αρχικά όσον αφορά στο κτίριο του ΟΣΕ, κυρίαρχο ρόλο έχει η πρόζα, ενώ οι ήχοι για 
τη σκηνή αυτή είναι περιορισµένοι. Συγκεκριµένα, ο περιβάλλον χώρος 
δηµιουργείται από ένα room tone και το φύσηµα του αέρα και οι µεµονωµένοι ήχοι 
από αντρικά βήµατα σε µαρµάρινη επιφάνεια, γυναικεία βήµατα σε τσιµεντένια 
επιφάνεια και από τον ήχο του φιλικού χτυπήµατος στον ώµο. 
Μετά την αποχώρηση από το κτίριο του σιδηροδροµικού σταθµού, µεταφερόµαστε 
στο εξωτερικό φυσικό περιβάλλον. Το layer του χώρου δηµιουργούν, τα 
κελαηδίσµατα των πουλιών, οι ήχοι από πάπιες και το φύσηµα του αέρα, ενώ σαν 
συγκεκριµένοι ήχοι θεωρούνται µόνο τα βήµατα του ηθοποιού στο χώµα. 
Η εικόνα 40 παρουσιάζει τους ήχους για το πλάνο αυτό 
 

  
 

Εικόνα 40 
 
 
Πλάνο 19ο  : 00:13:24:01 – 00:14:04:10 
 
Το πλάνο αυτό διαδραµατίζεται σε κατάστηµα ψιλικών ειδών, µε κυρίαρχο στοιχείο 
για ακόµη µια φορά, το διάλογο. Οι συνθήκες που επικρατούν αναφορικά µε το 
περιβάλλον είναι οι ίδιες µε αυτές του προηγούµενου πλάνου. Κελαηδίσµατα 
πουλιών , ήχοι από πάπιες και ο φύσηµα του αέρα. Οι µεµονωµένοι ήχοι είναι: ο ήχος 
κορνίζας που τοποθετείται στο τραπέζι, το χτύπηµα γροθιάς στην παλάµη, το 
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χτύπηµα του χεριού στο τραπέζι και ο ήχος από την τριβή χαρτιών σε ξύλινη 
επιφάνεια. Ο ήχος της κορνίζας ηχογραφήθηκε µε τη χρήση πλαστικής θήκης για cd, 
ενώ όλοι οι άλλοι ήχοι αναπαρίστανται φυσικά1. Στην εικόνα 41 παρουσιάζονται οι 
ήχοι για το πλάνο αυτό. 
 

 
 

Εικόνα 41 
 
 
Πλάνο 20ο  : 00:14:13:24 - 00:15:03:07 
 
Μεταφερόµαστε σε ένα επαρχιακό δρόµο χωρίς κίνηση όπου ο πρωταγωνιστής στην 
προσπάθεια ανεύρεσης  µεταφορικού µέσου, περιµένει να περάσει κάποιο αυτοκίνητο 
για να τον πάρει µαζί του. Παρατηρούµε πως είναι µια ηλιόλουστη µέρα µε έντονο 
φυσικό περιβάλλον. Οι ήχοι που χρησιµοποιήσαµε για την αναπαράσταση της σκηνής 
αυτής καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

1. Περιβάλλον εθνικής οδού  5. Άνοιγµα πόρτας αυτοκινήτου 
2. Κελαηδίσµατα πουλιών 6. Κλείσιµο πόρτας αυτοκινήτου 

3. Κίνηση αυτοκινήτου στην εθνική οδό 7. Βήµατα σε χώµα 
4. Κίνηση αυτοκινήτου mics µέσα  

 
Πίνακας 5.10 

 
Οι ήχοι της σκηνής αυτής φαίνονται στην εικόνα 42 
 

                                                 
1 Το πλάνο αυτό δεν ενσωµατώθηκε στην περιγραφή του προηγουµένου γιατί η αρχή του βρίσκεται 
στο σηµείο τοµής δυο arrangement.  



 48 

 
 

Εικόνα 42 
 

 
Πλάνο 21ο  : 00.15.51.26 – 00.16.25.07 
 
Στο πλάνο αυτό η νύχτα έχει αρχίσει να πέφτει και το αυτοκίνητο το οποίο έχει 
παραλάβει τον πρωταγωνιστή της ταινίας, εισέρχεται στο χώρο στάθµευσης ενός café 
της εθνικής οδού. Το περιβάλλον πλέον έχει αλλάξει. Αποτελείται από την κίνηση 
οχηµάτων στην εθνική οδό και από τον ήχο τριζονιών που προδίδουν το πέρασµα στη 
νύχτα. Νέοι ήχοι που παρουσιάζονται σε αυτό το πλάνο αποτελούν τα τριζόνια2, ο 
ήχος από χειρόφρενο αυτοκινήτου και ο ήχος της αρµαθιάς από κλειδιά. Όλοι οι ήχοι 
για τη σκηνή αυτή παρουσιάζονται στον πίνακα 5.11. 
 

1. Τριζόνια (2 ch) 6. Άνοιγµα πόρτας αυτοκινήτου 
2. Κίνηση εθνικής οδού 7. Κλείσιµο πόρτας αυτοκινήτου 

3. Αυτοκίνητο σε κίνηση στην εθνική οδό 
(2 ch)  

8. Ήχος αρµαθιάς κλειδιών  

4. Βήµατα Αντρικά  9. Χειρόφρενο αυτοκινήτου 
5. Βήµατα Γυναικεία  

 
Πίνακας 5.11 

 
Το τελικό περιβάλλον µε τους ήχους για το πλάνο αυτό φαίνεται στην εικόνα 43 
 
                                                 
2 Για τον ήχο των τριζονιών έγινε χρήση βιβλιοθήκης ήχων 
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Εικόνα 43 
 
 
Πλάνο 22ο  : 00.16.25.07 – 00:18:18:24 
 
Η σκηνή αυτή διαδραµατίζεται στον εσωτερικό χώρο του café. Το βασικό layer είναι 
ένα µουσικό κοµµάτι το οποίο δίνει την ατµόσφαιρα που επικρατεί συνήθως στα café. 
Οι µεµονωµένοι ήχοι που χρησιµοποιήθηκαν, βρίσκονται στον πίνακα 5.12  
 

1. Φλιτζάνι καφέ 5. Ήχος από µανίκι αντρικού σακακιού 
2. Χτύπηµα αναπτήρα στο τραπέζι 

οριζόντια 
6. Σβήσιµο τσιγάρου 

3. Χτύπηµα αναπτήρα στο τραπέζι 
κάθετα 

7. Πτώση κλειδιών στο πάτωµα 

4. Ήχοι ταµπακέρας 8. Μάζεµα κλειδιών από το πάτωµα 
 

Πίνακας 5.12 
 

Όλες οι πηγές των ήχων είναι φυσικές εκτός από αυτή της ταµπακέρας, που για την 
προσοµοίωση της έχει χρησιµοποιηθεί πλαστική θήκη cd. Παρατηρούµε ακόµη στον 
πίνακα πως όλοι οι ήχοι της σκηνής αυτής είναι κρουστοί, δηλαδή µε έντονο attack 
time και µικρή διάρκεια. Ο συγχρονισµός τους ήταν µια σχετική εύκολη διαδικασία 
αν εξαιρέσει κανείς το χρόνο για την επιλογή της χροιάς του κάθε ήχου, αφού όπως 
αναφέραµε σε προηγούµενη ενότητα όλοι οι ήχοι είχαν κατατµηθεί ώστε να 
συµπίπτει η αρχή του σήµατος µε τη χρονική στιγµή µηδέν.  
Στην εικόνα 44 φαίνεται το arrangement µε τους συγχρονισµένους ήχους. 
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Εικόνα 44 
 
 
Πλάνο 23ο  : 00:18:18:24 – 00:18:40:24 
 
Είναι µια σκηνή νοσοκοµείου η οποία εξελίσσεται τόσο στο διάδροµο όσο και στο 
χώρο της χειρουργικής επέµβασης. Το πλάνο του διάδροµου περιλαµβάνει την 
κίνηση καροτσιού και γυναικείων βηµάτων, ενώ ο χώρος του χειρουργείου έχει 
αναλυθεί στο πλάνο 16. Ο λόγος που γίνεται αναφορά στο συγκεκριµένο πλάνο είναι 
µόνο για την αποσαφήνιση του ήχου του ηλεκτροσόκ. Πρόκειται για δύο κανάλια 
ήχων τα οποία προσοµοιάζουν την κίνηση ενός robot. Το ηχητικό αποτέλεσµα βόλευε 
και λειτουργούσε αρµονικά µε την εικόνα και για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε. Τα 
ηχητικά συµβάντα αυτά προέρχονται από βιβλιοθήκη ήχων. 
 
 
 
Πλάνο 23ο  : 00:18:40:24 – 00:20:00:01 
 
Στο πλάνο αυτό περιγράφονται τα τελευταία στάδια της διαδροµής και η είσοδος 
στην Αθήνα. Οι σκηνές περιλαµβάνουν την κίνηση αυτοκινήτων στην εθνική οδό και 
το θόρυβο που επικρατεί στο εσωτερικό του αυτοκινήτου όταν αυτό βρίσκεται σε 
κίνηση. Ο µοναδικός συγκεκριµένος ήχος της σκηνής αυτής είναι ο θόρυβος που 
προκαλείται κατά την προσπάθεια του πρωταγωνιστή να βγάλει το σακάκι που 
φοράει εντός του αυτοκινήτου. Μια σκηνή οµολογουµένως χωρίς πολλούς 
διαφορετικούς ήχους, αλλά µε πολλά cross fades σε samples των ίδιων ήχων µε 
σκοπό να διατηρηθεί η οµοιοµορφία του ηχητικού τοπίου στην επιθυµητή διάρκεια. 
Στην εικόνα 45 παρουσιάζεται το arrangement 
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Εικόνα 45 
 
 
Πλάνο 24ο  : 00:21:26:23 – 00:21:35:09 
 
Στην ουσία αποτελεί το τελευταίο πλάνο της περιγραφής των ήχων. Η σκηνή 
εκτυλίσσεται  µέσα στο χώρο του αυτοκινήτου όπου τελικά ο πρωταγωνιστής της 
ταινίας υποκύπτει στον πειρασµό της όµορφης κοπέλας. Οι ήχοι που πλαισίωσαν το 
πλάνο αυτό, είναι ήχοι που παρήχθησαν από την τριβή. Σηµαντικό στοιχείο για να 
έχουµε όλους τους παραγόµενους ήχους ήταν η αναπαράσταση της σκηνής µε όλους 
τους δυνατούς συνδυασµούς τριβής σχετικά µε τη χρονική διάρκεια (απότοµος, 
αργός), την άσκηση πίεσης της µιας επιφάνειας πάνω στην άλλη (µικρή, µεγάλη) και 
τη φύση των εφαπτόµενων επιφανειών (ύφασµα –ύφασµα, δέρµα – δέρµα και 
ύφασµα δέρµα). 
Οι ήχοι για τη σκηνή αυτή παρουσιάζονται στην εικόνα 46 
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Εικόνα 46 
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θ) Σύνθεση – Καταγραφή – Επιλογή Soundtrack 
 
Η µουσική ως γνωστόν έχει τη ικανότητα να δηµιουργεί και διεγείρει πολλά από τα 
ανθρώπινα ένστικτα και συναισθήµατα. Ο συνδυασµός της µε την εικόνα στον τοµέα 
αυτό, αποδίδει πολλά περισσότερα αποτελέσµατα. Καταλαβαίνουµε λοιπόν πως η 
µουσική επένδυση µιας ταινίας, αποτελεί µια αναγκαιότητα αφού ο ρόλος της είναι 
βαρυσήµαντος από κάθε άποψη. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η µουσική έχει σαν 
βασικό σκοπό είτε να επιφορτίσει συναισθηµατικά µια σκηνή είτε να επικαλύψει την 
αδράνεια µιας µεταβατικής σκηνής. Ταυτόχρονα για να λειτουργήσει 
εποικοδοµητικά, απαιτείται, το µουσικό θέµα που πλαισιώνει, να εκπέµπει τα 
ανάλογα συναισθήµατα και να συµβαδίζει µε την εικόνα. ∆ε νοείται για παράδειγµα η 
χρήση µιας χαρούµενης µελωδίας σε ένα δραµατικό πλάνο, αφού τα δυο 
συναισθήµατα είναι αντιδιαµετρικώς αντίθετα και αλληλοσυγκρούονται. Πρόκειται 
λοιπόν για µια πολύ λεπτή γραµµή ισορροπίας την οποία οφείλει ο κάθε συνθέτης να 
ακολουθεί.  
Αν και η σύνθεση της µουσικής για ταινία δεν ήταν στα πλαίσια του θέµατος της 
εργασίας αυτής, παρόλα αυτά, δηµιουργήθηκαν νέα µουσικά θέµατα τα οποία 
απορρέανε από την εικόνα. Ταυτόχρονα, δοκιµάστηκαν κάποιες παλαιότερες 
θεµατικές ενότητες οι οποίες θεωρήσαµε πως ταίριαζαν µε την εικόνα.. Κάποιες 
απορρίφθηκαν ενώ κάποιες άλλες λειτουργούσαν, στο µέτρο που η προσωπική 
αισθητική και διαίσθηση, µας επιτρέπει το διαχωρισµό αυτό.  
Παρακάτω παρουσιάζονται και αναλύονται όλα τα µουσικά θέµατα που 
χρησιµοποιήθηκαν στην ταινία βάσει του χρόνου εµφάνισής τους. 
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Μουσικό θέµα 1ο : Le prologue (00:01:17:05) 
 
Το πρώτο µουσικό θέµα που εµφανίζεται στην ταινία είναι αυτό των τίτλων έναρξης 
(εικόνα 47). 
 

  
 

Εικόνα 47 
 
Όπως βλέπουµε στο arrangement αυτό, υπάρχουν συνολικά 5 κανάλια. Το πρώτο από 
αυτά είναι µια ηλεκτρική κιθάρα η οποία παίζει αρπισµούς, το δεύτερο κανάλι 
εµπεριέχει τη µελωδική γραµµή, ενώ το τρίτο την αρµονία. Τα κανάλια αυτά, δεύτερο 
και τρίτο, έχουν προέλθει από το soft synth FM7 (εικόνα 48) 
 

 
 

Εικόνα 48 
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Το τέταρτο κανάλι είναι ηχογραφηµένος θόρυβος βύσµατος ο οποίος στην συνέχεια 
επεξεργάστηκε από φίλτρα και γραµµές καθυστέρησης (delay lines). Το τελευταίο 
κανάλι προσοµοιώνει θόρυβο ραδιοφώνου και προέρχεται από το soft synth 
Dreamstation (εικόνα 49).  
 

 
 

Εικόνα 49 
 
Όσον αφορά στα δυο τελευταία κανάλια θορύβου, έγινε επιλογή των samples από τα 
takes που παρουσιάζονται στην εικόνα 47 και στη συνέχεια, ο συγχρονισµός τους 
έγινε στο arrangement της ταινίας σύµφωνα µε την εικόνα. 
Στην εικόνα 47, κάτω από τα ηχογραφηµένα κανάλια, παρατηρούµε επίσης τρία 
effect sends. Τα τρία αυτά sends αφορούν την ηλεκτρική κιθάρα και περιλαµβάνουν 
το ίδιο plugin µε διαφορετικές ρυθµίσεις και συνεπώς διαφορετικό ηχητικό 
αποτέλεσµα. Πρόκειται για το plugin Amplitube (εικόνα 50) το οποίο είναι στην 
ουσία εξοµοιωτής ενισχυτών µε κάποια περιφερειακά effects όπως delay, wah, 
chorus, flanger και distortion.  
 

 
 

Εικόνα 50 
 
Όπως βλέπουµε στην αρχή του κοµµατιού, οι γραµµές αυτοµατισµού των effects 
τείνουν στο -∞, άρα δεν έχουµε επιστροφή από το effect. Στην πορεία και τα τρία 
κανάλια ανεβαίνουν σταδιακά δηµιουργώντας ένα forte στο κοµµάτι και στο τέλος 
πέφτουν και πάλι στο -∞. Τα δύο πρώτα κανάλια παραµορφώνουν το σήµα του 
αρπίσµατος ενώ το τρίτο δηµιουργεί ένα ηχητικό τοπίο συνδυάζοντας delay, chorus, 
flanger και reverb. 
 
Le prologue: 
Σύνθεση, Mix, Mastering: Sordid Bra  
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Μουσικό θέµα 2ο : Suzanne (00:02:55:14) 
 
Πρόκειται για ένα κοµµάτι του Leonard Cohen, το οποίο ακούγεται µέσα από ένα 
bandpass filter (εικόνα 51) µε σκοπό να αποδοθεί η αίσθηση ραδιοφώνου. 
 

 
 

Εικόνα 51 
 
 

Μουσικό θέµα 3ο : Φταίει ο Έρωτας (00:03:44:19) 
 
Ερµηνεία: Άντζελα ∆ηµητρίου. To φίλτρο που χρησιµοποιήθηκε είναι το ίδιο µε αυτό 
για το κοµµάτι του Leonard Cohen (εικόνα 51), αφού και στην περίπτωση αυτή 
χρειάστηκε να προσοµοιαστεί ο ραδιοφωνικός ήχος.  
 
 
Μουσικό θέµα 4ο : (00:04:17:08) 
 
Το κοµµάτι αυτό συνοδεύει τη σκηνή µετά από το τρακάρισµα, όπου και 
παρουσιάζεται ο τίτλος της ταινίας. Γράφτηκε παλαιότερα για να εξυπηρετήσει 
ανάγκες µουσικής επένδυσης για site στο internet και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια 
εικόνα του arrangement να δείξουµε. Παρόλα αυτά στον πίνακα 5.13 παρουσιάζονται 
οι ήχοι που αποτελούν το θέµα αυτό. 
 

1. Main Rhythm 5. Ήχος νερού 
2. Bongos 6. Ήχος αεροπλάνου 

3. E GTR (reggae) 7. SFX  
4. Μολύβι που γράφει σε χαρτί  

 
Πίνακας 5.13 

 
Γραµµή: 
Σύνθεση, Mix, Mastering: Sordid Bra 
Ηχογράφηση: Magnanimous recording studio 
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Μουσικό θέµα 5ο : Symplocarpus Foetidus (00:11:41:13) 
 
Το κοµµάτι αυτό πλαισιώνει τη σκηνή όπου ο πρωταγωνιστής της ταινίας, 
κατευθύνεται προς το σιδηροδροµικό σταθµό.  
Όλοι οι ήχοι περιέχουν Midi πληροφορία και δεν υπάρχει κανένα φυσικό όργανο στο 
κοµµάτι αυτό. Τα κανάλια που χρειάστηκαν είναι συνολικά 5. Το arrangement 
παρουσιάζεται στην εικόνα 52. 
 

  
 

Εικόνα 52 
 

Το πρώτο κανάλι εµπεριέχει την αρµονική γραµµή παιγµένη από pads τα οποία 
προέρχονται από το soft synth Moog Modular (εικόνα 53) 
 

 
 

Εικόνα 53 
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Τα περιφερειακά plugins που χρησιµοποιήθηκαν για το τελικό αποτέλεσµα του ήχου 
αυτού, είναι ένα delay (εικόνα 54) µε 800ms στο αριστερό κανάλι και 600ms στο δεξί 
και ένα reverb (small hall) για την προσοµοίωση του χώρου (εικόνα 55). 
 

 
 

Εικόνα 54 
 

 
 

Εικόνα 55 
 
Το δεύτερο κανάλι στο arrangement κρατάει επίσης την αρµονία. Προέρχεται από το 
soft synth Orchestral (εικόνα 56) και ο ήχος που προσοµοιάζει είναι αυτός των 
κοντραµπάσων και τσέλων παιγµένων µε δοξάρι. Στο τελικό ηχητικό αποτέλεσµα 
συνέβαλλε καθοριστικά ένας compressor (εικόνα 57), ρυθµίζοντας τις δυναµικές του 
ήχου. Τέλος έγινε χρήση του reverb της εικόνας 55 για την προσοµοίωση του χώρου.  
 

 
 

Εικόνα 56 
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Εικόνα 57 
 
Το τρίτο κανάλι χρησιµοποιείται για τη µελωδική γραµµή. Η πηγή του ήχου είναι το 
soft synth FM7 το οποίο έχουµε απεικονίσει στην εικόνα 48. Πρόκειται για έναν ήχο 
ο οποίος θυµίζει πολύ έντονα, αυτόν της ηλεκτρικής κιθάρας. Αυτό συµβαίνει επειδή 
το σήµα περνάει από τον εξοµοιωτή ενισχυτών κιθάρας και µπάσου Amplitube 
(εικόνα 50) ο οποίος δηµιουργεί το distortion στο σήµα που ακούµε. Το wah effect 
προέρχεται από το plugin SFX Machine (εικόνα 58) 
 

 
 

Εικόνα 58 
 

Τέλος οι δυναµικές του σήµατος ελέγχονται από έναν multiband compressor (εικόνα 
59), µε τον οποίο έχουµε τη δυνατότητα να επέµβουµε µε διαφορετική συµπίεση σε 
κάθε µια από τις πέντε συχνοτικές περιοχές που µας παρέχει. Σηµαντικό είναι να 
αναφερθεί πως το εύρος της κάθε περιοχής ελέγχεται πλήρως από το χρήστη.  
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Εικόνα 59 
 
Το τέταρτο κανάλι του arrangement είναι ένα φλάουτο το οποίο παίζει την τρίτη 
γραµµή της αρµονίας. Το φλάουτο προέρχεται από το soft synth FM7. Για την τελική 
του χροιά χρησιµοποιήθηκε ένα παραµετρικό φίλτρο συχνοτήτων (εικόνα 60) µε 
έµφαση στις χαµηλοµεσαίες συχνότητες και το reverb που περιγράψαµε 
προηγουµένως (εικόνα 55). 
 

 
 

Εικόνα 60 
 

Τέλος το πέµπτο κανάλι παίζει την τέταρτη γραµµή της αρµονίας, προέρχεται από το 
soft synth FM7 και προσοµοιώνει το Theremin µε τη χρήση του SFX Machine. Με το 
Req της waves ενισχύσαµε τις συχνότητες 2500Hz- 5000Hz, ώστε να γίνει πιο 
διακριτό στο Mix. 
To mastering του κοµµατιού έγινε µε τον master compressor, Final Mix (εικόνα 61). 
 



 61 

 
 

Εικόνα 61 
 

Symplocarpus Foetidus: 
Σύνθεση, Mix, Mastering: Sordid Bra 
 
 
Μουσικό θέµα 6ο : Sludge (00:12:37:09) 
 
Το µουσικό αυτό θέµα χρησιµοποιήθηκε στη σκηνή στο χώρο του ΟΣΕ, για τονίσει 
την αίσθηση του µυστηρίου που υπάρχει έκδηλη στην εικόνα. Είχε γραφτεί 
παλαιότερα σε µια περίοδο πειραµατισµού µε διάφορα effects πάνω σε ρυθµικά 
loops. ∆υστυχώς το µόνο που έχει αποµείνει από τότε είναι αυτό το mixdown και δεν 
υπάρχει κάποια εικόνα από το arrangement του κοµµατιού. 
 
Sludge: 
Σύνθεση, Mix, Mastering: Sordid Bra 
 
 
Μουσικό θέµα 7ο : Happy Day (00:15:14:11) 
 
Χρησιµοποιήθηκε ως θέµα σε µια µεταβατική σκηνή στην οποία δεν υπάρχει καµιά 
εξέλιξη σχετικά µε την πλοκή, πέραν του γεγονότος ότι ένα αυτοκίνητο κινείται στην 
εθνική οδό κατευθυνόµενο για την Αθήνα. 
 
Happy Day: 
Σύνθεση, Mix, Mastering: Orgaz_m 
 
 
Μουσικό θέµα 8ο : In Shades (00:16:25:09) 
 
Ένα υπέροχο µουσικό κοµµάτι του Tom Waits χρησιµοποιήθηκε για τη σκηνή στο 
café της εθνικής οδού.  
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Μουσικό θέµα 9ο : Flavor (00:20:46:13) 
 
Flavor 
Σύνθεση: Girls In Hawaii  
 
 
Μουσικό θέµα 10ο : Melissa  (00:21:26:20) 
 
Πρόκειται για µουσικό κοµµάτι µε έντονο το στοιχείο του αισθησιασµού αλλά και 
της ειρωνείας ταυτοχρόνως. 
 
Melissa 
Σύνθεση: Sachles 
Bass: Saki 
Darbuka: Milt Boy 
Vocals: Saki, Sordid Bra 
Programming: Sordid Bra 
Mix, Mastering: Sordid Bra 
Ηχογράφηση: Magnanimous recording studio 
 
Μουσικό θέµα 11ο : Would you like to drink a beer with us (00:22:47:21) 
 
Επιλέχθηκε ως το κοµµάτι για τους τίτλους τέλους µε δυναµικό και χλευαστικό 
χαρακτήρα. 
 
Would you like to drink a beer with us? 
Σύνθεση: The Bokotaz 
Drums programming: Orgaz_m 
Bass: Peter Zerman 
Guitars: Sordid Bra 
Vox: Prevezas  
Mix: Orgaz_m 
Mastering: Sordid Bra 
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ι) Mix – Mastering Ήχου 
 
Όταν όλοι οι ήχοι έχουν τοποθετηθεί στο arrangement συγχρονισµένοι µε την εικόνα, 
επέρχεται η διαδικασία του mix. Στο mix, οι ήχοι αναµιγνύονται µε γνώµονα τη 
µεταξύ τους ισορροπία, χωροτοποθετούνται στη στερεοφωνική εικόνα και παίρνουν 
τα effects που τους ταιριάζουν.  
Όταν µιλάµε για ισορροπία των ήχων αναφερόµαστε στην ηχητική στάθµη του κάθε 
ήχου συγκριτικά µε το ρόλο που εξυπηρετεί στην εικόνα. Έτσι οι ήχοι που 
προέρχονται από πηγές που εξελίσσουν την πλοκή, κατέχουν σηµαντικότερο ρόλο σε 
σχέση µε τους ήχους που απλώς πλαισιώνουν το τοπίο. Για το λόγο αυτό 
τοποθετούνται µπροστά στο mix µε σκοπό, να παραµείνει η προσοχή του θεατή 
εστιασµένη στο συµβάν που διαδραµατίζεται τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Ακόµη, 
επειδή η θέση της κάµερας είναι στην ουσία και η θέση του θεατή, δε δύναται ένα 
ηχητικό συµβάν στο βάθος ενός πλάνου να είναι πιο δυνατό σε ένταση από ό,τι 
συµβαίνει µπροστά στην κάµερα. Καταλαβαίνουµε λοιπόν, πως πρόκειται για ένα 
πολύπλοκο σύστηµα αλληλεπίδρασης εικόνας και ήχων το οποίο πρέπει να 
ισορροπηθεί ώστε να διευκολυνθεί και να γίνει πιο ευχάριστη η παρακολούθηση µιας 
ταινίας. 
Όταν αναφερόµαστε στη χωροτοποθέτηση (panning) των ήχων στη στερεοφωνική 
εικόνα, εννοούµε την ισορροπία του ποσοστού του σήµατος που στέλνεται στο κάθε 
κανάλι, left-right, ενός stereo ζεύγους. Όταν το ποτενσιόµετρο του panning βρίσκεται 
στην κεντρική θέση, τότε το ποσοστό του σήµατος για το κάθε κανάλι είναι το ίδιο. 
Με το panning µπορούµε να κατανείµουµε τα ηχητικά αντικείµενα στο χώρο 
σύµφωνα µε την εικόνα και να προσοµοιάσουµε µια κίνηση στο άξονα των x. 
Τέλος τα effects σε µια µίξη είναι ένας σηµαντικός παράγοντας ο οποίος όµως θέλει 
ιδιαίτερη προσοχή. Αφορά ως επί το πλείστον, την αισθητική αντιµετώπιση για το 
τελικό ηχόχρωµα των ήχων. Τα κυριότερα effects στο στάδιο του mix, αναφορικά µε 
τη συχνότητα χρήσης τους, είναι τα reverbs και τα eq. 
 
Η διαδικασία του mix της εργασίας ακολούθησε τα παρακάτω στάδια: 
I.   Mix των ήχων για την κάθε σκηνή ξεχωριστά 
II.  Mix πρόζας στην αναφερόµενη σκηνή και Mixdown της σκηνής. 
III. Mix των σκηνών µεταξύ τους και Mastering. 
 
 
I. Mix των ήχων για την κάθε σκηνή ξεχωριστά 
 
Mix 0-1 min  
 
Στην πρώτη σκηνή της ταινίας (00:00:29:04) είχαµε να τοποθετήσουµε στο χώρο 
κελαηδίσµατα πουλιών, ήχους από πάπιες και τζιτζίκια. Στην εικόνα 62 φαίνονται, η 
χωροτοποθέτησή τους, οι σχετικές εντάσεις καθώς και το ποσοστό του σήµατος που 
πηγαίνει στο effect. 
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Εικόνα 62 
 
Η µπλε γραµµή αυτοµατισµού πάνω στα tracks αναπαριστά τη σχετική ένταση που 
έχει το κάθε κανάλι την εκάστοτε χρονική στιγµή. Παροµοίως η κόκκινη γραµµή 
ορίζει το ποσοστό του σήµατος  που θα αποσταλεί στα κανάλια left-right, ενώ η καφέ 
γραµµή το ποσοστό του σήµατος που θα σταλεί στο effect. Στην συγκεκριµένη 
περίπτωση το ποσοστό αυτό έχει άµεση σχέση µε την ηχητική στάθµη της έντασης 
που ορίζει η µπλε γραµµή αφού το send του effect είναι µετά το fader του καναλιού 
(post).  
Το effect που χρησιµοποιήθηκε για τη σκηνή αυτή είναι το reverb Pantheon της 
Lexicon (εικόνα 63). 
 

 
 

Εικόνα 63 
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Όπως βλέπουµε στην εικόνα 63 ο τύπος του reverb είναι ambience µε µικρό χρόνο 
αντήχησης και συχνότητα απόσβεσης της ταλάντωσης στα 8.65 KHz. Το ρυθµιστικό 
spread είναι στο 100% µε σκοπό να προσοµοιάσει την εκποµπή του ήχου σε µεγάλη 
ακτίνα, χαρακτηριστικό των ανοιχτών  εξωτερικών χώρων. Τέλος το mix του effect 
ορίστηκε στο 100% wet αφού η συνδεσµολογία είναι παράλληλη και το ποσοστό του 
σήµατος ορίζεται από το send level του dry καναλιού. 
Στην επόµενη σκηνή έχουµε το πλάνο της σπηλιάς, µε τους ήχους από το SH-32 και 
τις σταγόνες. Στη σκηνή αυτή χρησιµοποιήθηκε και για τους δύο ήχους το plugin 
Spectra Fx  της cakewalk (εικόνα 64). Πρόκειται για ένα multi effect το οποίο 
περιέχει κλασσικά effects όπως chorus, flanger, delay κτλ. Το ενδιαφέρον που 
παρουσιάζει όµως, έγκειται στη δηµιουργία της ψευδαίσθησης της κίνησης του effect 
στο χώρο. Αναφορικά µε τον ήχο της σπηλιάς, το effect που χρησιµοποιήθηκε είναι 
ένα chorus, ενώ για τις σταγόνες ένα long delay. 
 

 
 

Εικόνα 64 
 

Αµέσως µετά έρχεται η σκηνή του διαδρόµου (00:00:53:09). Η λογική που 
ακολουθήθηκε στη σκηνή αυτή όπως σε όλες τις σκηνές, ήταν να τοποθετηθούν σε 
χαµηλή ένταση στο mix, οι ήχοι που συγκροτούν το περιβάλλον ενώ να αναδειχτούν 
περισσότερο οι επιµέρους ήχοι. Περιβάλλον για τη σκηνή αυτή αποτελούν, ο θόρυβος 
από τις οµιλίες (όχλος) και τα ακανόνιστα βήµατα, ενώ συγκεκριµένοι, τα βήµατα 
των ατόµων που ξεχωρίζουν στο πλάνο και το κουδούνισµα του τηλεφώνου. Όλα τα 
κανάλια της σκηνής αυτής οδηγήθηκαν σε ένα reverb (εικόνα 65) το οποίο 
προσοµοιάζει ένα large hall. 
 

 
 

Εικόνα 65 
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Mix 2.30–4.40 min 
 
Μετά το µουσικό κοµµάτι των τίτλων έναρξης, µεταφερόµαστε στο γραφείο του 
πρωταγωνιστή της ταινίας ο οποίος παίζει µε ένα µανταλάκι. Το κανάλι που αφορά το 
µανταλάκι φαίνεται στην εικόνα 66 
 

 
 

Εικόνα 65 
 
Το reverb που χρησιµοποιήθηκε για τη σκηνή αυτή είναι το Studio Verb της 
cakewalk (εικόνα 66). 
 

 
 

Εικόνα 66 
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Όπως παρατηρούµε το reverb του καναλιού είναι συνδεµένο σε σειρά. Αυτό έγινε για 
λόγους ευκολίας αλλά και επειδή ήταν εφικτός ο αυτοµατισµός του fader για το mix 
level του effect (πράσινη γραµµή). Η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει για όλα τα 
plugins παρά µόνο για αυτά τα οποία είναι της κατασκευάστριας εταιρείας του 
πολυκάναλου προγράµµατος στο οποίο δουλεύουµε. 
Στη γραµµή αυτοµατισµού διακρίνουµε πως το mix level για τους ήχους εκτόξευσης 
του αντικειµένου βρίσκεται σε χαµηλή στάθµη (-19dB), ενώ για τον ήχο 
πρόσκρουσης του αντικειµένου στο πάτωµα, η περιβάλλουσα έντασης για το 
ποσοστό που αποστέλλεται στο reverb είναι πολύ µεγαλύτερη. Αυτό συµβαίνει γιατί 
αλλάζει τόσο η απόσταση του πλάνου από το αντικείµενο όσο και η επιφάνεια 
πρόσκρουσης. Ακόµη η τοποθέτηση αυτού του ηχητικού σήµατος στη στερεοφωνία, 
βρίσκεται σε ποσοστό 72% στο δεξί κανάλι (κόκκινη γραµµή), όπου και 
κατευθύνθηκε το αντικείµενο. 
 
 
 
Mix 4.40–6 min 
 
Η σκηνή του γραφείου που ξεκινάει τη χρονική στιγµή (00:04:42:12) παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο mix (εικόνα 67). 
 

 
 

Εικόνα 67 
 
Το background του πλάνου αυτού είναι ο ήχος  της γραφοµηχανής ο οποίος χωρίζεται 
µε τη σειρά του σε πέντε layers. Τα δυο πρώτα αφορούν τα πλήκτρα της 
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γραφοµηχανής. Τα effect που χρησιµοποιήθηκαν για τα δύο αυτά κανάλια είναι ένα 
delay (εικόνα 68) και ένα reverb (εικόνα 69).  
 

 
 

Εικόνα 68 
 
 

 
 

Εικόνα 69 
 

Το delay είναι κοντινό (100ms) και η χρήση του είχε ως µοναδικό στόχο τη βελτίωση 
του ηχοχρώµατος των πλήκτρων. Ο ήχος αυτός απέκτησε τις αντηχήσεις του χώρου 
µε ένα small hall reverb. Το reverb αυτό χρησιµοποιήθηκε και στα υπόλοιπα layers 
της γραφοµηχανής. 
Μια δεύτερη διάσταση χώρου δόθηκε στους ήχους του τηλεφώνου και του 
κουδουνιού. Η προσοµοίωση του χώρου έγινε µε ένα δεύτερο reverb µε µεγαλύτερο 
χρόνο αντήχησης (RT60=2.0sec). Το reverb αυτό φαίνεται στην εικόνα 70. 
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Εικόνα 70 
 

Οι χώροι που µόλις περιγράψαµε αναφέρονται σε ηχητικά συµβάντα τα οποία 
δηµιουργήσαµε µε τη φαντασία µας και δεν απεικονίζονται σε κανένα πλάνο. Το 
γεγονός αυτό µας παρείχε τη δυνατότητα ελεύθερης αντιµετώπισης των ηχητικών 
τοπίων σύµφωνα µε την αισθητική που θέλαµε να επιτύχουµε.  
Για τους ορατούς τώρα ήχους, όπως τα βήµατα των ηθοποιών ή η κίνηση των 
χαρτιών, η περιγραφή του χώρου έγινε µε το IR-1 reverb. Επειδή ο χώρος που 
απεικονίζεται στο πλάνο έχει µικρό χρόνο αντήχησης RT60=0.7sec, επιλέξαµε ένα 
hall (εικόνα 71). 
 

 
 

Εικόνα 71 
 

Στη σκηνή αυτή υπήρχε έντονο το στοιχείο της κινητικότητας των ατόµων, στους 
διαδρόµους που δηµιουργούσαν οι βιβλιοθήκες. Η κίνηση αυτή πραγµατοποιούνταν 
στη διάσταση του βάθους (άξονας z) της εικόνας. Για να προσοµοιαστεί, λοιπόν, µια 
τέτοια αποµάκρυνση στο χώρο, έπρεπε στο κανάλι των βηµάτων, να γίνει σταδιακή 
µείωση της περιβάλλουσας της έντασης µε ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού που 
αποστέλλεται στο reverb. Ένα τέτοιο παράδειγµα, παρουσιάζεται στην εικόνα 72. 
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Εικόνα 72 
 

Όπως βλέπουµε στο αρχείο αυτό η ένταση των βηµάτων που απεικονίζονται µε τη 
µπλε γραµµή µειώνεται σταδιακά ενώ αυξάνεται το send στο reverb (καφέ γραµµή). 
Όπως έχουµε αναφέρει η κόκκινη γραµµή φανερώνει τη χωροτοποθέτηση του ήχου. 
Αυτή, για τα τρία πρώτα βήµατα, βρίσκεται στο κέντρο C (L=R), ενώ για το 
τελευταίο οδηγείται στο δεξί κανάλι κατά 45%. Αυτό σηµαίνει πως ο ηθοποιός 
κινείται προς το βάθος του διαδρόµου και στο τέλος στρίβει προς τη δεξιά 
κατεύθυνση. 
 
 
Mix 6-8 min 
 
Σηµαντική σκηνή αυτού του διαστήµατος αποτελεί η σκηνή στο γραφείο του 
διευθυντή του Άδη. Ο χώρος που χρησιµοποιήθηκε για τα ηχητικά συµβάντα είναι 
µια προσοµοίωση καθεδρικού ναού (FX reverb) σε συνδυασµό µε ένα long dark hall 
(Rverb). Χαρακτηριστικά των δύο reverbs είναι οι µεγάλες διαστάσεις των δωµατίων 
68m και 80m αντίστοιχα (εικόνες 73 &74). 
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Εικόνα 73 
 

Tο µεγάλο decay time κάνει τους ήχους να ακούγονται περισσότερο ποµπώδεις. 
 

 
 

Εικόνα 74 
 
Αντίστοιχο είναι το reverb για την πρόζα στη σκηνή αυτή όπου χρησιµοποιείται ένα 
dark chamber µε παραπλήσια χαρακτηριστικά στις παραµέτρους room size και decay 
time, αλλά µε µεγαλύτερο pre delay κάνοντας τον ήχο πιο σκοτεινό (εικόνα 75). 
 

 
 

Εικόνα 75 
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Όσον αφορά στα ρολόγια, τα effects που πλαισιώνουν τους ήχους είναι το church 
reverb το οποίο παρουσιάσαµε πιο πάνω, το Stereo Enhancer (εικόνα 76), το οποίο 
δηµιουργεί µεγαλύτερη στερεοφωνική εικόνα σε ένα σήµα αποκωδικοποιώντας το σε 
ΜS σύστηµα µικροφώνων και το Lexicon delay (εικόνα 77) το οποίο χρησιµοποιείται 
για το κοντινό πλάνο των ρολογιών ώστε να δηµιουργεί την αίσθηση περισσότερων 
αντικειµένων. 
 

 
 

Εικόνα 76 
 

 
 

Εικόνα 77 
 
 
Mix 8-10 min   
  
Τη χρονική στιγµή 00:08:24:22 ο πρωταγωνιστής της ταινίας αποχωρεί από τον κάτω 
κόσµο. Η αποχώρηση αυτή συνοδεύεται από το κλείσιµο της κεντρικής πόρτας του 
Άδη. Ο ήχος της πόρτας έπρεπε να είναι επιβλητικός και να αφήνει την αίσθηση ότι 
σφραγίζει καλά στο κλείσιµο. Το αποτέλεσµα αυτό το πετύχαµε δηµιουργώντας τρία 
sends σε τρία διαφορετικά reverbs. Τα δυο από αυτά είναι πολύ µεγάλοι χώροι 
(Abyss & Dark Chamber) µε RT60=10sec και room sizes 100m και 69.3m, ενώ το 
τρίτο είναι ένα Medium Hall µε RT60=1.6sec. Τα δύο πρώτα δίνουν την αίσθηση 
µιας µεγάλης και βαριάς πόρτας, ενώ το τρίτο κάνει πιο «λαµπρό» το ηχόχρωµά της. 
Το κανάλι της πόρτας µε τα sends και τις γραµµές αυτοµατισµού φαίνεται στην 
εικόνα 78. 
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Εικόνα 78 
 

Η πράσινη γραµµή αφορά το ποσοστό του σήµατος που πηγαίνει στο Dark Chamber, 
η καφέ στο Abyss reverb και η ροζ στο Hall. 
Στη συνέχεια έχουµε την κίνηση του ηθοποιού στο διάδροµο. Η κίνηση αυτή έχει 
αρχή της το βάθος του διαδρόµου και τελειώνει µπροστά στην κάµερα. Αν και 
χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της ταυτόχρονης αυξοµείωσης του reverb και της 
περιβάλλουσας της έντασης, τα αποτελέσµατα ήταν ακόµη καλύτερα µε τη χρήση του 
plugin Surround της sonitus:fx (εικόνα 79). 
 

 
 

Εικόνα 79 
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Όπως παρατηρούµε στην εικόνα, έχουµε δηµιουργήσει µια διαδροµή από το surround 
πίσω µεγάφωνο στο κεντρικό µπροστά. Ο χρόνος της διαδροµής αυτής ορίστηκε στο 
path time ίσος µε 10sec, αφού πρώτα έγινε καταµετρήθηκε στο arrangement. Έτσι µε 
τον τρόπο αυτό προσοµοιάσαµε καλύτερα την κίνηση σχετικά µε την αίσθηση του 
βάθους. Τα βήµατα πήραν τους χώρους από τα reverb στα οποία έγινε αναφορά 
προηγουµένως και µε τη χρήση ενός equalizer (εικόνα 80), το οποίο ενίσχυσε τις 
χαµηλές συχνότητες, δηµιουργήσαµε την επιθυµητή χροιά. 
 

 
 

Εικόνα 80 
 
Το κανάλι των βηµάτων στο συγκεκριµένο διάδροµο παρουσιάζεται στην εικόνα 81 
 

 
 

Εικόνα 81 
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Mix 10-13 min 
 
Στη σκηνή του νοσοκοµείου τη χρονική στιγµή (00:10:32:15) τα βασικά πλάνα είναι 
δύο. Το ένα είναι το χειρουργικό κρεβάτι µε τους γιατρούς να χειρουργούν τον 
ασθενή, ενώ το δεύτερο είναι ο παλµογράφος του ηλεκτροκαρδιογραφήµατος. Όπως 
έχουµε ήδη αναφέρει σε προηγούµενη ενότητα, το ηλεκτροκαρδιογράφηµα αποτελεί 
βασικό layer σε κάθε σκηνή του νοσοκοµείου. Στην περίπτωση αυτή όµως συναντάµε 
για πρώτη φορά το φαινόµενο όπου ο ήχος του backgroung γίνεται συγκεκριµένος και 
πρωταγωνιστικός σε ένα πλάνο. Η σκηνή µε τους ήχους συγχρονισµένους στο 
arrangement και τα sends στα effects φαίνεται στην εικόνα 82. 
 

 
 

Εικόνα 82 
 
Στην παραπάνω εικόνα, διακρίνουµε πως τα sends στο reverb των καναλιών 35, 36 & 
37, πέφτουν απότοµα σε level σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή και σε µια άλλη 
επανέρχονται ακαριαία πάλι στην αρχική τους θέση. Τα δύο αυτά σηµεία ορίζουν την 
αλλαγή των πλάνων. Αρχικά, το πλάνο φαίνεται να εστιάζει στο χειρουργικό κρεβάτι 
αφού το send για το reverb του ηλεκτροκαρδιογραφήµατος είναι στο µέγιστο επίπεδο 
της στάθµης του και η περιβάλλουσα της έντασης του, στο χαµηλότερο. Έτσι 
δηµιουργείται η αίσθηση ενός αποµακρυσµένου αντικειµένου. Στη συνέχεια γίνεται 
το ακριβώς αντίθετο. Η στάθµη της ένταση των καναλιών φτάνει στο ανώτερο 
επίπεδο, ενώ το send level στο κατώτερο. Από το γεγονός αυτό καταλαβαίνουµε πως 
το πλάνο έχει αλλάξει και το σηµείο εστίασης είναι, πλέον, η οθόνη του 
παλµογράφου. Παρατηρούµε επίσης, πως από το κανάλι 37 παίρνουµε την έξοδο για  
τους χτύπους της καρδιάς. Είναι γνωστό πως ο ήχος αυτός δεν αναπαράγεται από το 
ηλεκτροκαρδιογράφηµα. Παρόλα αυτά, η αντιµετώπισή του σαν αναπόσπαστο µέρος 
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του ηχητικού συνόλου του ηλεκτροκαρδιογραφήµατος, προσδίδει περισσότερη 
συναισθηµατική φόρτιση. 
Τέλος αξίζει να αναφέρουµε πως το reverb που χρησιµοποιήθηκε για όλους τους 
ήχους της σκηνής αυτής, είναι ένα Bright Hall από το Rverb της Waves. 
 
 
Mix 13-25 min 
 
∆εν υπάρχει κάποια αξιοσηµείωτη αναφορά. Το mix των ήχων ακολουθεί τη λογική 
αντιµετώπισης που έχει περιγραφεί στα προηγούµενα µεµονωµένα περιστατικά. 
 
ΙΙ. Mix πρόζας στην αναφερόµενη σκηνή και Mixdown της σκηνής. 
 
Όταν το mix των ηχογραφηµένων ήχων και µη, είχε ολοκληρωθεί για την εκάστοτε 
σκηνή, η αµέσως επόµενη προτεραιότητα ήταν να δηµιουργηθεί η ισορροπία µεταξύ 
των ηχητικών τοπίων µε την πρόζα. Η πρόζα µέχρι εκείνη τη στιγµή λειτουργούσε ως 
οδηγός για τα συναισθήµατα που έπρεπε να δηµιουργηθούν βάση της µίµησης των 
ηθοποιών. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν ήταν πολλά λόγω της κακής 
τοποθέτησης του shotgun. Είναι γνωστό πως η γωνία απόκρισης των shotgun 
µικροφώνων, είναι περίπου στις 40ο. Έτσι, πολλές ήταν οι φορές που εξαιτίας της 
αλλαγής θέσης του ηθοποιού, άλλαζε και η ηχητική στάθµη. Στις περιπτώσεις αυτές 
έπρεπε να ενισχύσουµε τις µεµονωµένες φράσεις ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία 
του λόγου. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα µιας τέτοιας επεξεργασίας αποτελεί η 
σκηνή στον εσωτερικό χώρο του αυτοκίνητου για τη χρονική στιγµή 00:19:41:21 
(εικόνα 83). 
 

 
 

Εικόνα 83 
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Η καφέ κυµατοµορφή αριστερά αφορά το λόγο του πρωταγωνιστή της ταινίας. 
Ακριβώς δεξιά από αυτή, εκεί όπου υπάρχει ντουµπλαρισµένη η ροζ κυµατοµορφή, 
είναι ο λόγος της γυναίκας που απεικονίζεται. Στο καφέ κανάλι το οποίο είναι το 
εγγεγραµµένο κανάλι της πρόζας που πήραµε από το σκηνοθέτη το πλάτος της 
κυµατοµορφής είναι απειροελάχιστο. Στην προσπάθειά µας να ενισχύσουµε το 
συγκεκριµένο σηµείο αντιµετωπίσαµε τεράστιο πρόβληµα,  εξαιτίας της παράλληλης 
ενίσχυσης του περιβαλλοντικού ήχου τη στιγµή εκείνη. Αυτό που έπρεπε να γίνει, 
ήταν µε κάποιο τρόπο να ξεχωρίσει η οµιλία από το background. Αυτό επιτεύχθηκε, 
στο µέτρο του εφικτού, µε τη χρήση δύο expanders C1 (εικόνες 84 και 85) της 
Waves, σε λειτουργία split mode. 
 

 
 

Εικόνα 84 
 

 
 

Εικόνα 85 
 
Στην εικόνα 84 βλέπουµε πως το φίλτρο διαχωρίζει το εισερχόµενο σήµα βάσει της 
κεντρικής συχνότητας που του έχουµε ορίσει. Η συχνότητα όπου γίνεται το split της 
λειτουργίας του expander, είναι τα 341Hz µε Q 0.591. Η µπλε γραµµή του 
γραφήµατος απεικονίζει το συχνοτικό εύρος λειτουργίας του expander. Παροµοίως, 
οι συχνότητες που περιλαµβάνει η κόκκινη γραµµή του lowpass φίλτρου, είναι η 
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συχνότητες αποκοπής του σήµατος από τη λειτουργία του expander. Με τον ίδιο 
τρόπο ερµηνεύεται και η εικόνα 85, στην οποία ο τύπος του split φίλτρου είναι 
bandpass όσον αφορά στην επεξεργασία του εισερχόµενου σήµατος ή band reject 
όσον αφορά στη λειτουργία του expander. 
Η πρακτική ερµηνεία όλων αυτών που αναφέραµε είναι ότι µε τον expander της 
εικόνας 84 αποκόψαµε τις χαµηλές συχνότητες που έπαιρνε το shotgun από τους 
κραδασµούς του αυτοκινήτου ενώ µε τον expander της εικόνας 85 περιορίσαµε το 
«φύσηµα» (hiss) στις υψηλές συχνότητες (fc=16000Hz). Έτσι µε τους δύο expanders 
σε σειρά καταφέραµε να ενισχύσουµε το σήµα, µόνο στα σηµεία της οµιλίας, 
αποκόπτοντας ταυτόχρονα τις ενοχλητικές συχνότητες που προκαλούσαν τον 
ανεπιθύµητο θόρυβο. 
Στη συνέχεια το επεξεργασµένο σήµα συγχρονίστηκε στο arrangement µε το 
προϋπάρχον αλλά δυστυχώς δεν µπορούσε να λειτουργήσει µόνο του γιατί άλλαζε το 
περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, το γνήσιο κανάλι της πρόζας έπαιξε το ρόλο του 
περιβάλλοντος χώρου, ενώ το νέο κανάλι χρησιµοποιήθηκε για τη σαφήνεια στην 
οµιλία. 
Στο υπόλοιπο της πρόζας δεν υπήρχε τόσο ακραίας µορφής περιστατικό, παρόλα 
αυτά για την αποσαφήνιση του λόγου χρειάστηκε σε πολλά σηµεία να γίνει 
αυτοµατισµός του envelope της έντασης (εικόνα 86). Ακόµη χρειάστηκε να γίνει ένα 
υποτυπώδες edit σε διάφορα µέρη όπου υπήρχε η οµιλία των συντελεστών της ταινίας 
(00:20:32:02) ή ο ηθοποιός είχε χτυπήσει κατά λάθος το µικρόφωνο (00:14:01:00).    
 

 
 

Εικόνα 86 
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Η εικόνα 86 είναι ένα παράδειγµα αυτοµατισµού του αρχείου της πρόζας για το 
χρονικό διάστηµα 13-22 min. Παρατηρούµε ακόµη πως στο αριστερό µέρος του 
καναλιού είναι τα sends για τα περιφερειακά effects της πρόζας. Τα sends αυτά είναι 
συνολικά τρία, εκ των οποίων τα δύο είναι reverbs, ένα hall µε µικρό χρόνο 
αντήχησης (RT60=1.4sec) και ένα CaveVerb µε µεγάλο χρόνο αντήχησης 
(RT60=10sec). Έτσι υπήρχε η δυνατότητα προσοµοίωσης τόσο µεγάλων όσο και 
µικρών χώρων. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε να χρησιµοποιηθούν και 
τα δύο µε διαφορετική αναλογία, ώστε να πετύχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα. 
Στο τρίτο send υπάρχει ένα Pitch Shifter (εικόνα87), το οποίo χρησιµοποιήσαµε στο 
πλάνο του café τη χρονική στιγµή 00:17:25:18 (εικόνα 88). 
 

 
 

Εικόνα 87 
 

 
 

Εικόνα 88 
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Με το Pitch Shifter κατεβάσαµε το τονικό ύψος της φωνής του ηθοποιού κατά 6 
οκτάβες µε σκοπό να τον κάνουµε να ακουστεί περισσότερο καταχθόνιος µιας και 
στο συγκεκριµένο σηµείο της πρόζας, ταίριαζε εκπληκτικά να γίνει κάτι τέτοιο. 
Παρατηρούµε ακόµη πως για την ατάκα αυτή χρησιµοποιήθηκαν και τα δύο reverbs 
της φωνής. Με το hall διατηρήσαµε το δεδοµένο χώρο που είχαµε και πριν, σε 
µεγαλύτερο όµως ποσοστό χάριν της υπερβολής, ενώ µε το CaveVerb προσδώσαµε 
σε µεγαλύτερο βαθµό, το συναίσθηµα της εξωπραγµατικής φωνής. 
 
  
III. Mix των σκηνών µεταξύ τους και mastering. 
 
Μετά το mix όλων των ήχων που απαρτίζουν µια σκηνή, σειρά έχει η δηµιουργία της 
ισορροπίας των επιµέρους σκηνών. Σε πρώτο στάδιο, το mix των σκηνών γίνεται για 
το κάθε arrangement χωριστά. Έτσι για παράδειγµα, στο arrangement 0-1min 
υπάρχουν τρεις διαφορετικές σκηνές. Για κάθε µια από αυτές, έγινε ένα stereo 
mixdown3 (εικόνα 89). O λόγος που χρειάστηκε να γίνει το mixdown είναι, αφενός 
για να µπορεί να αλλάξει η ηχητική στάθµη της κάθε σκηνής µε τη χρήση ενός µόνο 
fader και αφετέρου επειδή το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι ένα stereo κανάλι το 
οποίο θα εµπεριέχει όλο το ηχητικό υλικό. 
 

 
 

Εικόνα 89 

                                                 
3 Το mixdown έγινε µε εσωτερική εγγραφή σε ένα νέο κανάλι του arrangement επειδή το αλγοριθµικό 
mixdown του προγράµµατος αλλοίωνε το ηχητικό αποτέλεσµα. 
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Στην εικόνα 89, φαίνεται το mixdown της κάθε σκηνής για το arrangement 0-1min, 
µε τις περιβάλλουσες έντασης και τους χρόνους αρχής και τέλους καταγεγραµµένους 
πάνω στο εκάστοτε κανάλι. Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε για όλα τα 
arrangements µε αποτέλεσµα, στο τέλος να έχουµε να διαχειριστούµε µόνο τα stereo 
κανάλια των σκηνών.  
Στην πορεία δηµιουργήθηκε ένα νέο arrangement το οποίο θα φιλοξενούσε όλα τα 
stereo tracks που είχαν δηµιουργηθεί (εικόνα 90). 
 

 
 

Εικόνα 90 
 
Τα mixdown των επιµέρους arrangements τοποθετήθηκαν στο νέο περιβάλλον 
εργασίας, έγιναν κάποιες τελευταίες διορθώσεις και µε τη χρήση του multiband 
compressor L3 της waves στο master (εικόνα 91), έγινε export του τελικού 
µιξαρισµένου αρχείου. Τα χαρακτηριστικά του τελικού αρχείου αυτού, όπως έχουµε 
ήδη αναφέρει, είναι wav µε συχνότητα δειγµατοληψίας 48KHz και βάθος δείγµατος 
16bit 
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Εικόνα 91  
 
Όπως βλέπουµε στην εικόνα έχουµε θέσει το Threshold στα -3.5dB και την τελική 
έξοδο στα 0dB. Στην κόκκινη µπάρα δεξιά, φανερώνεται το συνολικό «πάτηµα» του 
compressor ενώ µε την µπλε περιβάλλουσα αναπαρίσταται το «πάτηµα» για την κάθε 
συχνοτική περιοχή ξεχωριστά. Το στιγµιότυπο αυτό προέρχεται από µια σκηνή 
νοσοκοµείου όπου οι χαµηλές συχνότητες (χτύποι καρδιάς) καθώς και κάποιες 
υψίσυχνες (ηλεκτροκαρδιογράφηµα) ήταν αρκετά εντονότερες από ότι οι υπόλοιπες. 
Για αυτό το λόγο βλέπουµε τον compressor να λειτουργεί σε αυτές τις περιοχές 
συχνοτήτων και να τις περιορίζει.  
 
 
ια) Export Avi 
 
Αφού έγινε το export του τελικού αρχείου ήχου από το Sonar, στη συνέχεια έπρεπε 
δηµιουργήσουµε ένα αρχείο στο οποίο θα συµπεριλαµβάνονταν τόσο ο ήχος όσο και 
το video. Η διαδικασία αυτή έλαβε χώρα στο λογισµικό διαχείρισης εικόνας και ήχου 
Premiere. Έτσι δηµιουργήσαµε ένα νέο project (εικόνα 92) στο premiere βάση του 
ευρωπαϊκού προτύπου Pal µε frame rate 25fps και frame size 720h 576v (1.067). 
 

 
 

Εικόνα 92 
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Στη συνέχεια εισαγάγαµε στο project το αρχείο ήχου (wav) και το αρχείο video 
(mpeg-2). Στην εικόνα 93 παρουσιάζεται το project του premiere. 
 

 
 

Εικόνα 93 
 

Τέλος, ακολουθώντας τις επιλογές, File → Export → Export DVD εµφανίσαµε το 
παράθυρο της εικόνας 94 από όπου γράψαµε το τελικό DVD της ταινίας. 
 

 
 

Εικόνα 94 



 84 

ιβ) Επίλογος 
 
Η εργασία αυτή είχε καθαρά ερευνητικό χαρακτήρα, αφού η διαδικασία που 
περιγράψαµε δε χρησιµοποιείται ως µέθοδος για την ολοκληρωµένη παραγωγή µιας 
ταινίας. Ωστόσο, εφαρµόζεται σε πολλές περιπτώσεις διορθωτικών αλλαγών και 
δηµιουργίας ειδικών effects. Η εµπειρία που αποκοµίσαµε κατά τη διάρκεια της 
εργασίας ήταν µεγάλη αφού συµπεριλάµβανε όλα τα στάδια παραγωγής του ήχου για 
την εικόνα, από την ηχογράφηση, το συγχρονισµό, µέχρι το mix και τη δηµιουργία 
ενός τελικού προϊόντος, συµβατού µε όλα τα µέσα ψηφιακής αναπαραγωγής video.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ευχαριστώ, για την ένθερµη υποστήριξη όλου αυτού του διαστήµατος, τόσο σε 
πρακτικό όσο και σε ηθικό επίπεδο τους: 
 
Μορφούλα, Μίλτο, Philippe, Σάσα, Pentz, Γιώργη, Peter, Zelkovic, Γιώργο, Φανή και 
Νίκο. 
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ΠΗΓΕΣ: 
 

1. http://www.filmsound.org 
 
2. http://www.wikipedia.org 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


