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Δπραξηζηίεο 

 

Δπραξηζηώ ηνλ Ηνλά θαη ηελ Βεξέλα Κπξαηδή γηα ηελ ζπγγξαθή θαη ηα ζθίηζα, 

αληίζηνηρα, ηεο ηζηνξίαο πνπ ελέπλεπζε ηελ παξνύζα εξγαζία, θαη γηα ηελ ζεηηθή 

πξνδηάζεζή ηνπ Ηνλά απέλαληί ζε απηή ηελ ηδέα, δίλνληαο νπζηαζηηθά ην πξάζηλν θσο 

γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. 

Δπραξηζηώ πνιύ όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ κε βνήζεζαλ δαλείδνληαο ηηο θσλέο ηνπο 

θαη ηνλ πνιύηηκν ρξόλν ηνπο δίλνληαο έηζη πλνή ζηελ ηζηνξία ηνπ Ηνλά. Δπραξηζηώ ηνπο 

ίδηνπο αλζξώπνπο γηα ηελ αλεμάληιεηε ππνκνλή ηνπο θαη δεηώ ζπγλώκε αλ θάπνηνη 

ηαιαηπσξήζεθαλ πεξηζζόηεξν απ' όζν ρξεηαδόηαλ. Δπραξηζηώ επίζεο όζνπο κε ηα ζεηηθά 

ηνπο ζρόιηα ελζάξξπλαλ ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Σέινο, επραξηζηώ πάξα πνιύ ηνλ θαζεγεηή Νηθόιαν Βαιζακάθε γηα ηελ ππνκνλή ηνπ 

θαζώο θαη γηα ηελ πνιύηηκε θαζνδήγεζή θαη ππνδείμεηο ηνπ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο 

εξγαζίαο. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο κίαο ερνγξαθεκέλεο 

αθνπζηηθήο έθδνζεο ελόο παηδηθνύ βηβιίνπ, ηνπ «ηε θηά ηνπ Αόξαηνπ Βαζηιηά» ηνπ Ηνλά 

Κπξαηδή. Πεξηιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία (αλαδήηεζε εζνπνηώλ θαη απαξαίηεηνπ 

εμνπιηζκνύ, θαηαγξαθή θαη νξγάλσζε απαηηνύκελσλ κνπζηθώλ κεξώλ θαη ερεηηθώλ εθέ), 

ηελ πινπνίεζε (ερνγξαθήζεηο, επεμεξγαζία, κίμε, mastering) θαη ηελ παξάδνζή ηνπ 

ηειηθνύ απνηειέζκαηνο ζε audio-cd θαη αξρείν ήρνπ (aiff). Δπίζεο πεξηιακβάλεη ην παξόλ 

θείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ην νπνίν πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ερνβηβιία 

θαη ηελ ηζηνξία ηνπο, ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ ζπλόινπ ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο όπσο 

απηή πξαγκαηνπνηήζεθε θαη, ηέινο, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: ερνβηβιίν, θσλεηηθή εζνπνηία, ερεηηθόο ζρεδηαζκόο, κνπζηθή δεκηνπξγία, 

home studio 
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Abstract 

The current thesis concerns the production of a recorded, audio version of a children's 

book, called “In the Shadow of the Invisible King” and written by Jonas Kyratzes. It 

involves the process of preparation (searching for voice actors and equipment, 

organizing and documenting the required sound effects and music parts), implementation 

(recordings, editing, mixing, mastering) and delivery of the resulting work on both an 

audio-cd and a computer audio file (.aiff). It also involves the present document which 

provides general information on audio books and their history, detailed analysis of the 

total of the production process the way it was performed and, finally, any conclusions 

drawn as a result of all the previous work. 

Key words: audiobook, voice acting, sound design, music creation, home studio 
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1 

Δηζαγσγή 

 

Ζ εξγαζία απηή θαηαπηάλεηαη κε ηα ερνβηβιία, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλεη ε 

πιήξεο παξαγσγή ελόο ερνβηβιίνπ θαη, ηέινο, ηελ πινπνίεζε κίαο ηέηνηαο παξαγσγήο κε 

ηα δηαζέζηκα ζε εκάο κέζα. Ο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη αξρηθά λα απνθηεζεί κία 

επξύηεξε θαη θαιύηεξε νπηηθή ηεο ηέρλεο ηνπ ερνβηβιίνπ κέζα από ηελ ηζηνξία ηνπο θαη 

ηηο ηερληθέο δεκηνπξγίαο θαη παξαγσγήο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα παξαρζεί έλα ηέηνην 

έξγν, ζπλδπάδνληαο θσλή, κνπζηθή, θαη ερεηηθά εθέ θαη ηηο ππάξρνπζεο γλώζεηο πάλσ 

ζηελ κεηθηή παξαγσγή ηνπο. Σέινο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνδνκεζνύλ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ απηά ζα κπνξνύζαλ λα μεπεξαζηνύλ. 

Σν βηβιίν πνπ κεηαθέξνπκε ζε ερνβηβιίν είλαη ην «ηε θηά ηνπ Αόξαηνπ Βαζηιηά» 

(2013), ηνπ Ηνλά Κπξαηδή, θαη επηιέρηεθε γηα 2 ιόγνπο: Πξώηνλ ιόγσ ηεο πιεζώξαο 

ηνπίσλ, πεξηνρώλ, δξώκελσλ θαη πνηθηιίαο ραξαθηήξσλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα ερεηηθή 

πξνζαξκνγή θαη αλαδεκηνπξγία. Γεύηεξνλ, πξόθεηηαη γηα κία εμαηξεηηθή ηζηνξία ε νπνία 

ελώ επηθαλεηαθά θαίλεηαη παηδηθή, ζηελ νπζία απεπζύλεηαη θαη ζε κεγαιύηεξνπο, 

δηεπξύλνληαο έηζη ην θνηλό ηεο. 

Ζ παξαθάησ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε 4 θεθάιαηα θαη 3 παξαξηήκαηα, σο εμήο: 

ην πξώην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ελόο ερνβηβιίνπ, ζηελ πξαθηηθή 

ζεκαζία ηνπ, ελώ θαιύπηεηαη ε ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ σο κέζν από ηελ εθεύξεζε ηνπ 

γξακκνθώλνπ (1877) έσο θαη ζήκεξα (2014). 

ην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο 

(πξνεηνηκαζία/πξνπαξαγσγή, ερνγξαθήζεηο, επεμεξγαζία, κίμε, mastering) κέζα από ηα 

νπνία ρξεηάδεηαη λα πεξάζεη έλα ζύγρξνλν ερνβηβιίν γηα ηελ νινθιεξσκέλε πινπνίεζή 

ηνπ, ηόζν ζην επίπεδν θσλήο όζν θαη ζε επίπεδν κνπζηθήο θαη ερεηηθώλ εθέ. Δπίζεο 
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γίλεηαη αλαθνξά ζε ηερληθέο θαη ζπλήζεηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα κίαο ηέηνηαο παξαγσγήο. 

Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην πξαθηηθό κέξνο ηεο εξγαζίαο, δειαδή ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ερνβηβιίνπ πνπ βαζίδεηαη ζην «ηε θηά ηνπ Αόξαηνπ Βαζηιηά» ηνπ Ηνλά Κπξαηδή. 

Δθεί γίλεηαη ιεπηνκεξείο πεξηγξαθή θαη αλάιπζε όισλ ησλ ζηαδίσλ δεκηνπξγίαο ηνπ 

όπσο απηά πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα από ηελ εθπόλεζε ηεο 

εξγαζίαο. Γίλεηαη αλαθνξά ζε πιενλεθηήκαηα αιιά θαη πεξηνξηζκνύο ηεο πξνζέγγηζεο 

πνπ αθνινπζήζεθε, ελώ δίλνληαη θαηεπζύλζεηο επέθηαζήο ηεο. 

ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι παξνπζηάδεηαη κία ζύλνςε ηνπ ερεηηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε. πγθεθξηκέλα παξαηίζεηαη πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ην είδνο θάζε 

θνκκαηηνύ ηνπ εμνπιηζκνύ, ηελ κάξθα θαη ην κνληέιν ηνπ, θαζώο θαη κία ελδεηθηηθή 

θσηνγξαθία ηνπ. 

ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ δίλεηαη έλαο πίλαθαο κε ηα νλόκαηα ησλ αλζξώπσλ πνπ δάλεηζαλ 

ηηο θσλέο ηνπο ζηηο ερνγξαθήζεηο καδί κε ηνπο αληίζηνηρνπο ραξαθηήξεο κέζα ζηελ 

ηζηνξία. 

Σέινο, ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ παξαηίζεηαη νιόθιεξν ην θείκελν ηεο ηζηνξίαο «ηε θηά 

ηνπ Αόξαηνπ Βαζηιηά» ην νπνίν αληιήζεθε από ην βηβιίν κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθήο 

ζάξσζεο ησλ ζειίδσλ θαη Οπηηθήο Αλαγλώξηζεο Υαξαθηήξσλ (OCR). 

 

Σηε Σθηά ηνπ Αόξαηνπ Βαζηιηά 

Σν παηδηθό βηβιίν «ηε θηά ηνπ Αόξαηνπ Βαζηιηά» ζπγγξάθεθε από ηνλ Ηνλά Κπξαηδή 

θαη εθδόζεθε ην 2013 από ηηο Δθδόζεηο Πεξηζπσκέλε. Σα ζθίηζα ηνπ βηβιίνπ όπσο θαη 

ην εμώθπιιν έρνπλ ζρεδηαζηεί από ηελ ζύδπγό ηνπ, Βεξέλα Κπξαηδή. Ζ ηζηνξία είλαη 

κία αιιεγνξία γηα ηελ θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ ζηελ Διιάδα θαη ηνλ ππόινηπν θόζκν.  
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Ο Ηνλάο Κπξαηδήο είλαη ζπγγξαθέαο, ζρεδηαζηήο ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ θαη 

θηλεκαηνγξαθηζηήο. Δίλαη ν δεκηνπξγόο ηεο ζεηξάο παηρληδηώλ θαη ηζηνξηώλ Lands of 

Dream, ε νπνία έρεη θεξδίζεη δηάθνξα βξαβεία, αιια θαη άιισλ παηρληδηώλ όπσο ηα 

«The Infinite Ocean» θαη «Alphaland». Ζ «θηά ηνπ Αόξαηνπ Βαζηιηά» απνηειεί ην 

πξώην εθδηδόκελν βηβιίν ηνπ. (jonaskyratzes.com, 2014) 

Σν βηβιίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εξγαζία κε ηελ άδεηα ηνπ ζπγγξαθέα. 
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Κεθάιαην 1: 

Σν ερνβηβιίν 

 

«Ζρεηηθό βηβιίν» (Audiobook) ή «ερνβηβιίν» είλαη ην απνηέιεζκα ηεο κεηαθνξάο ελόο 

βηβιίνπ (ην νπνίν κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθό, κπζηζηόξεκα, παξακύζη ή θάηη άιιν) ζε 

ήρν, δηα κέζνπ ηεο ερνγξαθήζεσο ηεο αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ πνπ ην απνηειεί, από κία 

ή πεξηζζόηεξεο θσλέο. 

Ο ζθνπόο ηεο δεκηνπξγίαο ελόο ερνβηβιίνπ, αλάινγα κε ην πεξηερόκελό ηνπ, κπνξεί λα 

είλαη: α) ε εθπιήξσζε ηεο αλάγθεο γηα βίσζε ησλ πεξηερνκέλσλ ελόο θεηκέλνπ όηαλ δελ 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλάγλσζεο (πρ. πξνβιήκαηα όξαζεο) ή όηαλ ε αθξόαζε ηνπ 

θεηκέλνπ είλαη πην βνιηθή επηινγή (πρ. ζηηο ζπγθνηλσλίεο), ή θαη β) ε ςπραγσγία ηνπ 

αθξναηή, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην ερνβηβιίν απνηειεί ζπληνκεπκέλε, ζεαηξηθόηεξε 

αλαπαξάζηαζε ηνπ απζεληηθνύ θεηκέλνπ ή είλαη εκπινπηηζκέλν κε επηπιένλ πιηθό όπσο 

κνπζηθή θαη ερεηηθά εθέ γηα ελίζρπζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηεο εκβύζηζεο ηνπ αθξναηή 

ζην πεξηερόκελν. 

ηε δεύηεξε πεξίπησζε ηθαλνπνηείηαη ηαπηόρξνλα θαη ν ζθνπόο ηεο πξώηεο. ε απηή ηε 

δεύηεξε πεξίπησζε αλήθεη θαη ην πιηθό ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, θαζώο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθέο θσλέο αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα, έρεη δεκηνπξγεζεί 

κνπζηθή εηδηθά γηα λα ζπκπιεξώζεη ηελ ηζηνξία θαη έρνπλ πξνζηεζεί ήρνη γηα λα δώζνπλ 

πλνή ζηα δξώκελα. 
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Ιζηνξηθά ζηνηρεία 

1877 – 1970 

Ζρνγξαθήζεηο γξαπηνύ ιόγνπ ήηαλ ήδε εθηθηέο από ην 1877, κε ηελ εθεύξεζε ηνπ 

γξακκόθσλνπ από ηνλ Σόκαο Έληηζνλ, ν νπνίνο είρε νξακαηηζηεί «βηβιία γηα 

γξακκόθσλν», ηα νπνία ζα ήηαλ ρξήζηκα ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο θαζώο απηά 

ζα κπνξνύζαλ λα «αθνύλ» έλα βηβιίν ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα από ηελ πιεπξά ηνπο, 

όπσο ζπλέβαηλε δειαδή κε ην ζύζηεκα Μπξάηγ. (Rubery 2011) 

Ζ αξρηθή ρσξεηηθόηεηα ησλ θπιίλδξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ην γξακκόθσλν, ε νπνία 

δελ επέηξεπε πάλσ από 4 ιεπηά ερνγξάθεζεο, ήηαλ απνηξεπηηθή γηα ηέηνηνπ είδνπο 

εθαξκνγέο αλ θαη δελ εκπόδηζε ηελ εκπνξηθή ηνπο θπθινθνξία κε ζύληνκν πεξηερόκελν 

από κηθξά θείκελα. Απηόο ν ρξόλνο είρε απμεζεί ζηα 20 πεξίπνπ ιεπηά κέρξη ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1930, νπόηε θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην «Πξόγξακκα Οκηινύλησλ 

Βηβιίσλ» από ην Ακεξηθαληθό Ίδξπκα Σπθιώλ (AFB) θαη ηελ Βηβιηνζήθε ηνπ 

Κνγθξέζνπ (1931). Αλάκεζα ζηα πξώηα δείγκαηα ήηαλ έλα θεθάιαην από ην «Κνξάθη» 

ηνπ Έληγθαξ Άιιαλ Πόε, ελώ νη πξώηεο δηαζέζηκεο ερνγξαθήζεηο από έλα 

κεηαγελέζηεξν πξόγξακκα ηνπ 1934 ήηαλ απνζπάζκαηα ηεο Αγίαο Γξαθήο, ε Γηαθήξπμε 

ηεο Αλεμαξηεζίαο, έξγα ηνπ έμπηξ αιιά θαη δηάθνξα κπζηζηνξήκαηα.
  
(Blake 1990) 

εκαληηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ησλ «νκηινύλησλ βηβιίσλ» θαη ζε βεηεξάλνπο ηνπ 2νπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κε αλαπεξία ζηελ όξαζε, θαζώο ηνπο δόζεθε, κελ, ε δπλαηόηεηα 

γηα θνιεγηαθή κόξθσζε αιιά δελ είραλ ηελ επθαηξία θαη ηνλ ρξόλν λα κάζνπλ ην 

ζύζηεκα Μπξάηγ. ε απηή ηελ ζπλεηζθνξά ζεκαληηθό ξόιν έπαημε ε Αλλ ΜαθΝηόλαιλη, 

ηδξύηξηα ην 1948 ηνπ «Ζρνγξαθώληαο γηα ηνπο Σπθινύο» (“Recording for the Blind”), ην 

νπνίν κεηνλνκάζηεθε αξγόηεξα ζε «ύκκαρνο Δθκάζεζεο» (“Learning Ally”). Ζ Αλλ 

θηλεηνπνίεζε ηηο γπλαίθεο ησλ Δθέδξσλ ππό ην ζύλζεκα «Ζ εθπαίδεπζε είλαη δηθαίσκα, 

όρη πξνλόκην». Δθείλεο κεηέηξεςαλ ηελ ζνθίηα ηεο Γεκόζηαο Βηβιηνζήθεο ηεο Νέαο 

Τόξθεο ζε ζηνύληην όπνπ ερνγξαθνύζαλ εθπαηδεπηηθά θαη αθαδεκατθά βηβιία ζε 
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6ηληζνπο δίζθνπο βηλπιίνπ SoundScriber γηα γξακκόθσλν, κε ρσξεηηθόηεηα πεξίπνπ 12 

ιεπηά ε θάζε πιεπξά. Σν 1952 ε ΜαθΝηόλαιλη είρε αλνίμεη ζηνύληην ζε 7 αθόκα πόιεηο 

ησλ ΖΠΑ. (Wikipedia 2014) 

Σν 1952 ηδξύζεθε ε Caedmon Records, ε πξώηε εηαηξεία πνπ μεθίλεζε απνθιεηζηηθά ηελ 

εκπνξηθή δηάζεζε ερνγξαθήζεσλ νκηινύλησλ θεηκέλσλ ζην θνηλό, αλνίγνληαο ηνλ 

δξόκν γηα ηελ κεηέπεηηα βηνκεραλία ερνβηβιίσλ. (NPR Morning Edition 2002) 

 

1970 – Σήκεξα 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νη θιαζζηθνί 33-1/3 δίζθνη βηλπιίνπ ήηαλ ην πην 

δεκνθηιέο δηαζέζηκν κέζν ερνγξαθεκέλσλ βηβιίσλ θαη θεηκέλσλ ζε ζρνιέο θαη 

βηβιηνζήθεο, αιιά ε δεκνηηθόηεηά ηνπο είρε αξρίζεη λα πέθηεη κε ηελ εκθάληζε ηεο 

θαζέηαο ζηελ αγνξά. Δθείλε ηελ επνρή ζπζθεπέο όπσο ην Walkman θαη ηα tape decks γηα 

ακάμηα έθαλαλ δπλαηή θαη πξνζηηή γηα ηνλ κέζν θαηαλαισηή ηελ θνξεηή αλαπαξαγσγή 

ησλ θαζεηώλ, νπόηε ην έδαθνο ήηαλ πξνζνδνθόξν πιένλ γηα λα θαιιηεξγεζεί κία λέα 

αγνξά γηα ηελ εκπνξηθή θαη καδηθή θπθινθνξία ερνβηβιίσλ ζε κνξθή θαζέηαο. Οη 

πξώηεο ηέηνηεο θπθινθνξίεο ήηαλ θπξίσο βηβιία  θαζνδήγεζεο όπσο ην «Γηαρεηξίδνληαο 

θαη Πνπιώληαο Δηαηξείεο» (12 θαζέηεο, $300). Σελ ίδηα πεξίνδν θάπνηεο λέεο εηαηξείεο 

βξήθαλ ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ ερνβηβιία γηα έλα επξύηεξν θνηλό. Μία από 

απηέο, ε Voice Over Books, ερνγξάθεζε ζπληνκεπκέλεο (“abridged”) εθδνρέο βηβιίσλ 

κπεζη-ζέιεξ κε ηηο θσλέο επαγγεικαηηώλ εζνπνηώλ. (Blake 1990) 

Σν 1978 ν Υέλξπ Σξέληκαλ, έλαο πιαλόδηνο πσιεηήο ζπλέιαβε ηελ ηδέα λα 

δεκηνπξγήζεη αζπληόκεπηεο (“unabridged”) απηή ηε θνξα ερνγξαθήζεηο  θιαζζηθήο 

ινγνηερλίαο κε ηηο θσλέο επαγγεικαηηώλ εζνπνηώλ (BooksAlley.com 2007), ζηα 

πξόηππα ηεο Voice Over Books αιιά  κε αξθεηά πςειόηεξεο πνηόηεηαο ερνγξαθήζεηο 

ζε ζηνύληην θαη θαιύηεξνπο εζνπνηνύο. (Blades 1991) 

Σν 1984 ππήξραλ ήδε 11 εθδνηηθέο εηαηξείεο ερνβηβιίσλ. Οη εηαηξείεο ήηαλ ζρεηηθά 

κηθξέο. Ζ κεγαιύηεξε είρε θαηάινγν πεξίπνπ 200 ηίηισλ. Οη πεξηζζόηεξεο πσιήζεηο 
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γίλνληαλ κέζσ παξαγγειηώλ ηαρπδξνκείνπ ή ζε βηβιηνζήθεο, ελώ νη πσιήζεηο ζε 

βηβιηνπσιεία ήηαλ ρακειέο θαη πεξηνξίδνληαλ θπξίσο ζε ζπληνκεπκέλεο εθδόζεηο. 

Δθείλε ηε ρξνληά ε Brilliance Audio εθεύξε έλα ηξόπν γηα λα δηπιαζηάζεη ηελ 

ρσξεηηθόηεηα ηεο θαζέηαο, θάλνληαο έηζη πην νηθνλνκηθά πξνζηηέο ηηο θπθινθνξίεο 

ερνβηβιίσλ ρσξίο πεξηθνπέο. Απηό εθηόμεπζε ηνλ αξηζκό ησλ ππαξρόλησλ ήρν-

εθδνηηθώλ εηαηξεηώλ ζε 21 κέζα ζε έλα ρξόλν. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1988 είραλ γίλεη 40 

θαη ην ερνβηβιίν είρε αθήζεη πιένλ ηελ ζθαίξα ηνπ πεηξακαηηζκνύ θαη θπθινθνξνύζε 

επξέσο ζηα πεξηζζόηεξα βηβιηνπσιεία, ελώ απνιάκβαλε αληίζηνηρε πξνώζεζε ζαλ κέζν 

από ηνλ ηύπν. (Rubery 2011) 

Σν 1996 θαζηεξώζεθαλ ηα βξαβεία Audie από ηελ Έλσζε Δθδνηώλ Ήρνπ (APA), ηα 

νπνία απνηεινύλ ηελ αληίζηνηρε έθδνζε ησλ βξαβείσλ ζθαξ ζηε βηνκεραλία ησλ 

νκηινύλησλ βηβιίσλ. (BooksAlley.com 2007) 

Ζ κεηάβαζε από κέζν ζε κέζν θαηαγξάθεηε εηεζίσο από ηελ APA. Σν 2002 ήηαλ ε 

ηειεπηαία ρξνληά πνπ νη θαζέηεο θαηέιαβαλ πνζνζηό πάλσ από 50% ησλ πσιήζεσλ 

ζηελ θαηεγνξία ηνπ ερνβηβιίνπ (Audiopub.org 2008). Σν 2008 ην CD θαηαιάκβαλε ην 

78% ηνπ κεξηδίνπ. Σν 2012 ην CD έπεζε θαη εθείλν θάησ από ην 50%.(Friedmann 2009) 

Σν ππόινηπν πνζνζηό αλήθε ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ ζηηο ςεθηαθέο κεηαθνξηώζεηο 

(downloads). 
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Σν 2014 μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην Ηλζηηηνύην Deyan Φσλεηηθήο Σέρλεο θαη 

Σερλνινγίαο (DIVA: Deyan Institute of Vocal Artistry and Technology). Δίλαη ε πξώηε 

ζρνιή πνπ ηδξύζεθε κε ζθνπό λα δηδάμεη ηελ ηέρλε θαη ηελ ηερλνινγία πίζσ από ηελ 

παξαγσγή ηνπ ερνβηβιίνπ. (Burkey 2014) 

 

 

Δηθόλα 1: Ο Έληηζνλ θαη ην πξώην ηειεηνπνηεκέλν 

γξακκόθσλν. Πεγή: Scientific American, 25 Ηνπιίνπ 1895 
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Κεθάιαην 2: 

Η αιπζίδα Παξαγσγήο 

 

Ζ δεκηνπξγία ελόο ερνβηβιίνπ πξναπαηηεί ηνπιάρηζηνλ 3 ζηνηρεία: Σν βηβιίν, κία θσλή 

θαη έλα κέζν γηα λα ηελ ερνγξαθήζεη. Γηα ηελ αθξίβεηα, δελ ππήξραλ άιιεο επηινγέο 

πξηλ από 130 ρξόληα. Φπζηθά ηα παξαπάλσ είλαη ιηγόηεξα από αλεπαξθή γηα λα 

εγγπεζνύλ έλα ζύγρξνλν θαη αμηνπξεπέο απνηέιεζκα κε αηζζεηηθή εγθπξόηεηα θαη 

ρξεζηκόηεηα. 

Έηζη, ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο (ή «παξαγσγήο») ελόο ερνβηβιίνπ ζήκεξα απνηειεί 

κία αιπζίδα από άιιεο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο, νη νπνίεο θάλνπλ ρξήζε ηεο 

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη πινπνηνύληαη από ην αλάινγν εμεηδηθεπκέλν αλζξώπηλν 

δπλακηθό. Ζ αξρή γίλεηαη κε ηηο απαξαίηεηεο πξνεηνηκαζίεο πνπ απαηηνύληαη πξηλ ηελ 

έλαξμε θάζε πινπνίεζεο, ή αιιηώο ηελ «Πξνπαξαγσγή», θαη ε αιπζίδα ζπλερίδεηαη κε 

ηελ Ζρνγξάθεζε, ηελ Δπεμεξγαζία, ηελ Μίμε θαη ην Mastering. 

Ζ κνπζηθή γηα έλα ερνβηβιίν ην πηζαλόηεξν είλαη όηη ζα ρξεηαζηεί λα πεξάζεη από ηελ 

δηθηά ηεο μερσξηζηή αιπζίδα ερνγξάθεζεο, επεμεξγαζίαο θαη κίμεο, κέρξη λα ελσζεί κε 

ηελ ζπλνιηθή αιπζίδα παξαγσγήο ηνπ ερνβηβιίνπ, ζην ζηάδην ηεο Μίμεο. 

 

Πξνπαξαγσγή 

Τπνζέηνληαο όηη ππάξρεη έηνηκν ην θείκελν ην νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ερνβηβιίν, 

ππάξρνπλ κεξηθά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα έρνπλ νξγαλσζεί πξηλ μεθηλήζνπλ νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πιηθνύ πνπ ζα απνηειέζεη ην ηειηθό έξγν. 
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Σν πην βαζηθό είλαη ην λα απνθαζηζηεί πνηνο ή πνηνη ζα δαλείζνπλ ηηο θσλέο ηνπο γηα ηελ 

αλάγλσζε. Αλάινγα ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί (ή όρη) λα γίλεη θαη 

αθξόαζε εζνπνηώλ πξνθεηκέλνπ λα βξεζνύλ ηα θαηάιιεια άηνκα γηα λα ην 

πιαηζηώζνπλ. Σα άηνκα πνπ ζα επηιεγνύλ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνεηνηκαζηεί πξηλ ηηο 

ερνγξαθήζεηο έρνληαο δηαβάζεη ηα κέξε ηνπο είηε κόλνη είηε κε ππνδείμεηο από θάπνηνλ 

ζθελνζέηε ώζηε όηαλ μεθηλήζνπλ νη ερνγξαθήζεηο λα μέξνπλ πώο λα ρεηξηζηνύλ ηελ 

θσλή ηνπο κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θεηκέλνπ. 

Αλ ην έξγν πξόθεηηαη λα πεξηέρεη κνπζηθή θαη ερεηηθά εθέ, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη 

γηα αλαθνξά κία εθδνρή ηνπ θεηκέλνπ ζηελ νπνία ζα θαηαγξάθνληαη ηα ζεκεία πνπ 

ππάξρεη πξόζεζε λα πξνζηεζνύλ ήρνη θαη κνπζηθή, καδί κε ην είδνο, ην πεξηερόκελν θαη - 

αλ είλαη εθηθηό - ηελ εθηηκώκελε δηάξθεηα απηώλ. Με απηό ην θείκελν ν ερνιήπηεο πνπ 

ζα θάλεη ηελ κίμε (ζει. 17) ζα κπνξεί λα θαζνδεγεζεί θαη λα πξνγξακκαηίζεη ηηο 

απαηηνύκελεο εξγαζίεο πξηλ ηηο μεθηλήζεη, θεξδίδνληαο έηζη ζεκαληηθό ρξόλν θαη 

πξνιακβάλνληαο δηαθνπέο ησλ εξγαζηώλ ηνπ πνπ ζα πξνθύπηνπλ από εκβόιηκεο 

ζπλεδξίεο ζύιιεςεο δεκηνπξγηθνύ πεξηερνκέλνπ εθ ησλ πζηέξσλ. Δίλαη, βέβαηα, πάληα 

πηζαλό λα ππάξμνπλ λέεο ηδέεο  νύησο ή άιισο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επόκελσλ ζηαδίσλ 

ηεο παξαγσγήο ή λα αιιάμνπλ θάπνηεο άιιεο. Ζ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ή όρη ζα 

εμαξηεζεί ζπλήζσο από ηα ρξνληθά πεξηζώξηα πνπ κπνξεί (ή όρη) λα έρνπλ νξηζηεί γηα ην 

πέξαο ησλ εξγαζηώλ. 

 

Ηρνγξάθεζε 

Καηά ηελ ερνγξάθεζε θαηαγξάθνπκε ηνλ ήρν ζε θάπνην κέζν, έηζη ώζηε λα είλαη 

δπλαηή ε κεηέπεηηα αλαπαξαγσγή ηνπ ή/θαη επεμεξγαζία ηνπ. Γηα λα θαηαγξάςνπκε ηνλ 

ήρν ρξεζηκνπνηνύκε εμνπιηζκό πνπ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θύζε ηνπ ήρνπ. Γηα ηελ 

θσλή, θάπνηα κνπζηθά όξγαλα θαη ερεηηθά εθέ από θπζηθέο πεγέο ρξεζηκνπνηνύληαη 

κηθξόθσλα ελώ άιιεο πεγέο όπσο έλα synthesizer κπνξεί λα ζπλδεζνύλ απεπζείαο πάλσ 

ζε κία θνλζόια ή ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Οη ερνγξαθήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη 
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ζπλήζσο ζε ζηνύληην ερνγξαθήζεσλ πνπ θέξνπλ ηνλ αληίζηνηρν εηδηθό εμνπιηζκό θαη 

εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνπο ρώξνπο πνπ ζα επλννύλ κία θαζαξή ιήςε ηνπ ήρνπ αιιά θαη 

αθξόαζή ηνπ ρσξίο αληήρεζε θαη εμσγελείο ζνξύβνπο. 

ε επίπεδν ινγηζκηθνύ, ε ερνγξάθεζε ιακβάλεη ζπλήζσο κέξνο κέζα ζην πεξηβάιινλ 

ελόο πξνγξάκκαηνο - ςεθηαθήο πιαηθόξκαο επεμεξγαζίαο ήρνπ, ην είδνο ηνπ νπνίνπ 

είλαη γλσζηό θαη σο DAW (“Digital Audio Workstation”), όπνπ ν ερνιήπηεο κπνξεί λα 

κνηξάζεη ηηο ερνγξαθήζεηο ζε μερσξηζηά θαλάιηα θαη λα ζπλερίζεη εθεί ζηα επόκελα 

ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο κίμεο. Μεξηθέο θνξέο ε ερνγξάθεζε κπνξεί λα κελ 

γίλεη κέζα ζε έλα DAW αιιά ζε θάπνην απινύζηεξν πξόγξακκα επεμεξγαζίαο ήρνπ, εάλ 

ν ερνιήπηεο ζεσξεί όηη απηό ζα δηεπθνιύλεη ηελ εξγαζία ηνπ πάλσ ζην πιηθό. 

Σν ζηάδην ηεο ερνγξάθεζεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό ζηελ αιπζίδα ηεο παξαγσγήο 

γηαηί όζν θαη αλ έρεη εμειηρζεί ε ηερλνινγία θαη αλεμάξηεηα από ηελ εκπεηξία ησλ 

αηόκσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηα ππόινηπα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, θάπνηα ιάζε ή 

πξνβιήκαηα ηνπ ερνγξαθεκέλνπ πιηθνύ ζα είλαη αδύλαηνλ λα δηνξζσζνύλ ρσξίο θόζηνο 

ζηελ πνηόηεηα θαη ηε ζπλνρή ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο. Γη απηό ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθή 

νξγάλσζε πξηλ μεθηλήζνπλ νη ερνγξαθήζεηο θαη πξνζεθηηθή αθξόαζε ηνπ πιηθνύ πξηλ 

πξνρσξήζεη ε παξαγσγή ζηα επόκελα ζηάδηα. 

Μία παξάκεηξνο ηεο ερνγξάθεζεο πνπ ηίζεηαη ππό αξθεηή ζπδήηεζε από ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ ήρνπ, είλαη ε πνηόηεηα ερνγξάθεζεο ζην επίπεδν ηεο όρη σο πξνο ηελ 

πεγή θαη ηελ ιήςε ηνπ ήρνπ αιιά σο πξνο ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη. 

ε γεληθέο γξακκέο είλαη θαιό νη ερνγξαθήζεηο λα γίλνληαη ζε  πνηόηεηα - αλάιπζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 24bit / 96kHz, αθόκα θη αλ γλσξίδνπκε όηη ην ηειηθό πξντόλ δελ ζα είλαη πάλσ 

από 16bit / 44kHz. Σν πςειόηεξν βάζνο θαη ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο εμαζθαιίδνπλ 

κεγαιύηεξα πεξηζώξηα επεμεξγαζίαο ηνπ ήρνπ κε ιηγόηεξεο παξαηεξήζηκεο απώιεηεο 

ιόγσ ηεο κεηαπνίεζεο ηνπ. 
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Φσλή 

(Γηα ην ππόινηπν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, ην πξόζσπν ην νπνίν θάλεη ηελ αλάγλσζε ηνπ 

βηβιίνπ θαηά ηελ ερνγξάθεζε ζα αλαθέξεηαη σο «εζνπνηόο».) 

Ζ θσλή σο επί ην πιείζηνλ είλαη ην κόλν είδνο πιηθνύ πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ 

παξαγσγή ελόο απινύ ερνβηβιίνπ. Αθόκα θη αλ δελ ζπκβαίλεη απηό, ζα εμαθνινπζεί λα 

είλαη ην πην ζεκαληηθό κέξνο ηνπ. 

Καηά ηελ ερνγξάθεζε ηεο θσλήο, εθηόο από ηνλ ερνιήπηε, αλάινγα κε ην είδνο, ην 

κέγεζνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγσγήο, ελδέρεηαη λα είλαη παξώλ θαη έλαο 

ζθελνζέηεο ν νπνίνο ζα παξαθνινπζεί θαη ζα ππνδεηθλύεη ζηνλ εζνπνηό ηνλ ηξόπν ηεο 

αλάγλσζεο. ε πεξηπηώζεηο απνπζίαο ζθελνζέηε απηόλ ηνλ ξόιν κπνξεί λα αλαιάβεη ν 

ίδηνο ν ερνιήπηεο. 

Ο εζνπνηόο πξέπεη λα δηαηεξεί ηόζν κία ζηαζεξή έληαζε ζηε θσλή ηνπ όζν θαη κία 

ζηαζεξή απόζηαζε από ην κηθξόθσλν θαηά ηελ αλάγλσζε, δηαθνξεηηθά ζα ππάξρνπλ 

δηαθπκάλζεηο ζηελ έληαζε ηνπ ήρνπ πνπ δύζθνια ζα κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ αξγόηεξα. 

Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ όλησο ζα ρξεηαζηεί λα ρξσκαηηζηεί ε αλάγλσζε κε 

δπλαηόηεξε θσλή ή κε ςίζπξν, σζηόζν απηό ζα πξέπεη λα είλαη ειεγρόκελν από ηνλ 

ερνιήπηε θαη ηνλ εζνπνηό. Έηζη, αλ γηα παξάδεηγκα ν εζνπνηόο ρξεηαζηεί λα αλεβάζεη 

ηελ έληαζε ηεο θσλήο ηνπ ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη κεγαιώλνληαο ηελ απόζηαζή ηνπ από 

ην κηθξόθσλν ή ν ερνιήπηεο ζα πξέπεη λα κεηώζεη ηελ ελίζρπζε ηνπ ήρνπ θαηά ηελ 

θαηαγξαθή ηνπ. Ο ερνιήπηεο κπνξεί επίζεο λα θάλεη ρξήζε θάπνηαο ζπζθεπήο γλσζηήο 

σο compressor πξνθαηαβνιηθά γηα λα πεξηνξίζεη ην δπλακηθό εύξνο, δειαδή ηελ 

απόζηαζε κεηαμύ ρακειόηεξσλ θαη πςειόηεξσλ εληάζεσλ πνπ έρεη ην πιηθό πνπ 

ερνγξαθεί, θη έηζη λα δηεπθνιύλεη ηελ κεηέπεηηα εξγαζία ηνπ. 

Ο εζνπνηόο κπνξεί λα είλαη είηε όξζηνο είηε θαζηζηόο θαηά ηελ ερνγξάθεζε. Κάζε ζηάζε 

έρεη ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ. Πνιινί εθθξάδνληαη 

θαιύηεξα αλ είλαη όξζηνη θαη έρνπλ ειεπζεξία θηλήζεσλ, ελώ ε θαιύηεξε θπθινθνξία 

ηνπ αέξα θαζηζηά ηελ όξζηα ζηάζε ηδαληθή γηα ηελ άλεζε ζηε ρξήζε ηεο θσλήο, σζηόζν 
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κπνξεί λα πξνθύςνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηε ιήςε ηνπ ήρνπ: Απμνκνηώζεηο 

απνζηάζεσλ από ην κηθξόθσλν, ζόξπβνο από θηλήζεηο ησλ πνδηώλ, ησλ ρεξηώλ, κηθξν-

θξνύζεηο κε ηνλ εμνπιηζκό νη νπνίεο κπνξεί λα κελ γίλνπλ αληηιεπηέο ηελ ζηηγκή ηεο 

ερνγξάθεζεο, θ.α. Αλ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ ηα παξαπάλσ, ην απνηέιεζκα ζπλήζσο 

απνδεκηώλεη, αλ θαη ζε πην εθηεηακέλεο ζε δηάξθεηα ερνγξαθήζεηο ε θνύξαζε κπνξεί λα 

θαηαβάιεη ηνλ εζνπνηό αξθεηά ηαρύηεξα απ' όηη αλ βξηζθόηαλ θαζηζηόο. Μία κέζε ιύζε 

πνπ εθαξκόδεηαη ζηα πεξηζζόηεξα ζηνύληην είλαη ε ρξήζε αξθεηά ςειώλ ζθακληώλ. 

ε πεξίπησζε ιαζώλ εθ κέξνπο ηνπ εζνπνηνύ θαηά ηελ αλάγλσζε, είλαη ζεκαληηθό λα 

αλαγλσξηζηεί επί ηόπνπ ην αλεπηζύκεην απνηέιεζκα ηεο ερνγξάθεζεο θαη λα 

ερνγξαθεζεί μαλά ε πξόηαζε ή αθόκα θαη νιόθιεξε ε παξάγξαθνο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί θπζηθή ε ξνή ηεο. Αλ ην θείκελν ηνπ εζνπνηνύ είλαη ζε ηκήκαηα, ζηελ 

πεξίπησζε γηα παξάδεηγκα πνπ δηαβάδεη κέξε από έλα δηάινγν, ν ερνιήπηεο κπνξεί λα 

αθνύεη θάζε γξακκή κεηά ηελ ερνγξάθεζε γηα λα ζηγνπξεπηεί όηη γξάθηεθε ρσξίο 

πξόβιεκα. Αλ ην ιάζνο αθεζεί πξνο δηόξζσζε γηα θάπνηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή, ίζσο 

επεηδή δελ ππάξρεη ρξόλνο εθείλε ηελ ώξα ή επεηδή ην ιάζνο εληνπηζηεί εθ ησλ πζηέξσλ, 

ππάξρεη ν θίλδπλνο ε λέα ερνγξάθεζε λα έρεη αξθεηέο παξακέηξνπο ηεο δηαθνξεηηθέο κε 

απνηέιεζκα λα είλαη αλόκνηα ε ππόινηπε ερνγξάθεζε από ηελ δηνξζσκέλε. 

Απηή ε αλνκνηόηεηα κπνξεί λα επεξεαζηεί από δηάθνξνπο παξάγνληεο: Αλ έρεη 

κεηαθηλεζεί ην κηθξόθσλν ή αλ ν εζνπνηόο θξαηάεη ειαθξώο δηαθνξεηηθή απόζηαζε ή 

γσλία από απηό, ην κηθξόθσλν ζα ζπιιάβεη αληίζηνηρα δηαθνξεηηθά ηνλ ήρν. Αλ ν 

εζνπνηόο  βξίζθεηαη ζε αξθεηά δηαθνξεηηθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε κεηαμύ ησλ 

ερνγξαθήζεσλ ή έρεη πεξάζεη θάπνηα αξξώζηηα απηό ζα επεξεάζεη αληίζηνηρα ηελ θσλή 

ηνπ. Σα παξαπάλσ είλαη ζεκαληηθά όρη κόλν γηα ηελ δηόξζσζε θάπνηνπ ιάζνπο, αιιά θαη 

γηα ην ζύλνιν ηεο ερνγξάθεζεο. 

Σν πώο ζα ρεηξηζηεί ν ερνιήπηεο ηα ιάζε ηνπ εζνπνηνύ (αιιά θαη ν εζνπνηόο ηα ιάζε 

ηνπ ερνιήπηε) ηελ ώξα ηεο ερνγξάθεζεο είλαη επίζεο ζεκαληηθό. Ζ ππεξβνιηθή πίεζε 

θαη ν εθλεπξηζκόο δπζρεξαίλνπλ ηηο ζπλζήθεο θαη ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο 

δνπιεηάο θαη ησλ δύν. 
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Δίλαη θαλεξό όηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ απνηειέζκαηνο λα νινθιεξώλνληαη νη 

ερνγξαθήζεηο ηεο θσλήο ζε όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα θαη κε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαζηεκάησλ κεηαμύ ησλ ερνγξαθήζεσλ, ρσξίο ηαπηόρξνλα λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ βηαζηηθέο θαη ππό πίεζε εξγαζίεο πνπ κπνξνύλ εύθνια λα 

πξνθαιέζνπλ λέα πξνβιήκαηα. 

 

Ηρεηηθά εθέ 

Οη ερνγξαθήζεηο γηα ηα ερεηηθά εθέ κπνξνύλ λα είλαη είηε εζσηεξηθέο (κέζα ζηνλ 

ειεγρόκελν ρώξν ελόο ζηνύληην), είηε εμσηεξηθέο (field recording
*
 ή απιά ζε θάπνηνλ 

άιιν ρώξν, αλνηρηό ή θιεηζηό, δηάθνξν ηνπ ζηνύληην). Δπίζεο έλαο έρνο κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ή άιινπ ειεθηξνληθνύ 

εμνπιηζκνύ ν νπνίνο ζα καο δσ́ζεη απεπζεήαο ην απνηέιεζκα ζε ςεθηαθέ κνξθέ. 

ηαλ πξαγκαηνπνηείηαη πξνζπάζεηα γηα ερνγξάθεζε ελόο ήρνπ ζπγθεθξηκέλεο 

πνηόηεηαο, ε πεγή ηνπ ήρνπ κπνξεί λα κελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηελ ηειηθή ηνπ 

ρξήζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ρξεηαζηεί ν ήρνο βεκάησλ ζε ιάζπε, κία εθεπξεηηθή ιύζε 

πνπ δελ ζα πεξηιακβάλεη ιάζπε είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κία λσπή πεηζέηα ηελ νπνία 

θάπνηνο ζα πηέδεη ξπζκηθά κε ηα ρέξηα ηνπ ή κε θάπνηνλ άιιν ηξόπν. Ο ήρνο ηνπ λεξνύ 

πνπ ζπκπηέδεηαη ζηελ πεηζέηα θαη αλάκεζα ζηα ρέξηα ζα δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε 

ηνπ βεκαηηζκνύ ζε ιάζπε αλ δελ ππάξρεη ε εηθόλα ηεο πξαγκαηηθήο πεγήο ηνπ γηα λα 

γίλεη ε λνεηηθή ζύλδεζε. Έηζη, θαηά ηηο εζσηεξηθέο ερνγξαθήζεηο ζε έλα ζηνπληην, ν 

ηερληθόο ζα πξνζπαζήζεη λα αλαπαξάγεη ηνπο ήρνπο πνπ ζέιεη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν 

ζεσξεί εθηθηό κπξνζηά από έλα ή πεξηζζόηεξα κηθξόθσλα. Οη πεηξακαηηζκνί ζρεδόλ 

επηβάιινληαη, εηδηθά γηα πεξηζζόηεξν εμεηδηθεπκέλνπο ήρνπο όπνπ κπνξεί λα κελ είλαη 

εθηθηή ε άκεζε ερνγξάθεζή ηνπο. 

                                                 
* Field recording: Ζρνγξάθεζε ησλ θπζηθώλ ήρσλ πεξηβάιινληνο ζε θάπνην αλνηρηό ρώξν ή “πεδίν” (field) κε ηε 

βνήζεηα θνξεηνύ εμνπιηζκνύ ερνγξάθεζεο. 
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Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο εμσηεξηθέο ερνγξαθήζεηο ζε άιινπο ρώξνπο πιελ ηνπ ζηνύληην, 

κε ηε δηαθνξά όηη ν ηερληθόο ζα έρεη κηθξόηεξν έιεγρν ησλ ζπλζεθώλ ερνγξάθεζεο. 

Δηδηθά ν αέξαο ζε αλνηρηνύο ρώξνπο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κεγάια πξνβιήκαηα ζε κία 

ερνγξάθεζε θαη αληηκεησπίδεηαη σο έλα βαζκό κε ηελ ρξήζε αληηαλεκηθώλ 

πξνζηαηεπηηθώλ γηα ηα κηθξόθσλα, ή αιιηώο «αληη-αλέκηα». 

Από ηελ άιιε, ε ερνγξάθεζε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο ζα πξνζθέξεη πεξηζζόηεξεο θαη 

πην ξεαιηζηηθέο - αλ απηό είλαη ην δεηνύκελν - ιύζεηο θαη επηινγέο, απ' όηη αλ 

πξνζπαζνύζε θάπνηνο λα αλαπαξάγεη θάηη αληίζηνηρν κε πιάγηνπο ηξόπνπο ζε έλα 

ζηνύληην. 

Γηα εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη πόξσλ, ή απιά ιόγσ ηερληθώλ δπζθνιηώλ, κία παξαγσγή 

κπνξεί λα παξαθάκςεη ηελ ερνγξάθεζε θάπνησλ εθέ θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά 

πξν-ερνγξαθεκέλνπ πιηθνύ από θάπνηα έηνηκε θαη πξνο πώιεζε βηβιηνζήθε ήρσλ, ελώ 

δελ είλαη δύζθνιν λα βξεζεί θαη δσξεάλ έλαο δεηνύκελνο ήρνο ζε αμηνπξεπήο πνηόηεηα 

ζην δηαδίθηπν, κε κόλν αληάιιαγκα ηελ αλαθνξά ζην όλνκα ηνπ αλζξώπνπ πνπ 

ερνγξάθεζε ή ζπλέζεζε εθείλν ηνλ ήρν. 

 

Μνπζηθή 

Σν είδνο ηεο κνπζηθήο πνπ ζα αθνύγεηαη ζε έλα ερνβηβιίν κε κνπζηθή επέλδπζε θαη ν 

ηξόπνο ζύλζεζήο ηεο, είλαη απηά πνπ ζα θαζνξίζνπλ θαη ην βαζκό ζηνλ νπνίν ζα γίλνπλ 

ερνγξαθήζεηο. Μπνξεί ε κνπζηθή λα εθηειείηαη από νιόθιεξε νξρήζηξα, θάηη πνπ 

απαηηεί αξθεηέο ώξεο ερνγξαθήζεσλ κε πνιπάξηζκνπο κνπζηθνύο, ή κπνξεί λα είλαη 

απιή ειεθηξνληθή κνπζηθή γξακκέλε εμ' νινθιήξνπ ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ρσξίο 

λα έρεη ερνγξαθεζεί θακία εμσηεξηθή ερεηηθή πεγή. 

Οη ερνγξαθήζεηο γηα ηελ κνπζηθή δελ είλαη αλάγθε λα γίλνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηηο ερνγξαθήζεηο ηεο θσλήο, παξά κόλν αλ ππνβάιιεηαη 

από ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο παξαγσγήο. 
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Γεληθά πξέπεη λα απνθεύγνληαη νη πεξίπινθεο ζπλζέζεηο ζηα ζεκεία πνπ ε κνπζηθή 

πξόθεηηαη λα ιεηηνπξγεί ζαλ ραιί, παξάιιεια κε ηε θσλή, θαζώο κπνξεί λα απνζπάηαη ε 

πξνζνρή ηνπ αθξναηή από ηελ νπζία ηνπ ερνβηβιίνπ, δειαδή ηελ θσλεηηθή 

αθήγεζε/αλάγλσζε. 

 

Δπεμεξγαζία (editing) 

Καηά ηελ επεμεξγαζία ηεο θσλήο, ν πξσηαξρηθόο ζηόρνο είλαη ην θαζάξηζκα ησλ 

ερνγξαθήζεσλ από ην πεξηηηό πιηθό θαη ηε ζπλέλσζε ησλ – ελδερνκέλσο δηάζπαξησλ - 

ρξήζηκσλ ηκεκάησλ πνπ έρνπκε ερνγξαθήζεη. ε δεύηεξν επίπεδν ζα ρξεηαζηεί λα 

εθαξκόζνπκε ζηηο ερνγξαθήζεηο κία ξνή κε βάζε ην αλακελόκελν άθνπζκα πνπ ζα 

έπξεπε λα έρνπκε σο αθξναηέο ηνπ ερνβηβιίνπ. Απηή ε ξνή αθνξά, κεηαμύ άιισλ, 

ζπγθεθξηκέλεο ζε δηάξθεηα παύζεηο θαη ζπγθεθξηκέλν βεκαηηζκό θαη κεηάβαζε από ηελ 

κία πξόηαζε ζηελ άιιε. πλήζεο ηαθηηθή είλαη θαη ε αθαίξεζε ησλ ελδηάκεζσλ 

αλαπλνώλ ή ήρσλ από ρείιηα ή ζάιηα: κπνξεί λα κελ ηνπο δίλνπκε ζεκαζία ζηελ 

θαζεκεξηλή καο επηθνηλσλία, αιιά θαηά ηελ ερνγξάθεζε κπνξεί λα θαηαιακβάλνπλ 

ζεβαζηό κέξνο ηνπ ερεηηθνύ πεδίνπ θαη λα γίλνληαη αξθεηά πην αληηιεπηνί θαη 

ελνριεηηθνί θαηά ηελ αθξόαζε. 

Δπίζεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί ε πξνζζήθε θάπνηνπ εθέ επεμεξγαζίαο, γηα παξάδεηγκα ερώ 

όηαλ ζέινπκε λα δείμνπκε όηη θάπνηα θξάζε είλαη ζηε ζθέςε ελόο ραξαθηήξα θαη δελ 

έρεη εηπσζεί θαλνληθά, ηνληθή κεηαηόπηζε (pitch shifting) γηα λα κεηαηνπίζνπκε ην ύςνο 

ηεο θσλήο θαη λα ηελ θάλνπκε λα αθνπζηεί πην ςηιή ή πην βαξηά, ή άιιεο ηερληθέο γηα 

πεξαηηέξσ δεκηνπξγηθή παξαπνίεζε ηεο αξρηθήο θσλήο. 

Ζ επεμεξγαζία ηνπ ερεηηθνύ πιηθνύ ζήκεξα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ππνινγηζηή θαη κπνξεί λα γίλεη είηε κέζα ζε DAW, είηε κέζα ζε πην εμεηδηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα γηα audio editing, είηε ζε ζπλδπαζκό απηώλ. Πνιύ ζεκαληηθό είλαη ν 

ρξήζηεο ελόο ηέηνηνπ αιιά θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ ήρν λα κάζεη 
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λα ρξεζηκνπνηεί ζπληνκεύζεηο ηνπ πιεθηξνινγίνπ (keyboard shortcuts) πνπ ζα εθηεινύλ 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ή λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα νξίζεη δηθέο ηνπ ηέηνηεο 

ζπληνκεύζεηο. Απηό ζα νδεγήζεη ηνλ επαγγεικαηία ζε πνιύ ηαρύηεξε θαη πην 

παξαγσγηθή εξγαζία απ' όηη αλ ρξεζηκνπνηνύζε ζπκβαηηθά ην πνληίθη θαη ηα κελνύ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Δλώ ε δηαδηθαζία γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο θσλήο είλαη πην επζεία, γηα ηα ερεηηθά εθέ νη 

απαηηήζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο θαη ρξεηάδεηαη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, αλάινγα κε ηελ 

αλακελόκελε ρξήζε ηνπ θάζε ήρνπ. Αλ θαη ζε πξώην επίπεδν πξέπεη λα έρνπκε 

εμαζθαιίζεη όηη ην πιηθό πνπ έρνπκε ερνγξαθήζεη είλαη απηό πνπ όλησο ρξεηαδόκαζηε 

θαη κε ηελ θαιύηεξε δπλαηή πνηόηεηα, κεξηθά πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα βξνπλ ιύζε κε 

θάπνηα κνξθή επεμεξγαζίαο. 

Οη δηαζέζηκεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο ελόο ήρνπ κπνξεί λα αθνξνύλ απιέο επεκβάζεηο: 

Αιιαγέο ζηε δηάξθεηα, ην ζεκείν εθθίλεζεο ή ιήμεο, ηελ έληαζε, ην ερόρξσκα (κε ηε 

βνήζεηα πρ. ελόο ηζνζηαζκηζηή [equalizer] ),  αλαζηξνθή ηνπ ήρνπ, αιιαγή ζηελ 

ρσξνηνπνζέηεζε (panning) θ.α. Δπίζεο κπνξεί λα αθνξνύλ επεκβάζεηο νη νπνίεο κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ ζε νινθιεξσηηθή αιιαγή ηεο κνξθήο ηνπ, κε δεκηνπξγηθό ζπλδπαζκό ησλ 

παξαπάλσ ή θαη επηπιένλ κέζσλ επεμεξγαζίαο. 

Γηα ηελ κνπζηθή, ην βάζνο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ερνγξαθεκέλσλ ή παξαγόκελσλ ζηνλ 

Ζ/Τ κεξώλ, εμαξηάηαη από ην επηζπκεηό αθνπζηηθό απνηέιεζκα θαη πεξηιακβάλεη 

ηερληθέο πνπ εθαξκόδνληαη ηόζν ζηνλ ζρεδηαζκό ήρνπ γηα ερεηηθά εθέ όζν θαη ζηε 

θσλή. 

 

Μίμε 

Ζ κίμε ηνπ ήρνπ απνζθνπεί ζην λα θέξεη ηζνξξνπία ζηα «ζηξώκαηα» ηνπ ήρνπ πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη λα ηα θάλεη λα ζπλππάξμνπλ θαη λα ζπλερνύλ κε ηνλ θαιύηεξν 
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δπλαηό ηξόπν. Αλ ην ερνβηβιίν δελ πεξηέρεη παξά κόλν κία θσλή ρσξίο ερεηηθά εθέ ή 

κνπζηθή, δελ ππάξρεη πξαθηηθή αλάγθε γηα κίμε. 

Ζ κνπζηθή πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί αζθαιώο πεξλάεη από ηελ δηθηά ηεο δηαδηθαζία 

γηα κίμε, όπσο θαη ηα πην πεξίπινθα ερεηηθά εθέ. Μεηά ηα ήδε κημαξηζκέλα απηά κέξε 

πξέπεη λα κημαξηζηνύλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ηηο θσλέο. 

Ζ κίμε ηνπ ήρνπ γίλεηαη ζην ίδην πεξηβάιινλ ηνπ DAW πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο 

ζρεηηθά κε ηελ ερνγξάθεζε. Σα δηάθνξα ζηξώκαηα ηνπ ήρνπ πνπ έρνπκε θηηάμεη θαη 

ερνγξαθήζεη κνηξάδνληαη ζε μερσξηζηά θαλάιηα, γηα ηα νπνία κπνξνύκε λα νξίζνπκε 

κεηαμύ άιισλ μερσξηζηά εληάζεηο, ηζνξξνπία ζην ρώξν (panning), εθέ επεμεξγαζίαο, 

θαζώο θαη λα απηνκαηνπνηήζνπκε αιιαγέο ζηηο παξακέηξνπο ησλ παξαπάλσ. 

Καηά ηελ κίμε κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ιακβάλεη κέξνο θαη θάπνηα επεμεξγαζία πιηθνύ, 

αλ δηαπηζησζεί αλάγθε γηα θάηη ηέηνην. 

 

Mastering 

Σν Mastering είλαη ην ζηάδην θαηά ην νπνίν ην έηνηκν, κημαξηζκέλν πιηθό, 

πξνεηνηκάδεηαη θαηάιιεια ώζηε λα κεηαθεξζεί ζην ηειηθό κέζν ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα ηελ ηειηθή δηάζεζή ηνπ ζην θνηλό. Απηό ην κέζν ζπλήζσο 

ζα είλαη έλα Audio-CD, ή απιά έλα αξρείν πςειήο πνηόηεηαο γηα δηαδηθηπαθή δηαλνκή. 

Ο ππεύζπλνο γηα ην mastering ιακβάλεη ην απνηέιεζκα ηεο κίμεο σο εληαίν ζύλνιν ζε 

έλα cd ή αξρείν θαη εξγάδεηαη πάλσ ζε απηό. ε απηό ην ζηάδην ζα γίλεη ε θαηαλνκή ηνπ 

πιηθνύ ζε μερσξηζηά ηκήκαηα ή θαλάιηα αλ απηό είλαη επηζπκεηό. Δπίζεο γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα εμαζθαιηζηεί όηη ην πιηθό ζα αθνύγεηαη θαιά ζε όζν ην δπλαηόλ 

κεγαιύηεξν εύξνο κέζσλ αλαπαξαγσγήο θαη εμόδνπ, είηε πξόθεηηαη γηα έλα παλάθξηβν 

ζύζηεκα Hi-Fi, είηε γηα έλα κηθξό κνλνθσληθό ερείν γηα θνξεηέο ζπζθεπέο. 
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Δίλαη ζπρλό θαηλόκελν λα γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηά ην mastering λα δηνξζσζνύλ 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηα πξνεγνύκελα ζηάδηα, εηδηθόηεξα ζηε κίμε. 

Απηό κεξηθέο θνξέο είλαη αλαπόθεπθην, εηδηθά όηαλ θάζε ζηάδην έρεη πινπνηεζεί από 

δηαθνξεηηθνύο επαγγεικαηίεο θαη δελ είλαη εθηθηή ε πξόζβαζε θαη ε επηζηξνθή ζε 

παιαηόηεξν πιηθό. Χζηόζν είλαη έλα θαηλόκελν πνπ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη όζν ην 

δπλαηόλ πεξηζζόηεξν, αθ' ελόο γηαηί νη επηδηνξζώζεηο θαηά ην mastering δελ ζα είλαη ην 

ίδην απνηειεζκαηηθέο κε ην αλ νη δηνξζώζεηο γίλνληαλ θαηά ηελ κίμε όπνπ ππάξρεη πην 

αλνηρηή πξόζβαζε ζε θάζε ζηξώκα ηνπ πιηθνύ, αθ' εηέξνπ γηαηί νη επηδηνξζώζεηο θαηά 

ην mastering, ιόγσ ηνπ όηη εθαξκόδνληαη θάζεηα ζε όιν ηνλ ήρν, έρνπλ πεξηζζόηεξεο 

πηζαλόηεηεο λα επεξεάζνπλ αλεπηζύκεηα θάηη άιιν. 
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Κεθάιαην 3: 

Τινπνίεζε 
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Σεκείσζε: 

Γηα κία ζύλνςε ηνπ ερεηηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, αλαηξέμαηε ζην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 

Ηρεηηθόο Δμνπιηζκόο 

Δίδνο Μάξθα, κνληέιν  

Μηθξόθσλν Shure SM57  

Μηθξόθσλν AKG Perception 220  

Ηρεία monitor Tannoy Reveal 6D x 2  

Αθνπζηηθά 

monitor 
Audio-technica 

ATH-M50 
 

Φνξεηή ζπζθεπή 

εγγξαθήο 
ZOOM H4N  

Κνλζόια Mackie 802 VLZ-3 

 

 

 

 

 

 

 

Βάζε 

κηθξνθώλνπ 

 

PROEL  
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Pop filter 

Κάξηα Ήρνπ Η/Τ 
M-audio 

Audiophile 24/96  

Midi Keyboard ESI KeyStation 25xt  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: 

Φσλέο & Χαξαθηήξεο 

 

Υαξαθηήξαο Φσλή 

Γηήγεζε Μπακπάηζηθνπ Νηθνιέηηα 

Διέλε (γάηα) Σζηηιαθίδε Οπξαλία 

Φαξειέθαληαο Παηζίδεο Γεώξγηνο 

Γεξν-βάηξαρνο Πεθάλεο Μηράιεο 

Καηζηθάλζξσπνο, 

Καιηθάηδαξνο (Φνπξλoθεθ.), 

Καιηθάηδαξνο 2, Γεξν-

θαιηθάηδαξνο, Καζεξηηδίλ, 

Γηθέθαιε Αιεπνύ 

Γεξνληήο Κσλ/λνο 

Πιάζκαηα ηεο πεδηάδαο Γεξνληήο Αληώληνο, Γεξνληήο Κσλ/λνο 

Γξαθνρειώλα Πεθάλε Γεσξγία 

Καιηθαηδαξαθη Μπακπάηζηθνπ Αγγειηθή 

& κακά Γεξνληή Μαξγαξίηα 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ (ζει. 57) 

Γηα ζύλνςε ησλ εζνπνηώλ πνπ αθνύγνληαη ζην παξακύζη, αλαηξέμαηε ζην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 

Ηρεηηθόο Δμνπιηζκόο 

Δίδνο Μάξθα, κνληέιν  

Μηθξόθσλν Shure SM57  

Μηθξόθσλν AKG Perception 220  

Ηρεία monitor Tannoy Reveal 6D x 2  

Αθνπζηηθά 

monitor 
Audio-technica 

ATH-M50 
 

Φνξεηή ζπζθεπή 

εγγξαθήο 
ZOOM H4N  

Κνλζόια Mackie 802 VLZ-3 

 

 

 

 

 

 

 

Βάζε 

κηθξνθώλνπ 

 

Pop filter 

PROEL  
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Κάξηα Ήρνπ Η/Τ 
M-audio 

Audiophile 24/96  

Midi Keyboard ESI KeyStation 25xt  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: 

Φσλέο & Χαξαθηήξεο 

 

Υαξαθηήξαο Φσλή 

Γηήγεζε Μπακπάηζηθνπ Νηθνιέηηα 

Διέλε (γάηα) Σζηηιαθίδε Οπξαλία 

Φαξειέθαληαο Παηζίδεο Γεώξγηνο 

Γεξν-βάηξαρνο Πεθάλεο Μηράιεο 

Καηζηθάλζξσπνο, 

Καιηθάηδαξνο (Φνπξλoθεθ.), 

Καιηθάηδαξνο 2, Γεξν-

θαιηθάηδαξνο, Καζεξηηδίλ, 

Γηθέθαιε Αιεπνύ 

Γεξνληήο Κσλ/λνο 

Πιάζκαηα ηεο πεδηάδαο Γεξνληήο Αληώληνο, Γεξνληήο Κσλ/λνο 

Γξαθνρειώλα Πεθάλε Γεσξγία 

Καιηθαηδαξαθη Μπακπάηζηθνπ Αγγειηθή 

& κακά Γεξνληή Μαξγαξίηα 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ (ζει. 57) 

Γηα νιόθιεξν ην θείκελν ηνπ παξακπζηνύ, αλαηξέμαηε ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Ι: 

Ηρεηηθόο Δμνπιηζκόο 

Δίδνο Μάξθα, κνληέιν  

Μηθξόθσλν Shure SM57  

Μηθξόθσλν AKG Perception 220  

Ηρεία monitor Tannoy Reveal 6D x 2  

Αθνπζηηθά 

monitor 
Audio-technica 

ATH-M50 
 

Φνξεηή ζπζθεπή 

εγγξαθήο 
ZOOM H4N  

Κνλζόια Mackie 802 VLZ-3 

 

 

 

 

 

 

 

Βάζε 

κηθξνθώλνπ 
PROEL  
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Pop filter 

Κάξηα Ήρνπ Η/Τ 
M-audio 

Audiophile 24/96  

Midi Keyboard ESI KeyStation 25xt  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: 

Φσλέο & Χαξαθηήξεο 

 

Υαξαθηήξαο Φσλή 

Γηήγεζε Μπακπάηζηθνπ Νηθνιέηηα 

Διέλε (γάηα) Σζηηιαθίδε Οπξαλία 

Φαξειέθαληαο Παηζίδεο Γεώξγηνο 

Γεξν-βάηξαρνο Πεθάλεο Μηράιεο 

Καηζηθάλζξσπνο, 

Καιηθάηδαξνο (Φνπξλoθεθ.), 

Καιηθάηδαξνο 2, Γεξν-

θαιηθάηδαξνο, Καζεξηηδίλ, 

Γηθέθαιε Αιεπνύ 

Γεξνληήο Κσλ/λνο 

Πιάζκαηα ηεο πεδηάδαο Γεξνληήο Αληώληνο, Γεξνληήο Κσλ/λνο 

Γξαθνρειώλα Πεθάλε Γεσξγία 

Καιηθαηδαξαθη Μπακπάηζηθνπ Αγγειηθή 

& κακά Γεξνληή Μαξγαξίηα 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ. (ζει. 57) 
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Πξνεηνηκαζία 

ε πξώην ζηάδην, έγηλε ζάξσζε όισλ ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ ηεο ηζηνξίαο πνπ 

επξόθεηην λα γίλεη ερνβηβιίν, πιελ απηώλ πνπ πεξηείραλ κόλν εηθόλεο. Ζ ζάξσζε έγηλε 

ζε αξρεία ζε PNG format. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ εθαξκνγή Adobe Acrobat X Pro, ηα 

αξρεία απηά ζπλελώζεθαλ ζε έλα εληαίν αξρείν PDF. Απηό ην αξρείν ρξεζηκνπνηήζεθε 

απνθιεηζηηθά γηα εθηππώζεηο ή απ' επζείαο δηακνηξαζκό online ηνπ θεηκέλνπ πξνο ηα 

άηνκα πνπ ζα δάλεηδαλ ηηο θσλέο ηνπο γηα ην παξακύζη. 

ε έλα εθηππσκέλν αληίηππν ηνπ θεηκέλνπ, θξαηήζεθαλ ζεκεηώζεηο όζν αθνξά ηα κέξε 

πνπ είρε ν θάζε ραξαθηήξαο, γηα δηεπθόιπλζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ εζνπνηνύ θαηά ηελ 

αλάγλσζε θαη ερνγξάθεζε, ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη εθείλε ηε ζηηγκή 

αλαδήηεζε ησλ κεξώλ ηνπ. Απηό ην αληίηππν ρξεζηκνπνηήζεθε κε όινπο ηνπο 

ραξαθηήξεο. 

ε έλα δεύηεξν αληίηππν, θξαηήζεθαλ ζεκεηώζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηηο ερεηηθέο 

πξνζζήθεο ζηελ ηζηνξία: ζύληνκεο αλαθνξέο ζηα επηζπκεηά κνπζηθά κέξε θαη ερεηηθά 

εθέ, ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. 

ηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο, απνθηήζεθε εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεηαδόηαλ γηα ηελ 

ερνγξάθεζε αιιά δελ ήηαλ δηαζέζηκνο αλάκεζα ζηνλ ήδε ππάξρνλ εμνπιηζκό. 

πγθεθξηκέλα: ην κηθξόθσλν AKG Perception 220, βάζε κηθξνθώλνπ δαπέδνπ PROEL 

θαη έλα αλαιόγην Stagg γηα ηελ ζηήξημε ηνπ θεηκέλνπ θαηά ηηο ερνγξαθήζεηο. 

ε απηό ην ζηάδην ηεο εξγαζίαο, κόλν 2 εζνπνηνί είραλ νξηζηηθνπνηεζεί γηα ηνλ ξόιν 

ηνπο ζηηο ερνγξαθήζεηο, ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ δηήγεζε θαη γηα ηελ θσλή ηεο Διέλεο. Οη 

ππόινηπνη νξηζηηθνπνηήζεθαλ κέζα ζηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηνύληαλ νη 

ερνγξαθήζεηο ηεο θσλήο. 
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Φσλέο 

Ηρνγξαθήζεηο θσλήο 

Οη ερνγξαθήζεηο γηα ηηο θσλέο έιαβαλ κέξνο κέζα ζε κία ρξνληθή πεξίνδν 3 κελώλ. Γελ 

ππήξμε θάπνην ρξνλνδηάγξακκα όζν αθνξά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θαη 

πξαγκαηνπνηνύληαλ αλάινγα κε ηηο ρξνληθέο δπλαηόηεηεο θάζε πιεπξάο. 

Ο ρώξνο πνπ ιάκβαλαλ κέξνο νη ερνγξαθήζεηο ήηαλ ν πξνζσπηθόο ρώξνο δηακνλήο ηνπ 

ππνθαηλόκελνπ ζηελ Αζήλα, εηο έιιεηςηλ νηθνλνκηθήο δπλαηόηεηαο γηα ρξήζε θάπνηνπ 

θαηαιιειόηεξνπ ρώξνπ. 

Γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν ζόξπβνο πεξηβάιινληνο θαηά ηηο ερνγξαθήζεηο, απηέο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε Ζ/Τ θαζώο ν ζόξπβνο πνπ απηόο παξήγαγε ήηαλ αξθεηά ηζρπξόο 

γηα λα επεξεάζεη ηελ ερνγξάθεζε, αιιά ρξεζηκνπνηήζεθε ε θνξεηή ζπζθεπή 

ερνγξάθεζεο ηεο Zoom, H4N. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή θέξεη 2 εηζόδνπο XLR, παξέρεη 

Phantom Power γηα ην ππθλσηηθό κηθξόθσλν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηεο θσλέο (ην 

Precision 220), θαηαγξάθεη ην πιηθό ζε θάξηα SD θαη ππνζηεξίδεη ερνγξαθήζεηο ζηα 

24bit θαη 96kHz. ηε ζπλέρεηα ηα αξρεία ηεο ερνγξάθεζεο κεηαθέξνληαλ ζηνλ Ζ/Τ. 

Καζώο ε ζπζθεπή κπνξεί λα δερηεί κόλν έλα δεπγάξη αθνπζηηθά, ν εζνπνηόο δελ είρε 

ηξόπν λα αθνύεη ηνλ εαπηό ηνπ όπσο ερνγξαθνύληαλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα Audio-

technica ATH-M50. 

Μία δπζθνιία ηεο ερνγξάθεζεο κε απηό ηνλ ηξόπν ήηαλ όηη δελ είλαη εύθνιν νύηε 

πξαθηηθό λα ζηακαηάεη θαλείο ζπρλά ηελ ερνγξάθεζε γηα λα αθνύζεη, γηα παξάδεηγκα, 

κία πξόηαζε πνπ κόιηο έγξαςε γηα επηβεβαίσζε θη έπεηηα λα ζπλερίδεη αλεκπόδηζηα ηελ 

ερνγξάθεζε, ζε αληίζεζε κε ηελ επθνιία πνπ έρεη απηή ε ξνή εξγαζίαο ζε έλα DAW 

ζηνλ Ζ/Τ. Ζ ρξνληθή αλαδήηεζε κέζα ζην Zoom είλαη αξγή, ρσξίο απεηθόληζε 
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θπκαηνκνξθήο, ελώ γηα λα γίλεη αλαδήηεζε πξέπεη λα ζηακαηάεη ε ερνγξάθεζε θαη ζε 

θάζε λέα ερνγξάθεζε πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη λέν αξρείν. Έηζη ζε θάζε ζπλεδξία 

ερνγξάθεζεο πεξηνξηδόκαζηαλ ζηελ παξαηήξεζε θαη επαλερνγξάθεζε ιαζώλ θαη 

πξνβιεκάησλ πνπ γίλνληαλ αληηιεπηά ηελ ίδηα ηελ ζηηγκή ηεο ερνγξάθεζεο, ζε κία 

ζπλερόκελε ξνή. Αλ θάπνην επηπιένλ πξόβιεκα γηλόηαλ αληηιεπηό αξγόηεξα, θαηά ηελ 

αθξόαζε ηνπ πιηθνύ ζηνλ Ζ/Τ, απηό ζεκεησλόηαλ θαη όηαλ ηα ρξνληθά πεξηζώξηα ηνπ 

θαζέλα ην επέηξεπαλ γίλνληαλ δηνξζσηηθέο ερνγξαθήζεηο. 

 

Ο εζνπνηόο ζπλήζσο ζηεθόηαλ κε ηελ πιάηε θνληά ζηελ ρνληξή θνπξηίλα ηνπ 

παξαζύξνπ, σο κέηξν γηα λα ειαηησζνύλ νη αλαθιάζεηο ηνπ ρώξνπ πνπ ζα έπηαλε ην 

κηθξόθσλν. 

Σν Zoom είρε ξπζκηζηεί γηα ερνγξάθεζε ζε 24bit/96kHz WAV format. Σξνθνδνηείην κε 

ειεθηξηθό ξεύκα θαη παξείρε phantom power  ζην ππθλσηηθό Precision 220, ην νπνίν 

ήηαλ ζπλδεδεκέλν ζηελ είζνδν 1. Ζ έληαζε ερνγξάθεζεο είρε ξπζκηζηεί ζηηο 40 από 100 

κνλάδεο θαη είραλ  ελεξγνπνηεζεί ην Low Cut filter ζηα 80Hz θαη ε ιεηηνπξγία “Mono 

Δηθόλα 2: Παξάδεηγκα ηεο δηάηαμεο ηνπ κηθξνθώλνπ θαη ηνπ pop 

filter θαηά ηηο ερνγξαθήζεηο. Σα αθνπζηηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ κόλν 

από ηνλ ερνιήπηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ερνγξάθεζεο. 
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Mix” ώζηε λα θαηαγξαθεί έλα κνλνθσληθό αξρείν ήρνπ πνπ ζα ζπλδύαδε ηεο εηζόδνπο 1 

θαη 2. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ρσξίο δειαδή ην Mono Mix, ην ηειηθό αξρείν ζα ήηαλ 

ζηεξενθσληθό θαη ζα είρε πεξηείρε δεδνκέλα κόλν ζην αξηζηεξό θαλάιη. 

Σν κηθξόθσλν AKG Precision 220 πξνηηκήζεθε ζε ζρέζε κε ην Shure SM57 ιόγσ ηνπ 

δεζηόηεξνπ ήρνπ ηνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα ππθλσηηθό, κεγάινπ δηαθξάγκαηνο θαξδηνεηδέο 

κηθξόθσλν, κε επηινγέο Low Cut ζηα 300Hz (12dB/νθηάβα) θαη απνθνπή ζηάζκεο θαηά 

20dB, θακία από ηηο νπνίεο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο ερνγξαθήζεηο ησλ θσλώλ. 

ε ερνγξαθήζεηο πνπ ν εζνπνηόο ήηαλ ν ίδηνο ν ερνιήπηεο, ε δηαδηθαζία ήηαλ ίδηα κε 

ησλ ππνινίπσλ εζνπνηώλ. 

 

Επεμεξγαζία θαη κίμε θσλώλ 

Παξάιιεια κε ηηο ερνγξαθήζεηο αιιά ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηόδνπο γηλόηαλ ε 

κεηαθνξά ησλ αξρείσλ από ην Zoom ζηνλ Ζ/Τ θαη ε επεμεξγαζία ηνπο. 

Ζ επεμεξγαζία έγηλε θπξίσο κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ “Audacity”, έλαλ αλνηρηνύ 

θώδηθα, δσξεάλ audio editor. ε απηόλ γηλόηαλ θόξησζε ησλ αξρείσλ πνπ θαηέγξαθε ην 

Zoom θαη μεθηλνύζε ε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο, ε νπνία πεξηιάκβαλε ηα παξαθάησ: 

1. Αθαίξεζε DC offset (θαζώο ε Mono Mix ερνγξάθεζε ηνπ Εoom πξόζζεηε έλα 

κηθξό DC offset ην νπνίν γηλόηαλ αληηιεπηό σο ζόξπβνο) θαη/ή Normalize.  
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2. Γηαγξαθή ησλ εμσθεηκεληθώλ ερνγξαθεζέλησλ ζεκείσλ, όπσο ζρόιηα ηνπ 

εζνπνηνύ ή δηάινγνη κεηαμύ ερνιήπηε θαη εζνπνηνύ. 

3. πνπ ππήξραλ πεξηζζόηεξεο από 1 εθδνρέο ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ, γηλόηαλ επηινγή 

ηνπ θαηαιιειόηεξνπ θαη δηαγξαθή ησλ ππνινίπσλ. 

4. Έιεγρνο ησλ δηαζηεκάησλ αλάκεζα ζηηο θξάζεηο: Αθαίξεζε ή ζπληόκεπζε 

κεγάισλ θελώλ ή πεξηηηώλ παύζεσλ, ζίγαζε αλαπλνώλ ή ήρσλ από ρείιηα ή 

ζάιηα πξηλ από θάζε θξάζε εάλ απηά ήηαλ αληηιεπηά, πξνζζήθε επηπιένλ 

δηαζηήκαηνο εάλ ρξεηαδόηαλ, ρεηξνθίλεηε ζίγαζε ηνπ θάζε δηαζηήκαηνο γηα λα 

εμαιεηθζεί πηζαλόλ ζόξπβνο ή άιινη αλεπηζύκεηνη ήρνη ζε απηό. 

 

5. Έιεγρνο ηεο έληαζεο θξάζεσλ ή νξηζκέλσλ ζπιιαβώλ. 

Δηθόλα 4: ηηγκηόηππν ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Audacity κε ππό επεμεξγαζία πιηθό. Αξηζηεξά 

ηεο κπάξαο θαίλεηαη πιηθό ζην νπνίν έρεη γίλεη επεμεξγαζία πιελ normalize θαη δεμηά ρσξίο 

επεμεξγαζία. 

 

Δηθόλα 3: ηηγκηόηππν ηνπ δηαιόγνπ "Normalize" ηνπ Audacity. 
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6. Δπηδηόξζσζε θιηθ, ησλ νπνίσλ ε ζπλήζεο πξνέιεπζε ήηαλ ηα ρείιηα & ζάιηα ηνπ 

νκηιεηή.  

 

7. Δάλ είρε επαλερνγξαθεζεί κέξνο ηνπ πιηθνύ, απηό πέξλαγε από ηα παξαπάλσ 

ζηάδηα επεμεξγαζίαο θαη κεηά εηζαγόηαλ ζην αλάινγν ζεκείν ηνπ πξνεγνύκελνπ 

πιηθνύ αληηθαζηζηώληαο ην παιηό. 

8. ηαλ ην πιηθό από έλαλ ζπγθεθξηκέλν εζνπνηό ππήξρε πιένλ νινθιεξσκέλν θαη 

ζε κία εληαία ρξεζηηθή κνξθή, γηλόηαλ Normalize. 

9. Σα αξρηθά WAV αξρεία δηαηεξνύληαλ θαη θάζε εληαίν αξρείν κε νινθιεξσκέλε 

επεμεξγαζία γηλόηαλ απνζήθεπζε σο project ηνπ Audacity. Μεηά γηλόηαλ export 

πάιη ζε WAV 24/96. Σα ηειηθά απηά WAV ρξεζηκνπνηνύληαλ έπεηηα γηα ηελ 

κίμε. 

Δηθόλα 5: Παξάδεηγκα αθαίξεζεο θιηθ από ηελ θπκαηνκνξθή. Ζ ζπλέλσζε έγηλε κε πξνζνρή ώζηε λα κελ 

ππάξρεη εκθαλήο "ξαθή" ζην ζεκείν πνπ βξηζθόηαλ ην "θιηθ". Δαλ απηνύ ηνπ είδνπο ε επεμεξγαζία δελ 

εμάιεηθε ηνλ ήρν, ζεκεησλόηαλ γηα επαλερνγξάθεζε. 
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ηαλ ην πιηθό ζεσξήζεθε έηνηκν από πιεπξάο επεμεξγαζίαο, κεηαθέξζεθε ζην 

πξόγξακκα Reaper ηεο Cockos. Οη θύξηνη ιόγνη πξνηίκεζήο ηνπ ζηελ παξνύζα εξγαζία 

αθνξνύζε θπξίσο ηελ ήδε ππάξρνπζα εμνηθείσζε θαη ηελ εύθνιε πξόζβαζε ζε απηό 

(ήηαλ ήδε αγνξαζκέλε ε πξνζσπηθή άδεηα ρξήζεο κέρξη ηελ κειινληηθή έθδνζε 5.0), ελ 

γλώζε, ηαπηόρξνλα, ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ νη νπνίεο δελ πζηεξνύζαλ ζε θάηη 

(ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο) ζε ζρέζε κε άιια πεξηζζόηεξν γλσζηά 

DAWs. 

 

Δηθόλα 6: Αξρεία θσλήο, κνηξαζκέλα ζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα, νκαδνπνηεκέλα ζε “group folder” ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ Reaper. 
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Σα αξρεία κνηξάζηεθαλ ζε μερσξηζηά θαλάιηα αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα, θαη όια ηα 

 

Δηθόλα 7: Clip θσλήο δηακνηξαζκέλα ζηηο ζέζεηο πνπ πξέπεη λα αθνύγνληαη. 

 

Δηθόλα 8: Σα θαλάιηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο θσλέο. 
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θαλάιηα ηεο θσλήο νκαδνπνηήζεθαλ ζε έλα θάθειν.  Αλ θάπνηνο ραξαθηήξαο ήηαλ 

κνηξαζκέλνο ζε πεξηζζόηεξα από 1 αξρεία, ηνπνζεηνύληαλ όια καδί ζην ίδην θαλάιη. 

Γόζεθαλ ρξώκαηα ζε θάζε θαλάιη γηα νπηηθή δηεπθόιπλζε. ηε ζπλέρεηα έγηλαλ ηνκέο 

ζηα ζεκεία αιιαγήο ηεο θσλήο θαη κεηαθηλήζεθαλ όια ηα θνκκάηηα ζηηο ζέζεηο πνπ ηνπο 

αληηζηνηρνύλ κέζα ζηελ ηζηνξία.Δπίζεο νκαδνπνηήζεθαλ ζε μερσξηζηό ππνθάθειιν 

νξηζκέλεο θσλέο δεπηεξεπόλησλ ραξαθηήξσλ πνπ αθνύγνληαλ καδί γηα λα δηεπθνιύλνπλ 

ηελ κίμε. 

Δηθόλα 9: EpicVerb θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ θσλή ηνπ Καζεξηηδίλ. 

 

Δηθόλα 10: Οη ξπζκίζεηο ηνπ ReaDelay ζην θαλάιη κε ηηο ζθέςεηο ηεο Διέλεο. 

Δηθόλα 11: Σκήκα ηνπ δηαιόγνπ Ηδηνηήησλ (Properties) ελόο 

clip ηνπ Γεξν-Καιηθάηδαξνπ, πνπ δείρλεη ην playback rate. 
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ε κεξηθά ζεκεία έγηλε πξνζζήθε εθέ delay θαη reverb. πγθεθξηκέλα, ζηα ζεκεία πνπ ε 

Διέλε ζθέθηεηαη (13:10 θαη 24:14), απνκνλώζεθαλ νη θξάζεηο ζε μερσξηζηό θαλάιη θη 

ζε απηό εθαξκόζηεθε ην ελζσκαησκέλν ζην Reaper εθέ “ReaDelay” κε ηηο ξπζκίζεηο 

πνπ θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 9. Γηα ηνλ ραξαθηήξα Καζεξηηδίλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην VST 

ειεύζεξεο ρξήζεο “epicVerb” (Δηθόλα 10). 

Άιιε κία επέκβαζε πνπ έγηλε ζε απηό ην ζηάδην ζηε θσλή, είλαη ηνληθή κεηαηόπηζε 

(pitch shifting). Αιιαγή ζην ύςνο ηνπ ήρνπ έγηλε γηα ηηο θσλέο ηνπ γεξν-Καιηθάηδαξνπ, 

ηνπ Καζεξηηδίλ, θαζώο θαη δύν δεπηεξεπόλησλ θαιηθάηδαξσλ. Από ηηο ξπζκίζεηο ηνπ clip 

ή ηεο νκάδαο clip πνπ επηζπκνύκε ηελ επέκβαζε, ηξνπνπνηήζνπκε ζην πεδίν “Playback 

rate” ηελ ηαρύηεηα ηνπ clip (κε “1” λα αληηζηνηρεί ζηελ αξρηθή ηαρύηεηα, “0.5” ζηελ 

κηζή θ.ν.θ.). Γεδνκέλνπ όηη ε αιιαγή ζηελ ηαρύηεηα όρη κόλν δελ επεξέαδε ην 

πεξηερόκελό καο αξλεηηθά (ζύκθσλα κε ηηο αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο πνπ ππήξραλ) αιιά 

θαη ήηαλ επηζπκεηή, πξνηηκήζεθε ε παξαπάλσ κέζνδνο αληί γηα ηελ επηινγή “Pitch 

adjust (semitones)” πνπ θαίλεηαη παξαπάλσ ζηελ Δηθόλα 11. Ζ επηινγή “Preserve pitch 

when changing rate” είλαη ελεξγνπνηεκέλε από πξνεπηινγή, νπόηε έπξεπε λα 

απελεξγνπνηεζεί ζε όια ηα clip, δηαθνξεηηθά ζα άιιαδε κόλν ε ηαρύηεηα ρσξίο λα 

επεξεάδεηαη ην ηνληθό ύςνο ηνπ ήρνπ. Ο γεξν-Καιηθάηδαξνο είρε playback rate ~ 0.97, 

ελώ ν Καζεξηηδίλ ~ 075. 

Με ηηο θσλέο λα έρνπλ πάξεη ηελ ζέζε θαη ηελ κνξθή πνπ πξέπεη, έγηλαλ νη ξπζκίζεηο 

ησλ εληάζεσλ ηνπ θάζε θαλαιηνύ θαζώο θαη ην panning. ηελ Δηθόλα 12 θαίλνληαη απηέο 

νη ξπζκίζεηο. 
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Δηθόλα 12: Όια ηα θαλάιηα ησλ θσλώλ θαη νη ξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ έληαζε θαη ζην panning. 
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Σέινο, κεηά από αλαδήηεζε θαη πεηξακαηηζκό πάλσ ζηηο ξπζκίζεηο δηαθόξσλ δσξεάλ 

Compressor VSTs, επηιέρηεθε γηα ην ζύλνιν ησλ θσλώλ ν VComp ηεο Waves, ζηηο 

πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο ηνπ, θαζώο δηαθξηηηθή ρξήζε ηνπ L2 limiter ζηα -6dΒ γηα 

κείσζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ηεο κέζεο έληαζεο πνπ παξνπζίαδε ην πιηθό θαη ηεο 

κέγηζηεο δπλαηήο, αιιά θαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο (απνθπγή clipping). Ζ κίμε ησλ 

θσλώλ έγηλε render ζε αξρείν WAV 24bit. 

Δηθόλα 13: O VComp compressor ηεο Waves. 

Δηθόλα 14: O L2 limiter ηεο Waves. 
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Μνπζηθή 

Καηά ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο, είραλ ζεκεησζεί ζην εθηππσκέλν θείκελν θαηά 

πξνζέγγηζε νη πεξίνδνη ζηηο νπνίεο ζα αθνπγόηαλ κνπζηθή, θαζώο θαη ε επηζπκεηή 

αίζζεζε πνπ ζέιακε λα έρεη απηή. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ κέζε ηεο ηζηνξίαο όπνπ ε Διέλε 

θαη ε Γξαθνρειώλα κπαίλνπλ ζηε ζπειηά, ην βηβιίν θάλεη κία παύζε ζηε δηήγεζε ηεο 

ηζηνξίαο παξαζέηνληαο κία εηθόλα πνπ πηάλεη δύν ζειίδεο θαη πεξηγξάθεη εηθαζηηθά ην 

ηαμίδη ησλ ραξαθηήξσλ κέζα ζηε ζπειηά. ε εθείλν ην ζεκείν δεκηνπξγήζεθε θαη 

ζεκεηώζεθε εμ' αξρήο ε πξόζεζε λα κπεη θαη ερεηηθά έλα δηάιεηκκα από ηηο θσλέο θαη 

λα γξαθηεί αηκνζθαηξηθή κνπζηθή πνπ ζα πξνζπαζνύζε λα αλαπαξαζηήζεη ηελ αίζζεζε 

πνπ δεκηνπξγνύζε ε ζπειηά ζηνπο ραξαθηήξεο. 

Γεληθά, ε ζύιιεςε θαη ζύλζεζε ηεο κνπζηθήο έγηλε απνθιεηζηηθά κε πεηξακαηηζκνύο  

θαη ζύλζεζε ηδεώλ απ' επζείαο ζην Reaper ή κε δνθηκαζηηθέο ερνγξαθήζεηο νξγάλσλ 

(πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ερνγξαθήζεηο νξγάλσλ ππάξρνπλ ζηε ζειίδα 37). 

Γελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γλώζεηο κνπζηθήο ζεσξίαο, ρεηξόγξαθεο ζεκεηώζεηο ή 

παξηηηνύξεο. 

Κάζε κνπζηθό θνκκάηη γξαθόηαλ ζε μερσξηζηό project ηνπ Reaper, κεξηθέο θνξέο θαη κε 

ηε βνήζεηα ηνπ Reason ηεο Propellerheads, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζειίδα 34. Ζ 

αλάπηπμε ελόο θνκκαηηνύ μεθηλνύζε είηε γξάθνληαο κε ην πνληίθη ή κε midi keyboard 

κία ηδέα ζε piano roll (βι. Δηθόλα 15) ρξεζηκνπνηώληαο θάπνην VST Instrument (plugin 

Δηθόλα 15: Γείγκα ελόο midi clip πνπ γξάθηεθε κε ην 

πνληίθη ζηελ νζόλε ηνπ piano roll ζην Reaper. 
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εηθνληθνύ κνπζηθνύ νξγάλνπ, πεξηζζόηεξα ζηε ζειίδα 39), είηε ερνγξαθώληαο θάπνην 

ζέκα κε ειεθηξαθνπζηηθή θηζάξα θαη αξγόηεξα εκπινπηίδνληάο ην κε επηπιένλ 

ερνγξαθήζεηο (ζειίδα 37) ή πξνζζήθε θαλαιηώλ κε VST instruments. Αλ θάπνην ζέκα 

είρε ερνγξαθεζεί κε midi keyboard, γίλνληαλ ρεηξνθίλεηεο δηνξζώζεηο κε ην πνληίθη 

ζηελ νζόλε piano roll ηεο midi ερνγξάθεζεο. 

Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία γξάθηεθε θαη πιηθό ην νπνίν ηειηθά δελ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζην έξγν. 

πλνιηθά γξάθηεθαλ 15 μερσξηζηά κνπζηθά κέξε, κε δηαθξηηή αξρή θαη ηέινο κέζα ζηελ 

ηζηνξία, κε εμαίξεζε ηελ κνπζηθή ηνπ πξώηνπ 1κηζε ιεπηνύ, όπνπ απνηειείηαη από 2 

κέξε ηα νπνία έρνπλ ελσζεί κε crossfade. Δπίζεο, ην κνπζηθό κέξνο πνπ αθνύγεηαη ζην 

ηέινο ηεο ηζηνξίαο αθνύγεηαη μαλά λσξίηεξα, πεξίπνπ ζην 3:50. Ζ δηαθνξά ηνπο όκσο 

είλαη όηη ζηνλ απόερν ηεο κνπζηθήο ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο έρνπλ πξνζηεζεί κε ρξνληθή 

αληηζηξνθή (reverse) ηα πξώηα δεπηεξόιεπηα ηεο κνπζηθήο ηεο εηζαγσγήο. Αλ θαη έηζη 

επηηπγράλεηαη έλα είδνο ζύλδεζεο ηεο αξρήο θαη ηνπ ηέινπο ηνπ παξακπζηνύ, ε αθνξκή 

γηα απηή ηελ επέκβαζε ήηαλ έλαο ζόξπβνο πνπ ππήξρε ζηελ ερνγξάθεζε ηεο θηζάξαο 

(πηζαλόηαηα ιόγσ πνηόηεηαο ειεθηξνληθώλ) θαη γηλόηαλ ηδηαίηεξα αηζζεηόο κεηά ηελ 

ηειεπηαία ζπγρνξδία πνπ αθνπγόηαλ. Ζ πξνζζήθε ηνπ ηκήκαηνο από ηελ εηζαγσγή ζε 

εθείλν ην ζεκείν βνήζεζε ζηε ζπγθάιπςε απηνύ ηνπ ζνξύβνπ. 

Γηα ρξήζε κέζα ζηε κνπζηθή έγηλαλ θαη ερνγξαθήζεηο κεξηθώλ ερεηηθώλ εθέ, νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ζειίδα 48. 

Καηά ηελ κίμε ηνπ θάζε κνπζηθνύ κέξνπο, ζπάληα ρξεζηκνπνηήζεθε ηζνζηάζκηζε (EQ), 

reverb ή άιινπ είδνπο plugin. Γόζεθε ζεκαζία θπξίσο ζηελ ρσξνηνπνζέηεζε (panning) 

ησλ θαλαιηώλ, ζηηο κεηαμύ ηνπο εληάζεηο θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ clips πνπ ζπλέζεηαλ 

ην θάζε κέξνο. Πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ζηε κνπζηθή έιαβε κέξνο ζηελ ζπλνιηθή κίμε 

ηεο θσλήο, ηεο κνπζηθήο θαη ησλ ερεηηθώλ εθέ (ζειίδα 48: «Σειηθή Μίμε»). 
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Reason (ReWire) 

Δθηόο από VST instruments, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην πξόγξακκα Reason ηεο 

Propellerheads ιόγσ ησλ θαιήο πνηόηεηαο νξρεζηξηθώλ δεηγκάησλ πνπ πεξηέρεη ην 

εηθνληθό sampler NX-XT πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην πξόγξακκα. Ζ ρξήζε ηνπ έγηλε κέζα 

από ην Reaper, κε ηελ ηερλνινγία ReWire ε νπνία επηηξέπεη ηελ δηαζύλδεζε ησλ 

εηθνληθώλ ζπζθεπώλ ηνπ Reason κε θάπνην άιιν DAW. 

 

 

ηελ Δηθόλα 17 βιέπνπκε ηελ αληηζηνίρεζε πνπ έγηλε αλάκεζα ζηηο ζπζθεπέο ηνπ 

Reason θαη ηηο εμόδνπο ηνπ Reaper. Σν Reaper έηζη ζηέιλεη midi δεδνκέλα ζην Reason, 

ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ επηζηξέθεη ην audio ζην Reaper γηα αθξόαζε. 

 

Δηθόλα 16: Clips κε midi δεδνκέλα πνπ απνζηέινληαη ζην Reason κέζσ Rewire. 
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ηελ Δηθόλα 18 βιέπνπκε, κεηά από ζπλέλσζε μερσξηζηώλ νζνλώλ, όιεο ηηο ζπζθεπέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην Reason, θαζώο θαη ηελ πίζσ κεξηά ησλ racks κε ηελ 

ζπλδεζκνινγία ηνπο ζηελ Δηθόλα 19. Κάπνηεο ζπζθεπέο ελνπνηήζεθαλ κε ηελ ρξήζε ηνπ 

Combinator ηνπ Reason γηαηί κε απηό ηνλ ηξόπν κπνξνύζαλ λα αληηζηνηρεζνύλ 

πεξηζζόηεξεο από 1 ζπζθεπέο ζε έλα θνηλό midi θαλάιη ζην Reaper. Ο 2νο Combinator 

ζπλδπάζηεθε κε ην RV700, έλα Reverb πνπ δηαζέηεη ην Reaper. 

Οη εηθόλεο ιόγσ κεγέζνπο εκθαλίδνληαη ζηελ επόκελε ζειίδα: 

Δηθόλα 17: 

Αληηζηνίρεζε midi θαλαιηώλ πξνο νλνκαηηζκέλεο ζπζθεπέο ηνπ Reason. 
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Δηθόλα 18: Πίζσ όςε ησλ ζπζθεπώλ ηεο εηθ. 18. Δηθόλα 19: Μπξνζηηλή όςε ησλ ζπζθεπώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην Reason 
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Ηρνγξαθήζεηο θπζηθώλ/ειεθηξηθώλ νξγάλσλ θαη ήρσλ 

Καηά ηελ δεκηνπξγία ηεο κνπζηθήο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νξηζκέλα θπζηθά θαη 

ειεθηξηθά κνπζηθά όξγαλα, εθηόο από ηα εηθνληθά, θαζώο θαη θάπνηνη κε-κνπζηθνί ήρνη. 

πγθεθξηκέλα ερνγξαθήζεθαλ: 

1. Ηιεθηξναθνπζηηθή θηζάξα. (Ashton SL59) 

◦ Ζρνγξαθήζεθε κε απεπζείαο ζύλδεζε ζηελ θνλζόια. Αθνύγεηαη ζε αξθεηά 

κεγάιν κέξνο ηεο κνπζηθήο ππόθξνπζεο ηνπ παξακπζηνύ. 

2. Ηιεθηξηθή θηζάξα. (Schecter Diamond C1 Classic) 

◦ Ζρνγξαθήζεθε κε 2 preset ειαθξάο θαη ζθιεξήο παξακόξθσζεο κε ηελ 

πεηαιηέξα ηεο Line6, POD HD500, ε νπνία ζπλδεόηαλ ζηεξενθσληθά ζηελ 

θνλζόια. Αθνύγεηαη ζε ηκήκαηα ηνπ κνπζηθνύ πεξάζκαηνο ζηε κέζε ηεο 

ηζηνξίαο [ 15:09 – 16:28 ]. 

3. Φιάνπην. (Thomann fL-200R) 

◦ Ζρνγξαθήζεθε κε ην AKG Precision 220, ην νπνίν ηνπνζεηήζεθε έηζη ώζηε 

λα ζηνρεύεη αλάκεζα ζην ζηόκα θαη ηα ρέξηα, ζε απόζηαζε πεξίπνπ 50 

εθαηνζηά . Αθνύγεηαη κόλν ζηελ κνπζηθή εηζαγσγή ηεο ηζηνξίαο. [ 0:18 – 

0:24 ] 

4. Πιαζηηθή Φινγέξα. ( Hohner) 
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Ηρνγξαθήζεθε κε ην AKG Precision 

220, κε παξόκνην ηξόπν όπσο ην 

θιάνπην. Σπγθεθξηκέλα 

έπεηηα απηέο νη ερνγξαθήζεηο 

αθνύγεηαη ζην Κεθ. 28 ηνπ 

παξακπζηνύ όπσο απηό εκθαλίδεηαη 

ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 

Ηρεηηθόο Δμνπιηζκόο Δίδνο Μάξθα, κνληέιν  

Μηθξόθσλν Shure SM57  

Μηθξόθσλν AKG Perception 220  

Ηρεία monitor Tannoy Reveal 6D x 2  

Αθνπζηηθά 

monitor 
Audio-technica 

ATH-M50 
 

Φνξεηή ζπζθεπή 

εγγξαθήο 
ZOOM H4N  

Κνλζόια Mackie 802 VLZ-3 
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Βάζε 

κηθξνθώλνπ 

 

Pop filter 

PROEL  

Κάξηα Ήρνπ Η/Τ 
M-audio 

Audiophile 24/96  

Midi Keyboard ESI KeyStation 25xt  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: 

Φσλέο & Χαξαθηήξεο 

 

Υαξαθηήξαο Φσλή 

Γηήγεζε Μπακπάηζηθνπ Νηθνιέηηα 

Διέλε (γάηα) Σζηηιαθίδε Οπξαλία 

Φαξειέθαληαο Παηζίδεο Γεώξγηνο 

Γεξν-βάηξαρνο Πεθάλεο Μηράιεο 

Καηζηθάλζξσπνο, 

Καιηθάηδαξνο (Φνπξλoθεθ.), 

Καιηθάηδαξνο 2, Γεξν-

θαιηθάηδαξνο, Καζεξηηδίλ, 

Γηθέθαιε Αιεπνύ 

Γεξνληήο Κσλ/λνο 

Πιάζκαηα ηεο πεδηάδαο Γεξνληήο Αληώληνο, Γεξνληήο Κσλ/λνο 

Γξαθνρειώλα Πεθάλε Γεσξγία 

Καιηθαηδαξαθη Μπακπάηζηθνπ Αγγειηθή 

& κακά Γεξνληή Μαξγαξίηα 

 

◦ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ. [ 28:38 – 29:21 ] 

5. Νηέθηα. (δηακέηξνπ 25cm θαη 15cm έθαζην). 
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Ηρνγξαθήζεθαλ μερσξηζηά, αιιά κε 

θαη ηνπ AKG Precision 220 (κε 1 

ληέθη έδηλε πεξηζζόηεξν όγθν σο 

θνπξδηζκέλεο κεκβξάλεο θαη ην 

ζθηρηή κεκβξάλε γέκηδε ηνλ ήρν κε 

θαηεύζπλζε πξνο ην ζεκείν όπνπ ην 

απόζηαζε από ηα όξγαλα πεξίπνπ 40 

απόζηαζε κεηαμύ ηνπο. Αθνύγεηαη 

ηνπ παξακπζηνύ όπσο απηό 

εκθαλίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 

Ηρεηηθόο Δμνπιηζκόο 

Δίδνο Μάξθα, κνληέιν  

Μηθξόθσλν Shure SM57  

Μηθξόθσλν AKG Perception 220  

Ηρεία monitor Tannoy Reveal 6D x 2  

Αθνπζηηθά 

monitor 
Audio-technica 

ATH-M50 
 

Φνξεηή ζπζθεπή 

εγγξαθήο 
ZOOM H4N  

Κνλζόια Mackie 802 VLZ-3 
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Βάζε 

κηθξνθώλνπ 

 

Pop filter 

PROEL  

Κάξηα Ήρνπ Η/Τ 
M-audio 

Audiophile 24/96  

Midi Keyboard ESI KeyStation 25xt  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: 

Φσλέο & Χαξαθηήξεο 

 

Υαξαθηήξαο Φσλή 

Γηήγεζε Μπακπάηζηθνπ Νηθνιέηηα 

Διέλε (γάηα) Σζηηιαθίδε Οπξαλία 

Φαξειέθαληαο Παηζίδεο Γεώξγηνο 

Γεξν-βάηξαρνο Πεθάλεο Μηράιεο 

Καηζηθάλζξσπνο, 

Καιηθάηδαξνο (Φνπξλoθεθ.), 

Καιηθάηδαξνο 2, Γεξν-

θαιηθάηδαξνο, Καζεξηηδίλ, 

Γηθέθαιε Αιεπνύ 

Γεξνληήο Κσλ/λνο 

Πιάζκαηα ηεο πεδηάδαο Γεξνληήο Αληώληνο, Γεξνληήο Κσλ/λνο 

Γξαθνρειώλα Πεθάλε Γεσξγία 

Καιηθαηδαξαθη Μπακπάηζηθνπ Αγγειηθή 

& κακά Γεξνληή Μαξγαξίηα 

 

◦ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ. [ 28:38 – 29:21 ] 

6. Αλζξώπηλε θσλή. [Κώζηαο Γεξνληήο] 
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◦ Ζρνγξαθήζεθε κε ην AKG Precision 220 κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ 

ερνγξαθήζεθαλ νη θσλέο δηήγεζεο. Αθνύγεηαη ζε ζεκείν ζην κνπζηθό 

πέξαζκα ζηε κέζε ηεο ηζηνξίαο [ 15:45 – 16:03 ]. 
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Virtual Instruments 

ηελ ηζηνξία αθνύγνληαη ηα παξαθάησ Virtual Instruments. Μαδί παξαηίζεληαη νη 

δεκηνπξγνί ηνπο θαη νη ηίηινη ησλ πξνεπηιεγκέλσλ ξπζκίζεσλ ηνπο (presets) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

VSTi: 

 FMMF (FM synthesizer από “De La Mancha”) 

◦  Presets: Peak Lead2, Late Night Lead2, Peak Lead 

 MinimogueVA (Minimogue εμνκνησηήο από “Voltkitchen”) 

◦ Presets: Creamy (move attack), Soft Mini Sweep 

 Ganymed (FM synthesizer από “SK”) 

◦ Presets: First sound 

 Mellowsound (Mellotron εμνκνησηήο από “Batsound”) 

◦ Ρπζκίζεηο: 

▪ Voice: Strings, Attack: Medium, Release: Medium, Volume: Max, Tone: 5 

(middle), Quality: Max 

▪ Voice: Strings, Attack: Short, Release: Short, Volume: Max, Tone: Max, 

Quality: Max 

▪ Voice: Choir, Attack: Long, Release: Long, Volume: Max, Tone: 0, 

Quality: Max 

 Styrofoam (Rolf Harris εμνκνησηήο από “De La Mancha”) 

◦ Πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο 
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 Subatomic (sub-bass drum synthesizer από “De La Mancha”) 

◦ Presets: deep concave kick 

 KONTAKT Garritan Personal Orchestra (βηβιηνζήθε θαη sample player 

ήρσλ νξρήζηξαο, από “Native Instruments”, “Garritan”) 

◦ Presets: Chromatic Harp 1, Violin 1 Gagli Solo, Bass Drum, Vlns 1 

sus+short, Cellos sus+short, Flute solo V 

 DSK Music Box (εμνκνίσζε music box, από “DSK”) 

◦ πξνεπηινγή - δελ έρεη preset 

 SFZ (soundfont player, από “Cakewalk”) 

◦ Υξήζε soundfont: “FLUID R3” 

 ADHDidi (additive synthesizer, από “Saltline”) 

◦ Presets: SL_Ghosts 

 AALTO (semi-modular synthesizer, από “Madrona Labs”) 

◦ Presets: AcAALTO 7, Resin EDT, chocolate rain 

 

Μέζσ Reason (ReWire): 

 NN-XT (κε ηα παξαθάησ Patches): 

◦ Harp 8va 

◦ Perc Set B 

◦ Vibraphone P 
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◦ B GrandPiano 1 

◦ BSS Pizz, VCS Pizz, VLS Pizz, VNS Pizz (ζπλδπαζκόο pizzicatos 

θνληξακπάζνπ, βηνινληζέινπ, βηόιαο θαη βηνιηνύ κε ρξήζε ηνπ Combinator) 

◦ VNS+VCS+BSS 

◦ Windchime, HarpGliss Up (ζπλδπαζκόο Windchime θαη γθιηζάληνπ άξπαο 

πξνο ηα πάλσ κε κε ρξήζε ηνπ Combinator) 

ηελ Δηθόλα 20 βιέπνπκε έλα ζηηγκηόηππν από ην project ηνπ κνπζηθνύ πεξάζκαηνο ζηε 

κέζε ηεο ηζηνξίαο [ ρξόλνη 14:22 έσο 16:16 ] θαη ηελ ρξήζε automation ζε εληάζεηο post 

θαη pre-fx. ηελ ίδηα εηθόλα θαίλεηαη θαη ν ηξόπνο πνπ εθαξκνδόηαλ θάπνην fade-out 

(θαη αληίζηνηρα fade-in) κέζα ζην ίδην ην clip (ρσξίο μερσξηζηό θαλάιη automation) αιιά 

θαη ην crossfade αλάκεζα ζε clips. 

 

Δηθόλα 20: ηηγκηόηππν από ην Reaper project πνπ πεξηέρεη ηελ κνπζηθή ζηελ κέζε ηεο ηζηνξίαο. 
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Καηά ηε κίμε ηεο κνπζηθήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηερληθέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαζώο 

θαη κία ζεηξά από effect plugins. πγθεθξηκέλα, ηα effect plugins πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζπλνιηθά ήηαλ ηα παξαθάησ: 

 ReaEQ (equalizer, από “Cockos”) 

 Black Water Reverb (reverb, από “Black Water Music”) 

 epicVerb (reverb, από “Variety Of Sound”) 

 TDR Feedback Compressor (compressor, από “Tokyo Dawn Records”) 

 ReaComp (compressor, από “Cockos”) 

Ηρεηηθά εθέ 

ια ηα εθέ δεκηνπξγήζεθαλ κέζα ζην Reaper, κε θάπνηα βνήζεηα από ην Audacity. Σα 

πεξηζζόηεξα εθέ δεκηνπξγήζεθαλ ζε έλα εληαίν project ην νπνίν πεξηιάκβαλε ήδε ηελ 

κνπζηθή θαη ηηο θσλέο. Οη ερνγξαθήζεηο έγηλαλ ζε 24bit / 96kHz WAV. ην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV βξίζθεηαη πιήξεο ιίζηα κε απηά, ηνπο ρξόλνπο εκθάληζήο ηνπο θαη ηηο 

ηερληθέο δεκηνπξγίαο ηνπο. 

 Πνηάκη 

◦ Υξόλνη:  1:48 – 5:49  •  7:35 – 8:52  •  29:20 – 30:08 

◦ Σν πνηάκη ήηαλ ε κνλαδηθή πεξίπησζε πνπ δελ ερνγξαθήζεθε & 

δεκηνπξγήζεθε ήρνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο αιιά πξνήιζε από 

εμσηεξηθή πεγή.
*
 Παξάιιεια κε απηόλ ηνλ ήρν ηνπνζεηήζεθε θαη Brownian 

ζόξπβνο πνπ έγηλε generate ζην Audacity, γηα λα δώζεη ιίγν πεξηζζόηεξν 

                                                 
*  

Πξνέιεπζε: http://www.freesound.org/people/sonicport/sounds/165877/ . Όλνκα αξρηθνύ αξρείνπ ήρνπ: 

Stream6.wav . Γεκηνπξγόο: sonicport 
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όγθν ζην άθνπζκα ηνπ πνηακηνύ ζην βάζνο, θαζώο αξρηθά ν ήρνο ζύκηδε 

πεξηζζόηεξν ξπάθη. Οη ρακειέο ζπρλόηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζνξύβνπ ήηαλ 

πεξηζζόηεξν ηζρπξέο απ' ην δεηνύκελν, νπόηε εθαξκόζηεθε equalizer γηα λα 

πεξηνξηζηνύλ. Δπίζεο, ζηνλ αξρηθό ήρν ηνπ πνηακηνύ έρεη εθαξκνζηεί 

equalizer γηα λα αθήζεη κόλν κία κηθξή πεξηνρή ζηηο κέζν-πςειέο ζπρλόηεηεο 

λα αθνύγεηαη, αιιά όηαλ ε Διέλε πιεζηάδεη ζε απηό, αξρίδεη λα αθνύγεηαη 

παξάιιεια άιιν έλα ζηξώκα ηνπ ήρνπ ηνπ πνηακηνύ, ρσξίο επέκβαζε κε 

equalizer. 

 Πνπιηά 

◦ Υξόλνη:  1:48 – 5:49  •  7:35 – 8:52  •  12:35 – 14:32  •  

29:20 – 30:08 

◦ Οη ήρνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πνπιηά πξνέξρνληαη από επεμεξγαζία κε 

ηνληθή κεηαηόπηζε (pitch shifting) πνηθηιίαο ήρσλ αλζξώπηλεο θσλήο 

(ζθπξίγκαηα), θινγέξαο θαη θιάνπηνπ, θαη κεηέπεηηα δηάηαμήο ηνπο όπσο 

θξίζεθε αλαγθαίν. 

 Θξόηζκα 

◦ Υξόλνη:  4:17 – 4:23 

◦ Γηα ην ζξόηζκα ησλ θύιισλ, θαζώο δελ ππήξρε δπλαηόηεηα ρξήζεο θάπνηνπ 

ηζρπξνύ αληηαλέκηνπ γηα νπνηνδήπνηε από ηα δηαζέζηκα κηθξόθσλα, αξρηθά 

ερνγξαθήζεθε θίλεζε θαη ηξηβή απηνζρέδηαο θαηαζθεπήο κε ζηελέο 

ηζαιαθσκέλεο ισξίδεο από θόιιεο ραξηηνύ εθηππσηή Α4, ελσκέλεο ζηηο 

άθξεο κεηαμύ ηνπο. Σν απνηέιεζκα έγηλε equalized γηα λα ζπγθξαηεζνύλ νη 

νμείεο πςειέο ζπρλόηεηεο θαη ζπλδπάζηεθε κε ηελ ερνγξάθεζε ηξηβήο ελόο 

θνπηηνύ πάλσ ζε ύθαζκα. 

 Κηβώηηα & Φσλέο 

◦ Υξόλνη:  4:27 – 4:46  •  19:08 – 19:33 
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◦ Οη ήρνη από ηηο εξγαζίεο κε ηα θηβώηηα πξνήιζαλ από ερνγξάθεζε 

αιιειεπίδξαζεο κε κεξηθά κεγάια ραξηνλέληα θνπηηά πνπ πξνέξρνληαλ από 

πξντόληα ηερλνινγηθήο ρξήζεο. Δπίζεο ερνγξαθήζεθαλ από ην ίδην άηνκν κία 

ζεηξά από θσλέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ηα πιάζκαηα πνπ κάδεπαλ ηα 

κήια θαη ηα καληηάξηα αληίζηνηρα, κε πνηθηιία ζηελ έληαζή ηνπο θαη ηελ 

δηάηαμή ηνπο αξηζηεξά / δεμηά. 

 Κνπλνύπηα 

◦ Υξόλνη:  6:41  •  9:14  •  26:59 

◦ Ζ βάζε γηα ηνπο ήρνπο κε ηα θνπλνύπηα πξνεξρόηαλ από ερνγξάθεζε 

αλζξώπηλεο θσλήο, ε νπνία δέρηεθε επεμεξγαζία κε ηερληθή ρξνληθήο 

ζπκπίεζεο (time stretch) θαη ηνληθήο κεηαηόπηζεο (pitch shifting). Απηέο νη 

επεμεξγαζκέλεο ερνγξαθήζεηο ηνπνζεηήζεθαλ ζε μερσξηζηά ζηξώκαηα κε 

πνηθηιία ζηελ αξηζηεξή – δεμηά δηάηαμή ηνπο θαη ζηηο εληάζεηο ηνπο γηα λα 

δνζεί ε αίζζεζε ηνπ πιήζνπο θνπλνππηώλ, ηελ πξώηε εκθάληζή ηνπο έγηλε 

crossfade κε κία κίμε ήρσλ «βαηξάρσλ». ηελ δεύηεξε εκθάληζή ηνπο, 

εθαξκόζηεθε αξθεηό reverb κε ειάρηζην ζηεγλό ήρν γηα λα απνδνζεί ε 

αηκόζθαηξα ηεο άγνλεο πεδηάδαο θαη ηεο αλάκλεζεο ηνπ Πνιέκνπ ησλ 

Κνπλνππηώλ. 

 Βάηξαρνη 

◦ Υξόλνη: 6:44 

◦ πσο θαη κε ηα θνπλνύπηα, νη ήρνη πνπ ζπλέζεζαλ ηνπο βαηξάρνπο ήηαλ 

ερνγξαθήζεηο αλζξώπηλεο θσλήο πνπ ππέζηεζαλ αιινίσζε ζε θάζε 

δηάζηαζε ηνπ ήρνπ ηνπο θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζηξώκαηα. 

 Άλεκνο ηεο άγνλεο πεδηάδαο 

◦ Υξόλνη:  8:55 – 9:32 
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◦ Πξόθεηηαη γηα ήρνπο παξαγόκελνπο κε ην ζηόκα. Υξεζηκνπνηήζεθε EQ 

(ReaEQ) γηα πεξηνξηζκό ησλ πςειώλ ζπρλνηήησλ θαη Reverb (Black Water 

Reverb: Room Size 100%, Damp 0%, Wet 24%, Dry 100%, Width 100%). 

 Βνπηηά ζην λεξό 

◦ Υξόλνη:  10:56 

◦ Πξόθεηηαη γηα κία αξθεηά κεγάιε πέηξα πνπ αθέζεθε από ύςνο κέζα ζηε 

ζάιαζζα θνληά ζε κία ήξεκε πξνβιήηα. Ζρνγξαθήζεθε κε ηα ελζσκαησκέλα 

κηθξόθσλα ηνπ Zoom H4N. Υξεζηκνπνηήζεθε ην ReaEQ, κε πεξηνξηζκό ησλ 

κεζαίσλ θαη πεξηζζόηεξν ησλ πςειώλ ζπρλνηήησλ, αιιά κε επαλαθνξά κίαο 

κηθξήο ζπρλνηηθήο πεξηνρήο (θαηά 37% ηεο νθηάβαο) γύξσ από ηα 15314Hz 

ζηελ αξρηθή ηεο έληαζε. 

 Άλεκνο ζην δάζνο  

◦ Υξόλνη:  12:35 – 14:32  •  29:20 – 30:08 

◦ Σν ίδην κε ην Θξόηζκα (ζει. 43) κε πεξηζζόηεξεο επαλαιήςεηο, αιιά δόζεθε 

έκθαζε ζηνλ ήρν πνπ πξνήιζε από ηελ ηξηβή ηνπ πθάζκαηνο θαη θαζ' όιε ηε 

δηάξθεηα πνπ αθνύγεηαη δεκηνπξγήζεθαλ κε automation ζπλερείο 

απμνκεηώζεηο ηπραίσλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ έληαζε γηα απνθηήζεη 

πεξηζζόηεξε θπζηθόηεηα. πλδπάζηεθε επίζεο κε Brownian Θόξπβν όπσο 

έγηλε κε ηνλ ήρν γηα ην πνηάκη. 

 Σδηηδίθηα  

◦ Υξόλνη:  16:30 – 16:46  •  17:17 – 18:20  •  19:03 – 19:38  • 

29:20 – 30:08 

◦ Πεξηνδηθνί ήρνη παξαγόκελνη κε ην ζηόκα, ζηνπο νπνίνπο εθαξκόζηεθε 

ηνληθή κεηαηόπηζε (pitch shifting) νξίδνληαο ηαρύηεηα αλαπαξαγσγήο ζηελ 
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ηηκή “1.46”. Υξεζηκνπνηνύληαλ 2 κεηαηνπηζκέλα ζηξώκαηα ηεο ίδηαο 

ερνγξάθεζεο ηαπηόρξνλα, κε panning 28% Right θαη 68% Left αληίζηνηρα. 

 Βεκαηηζκνί κε παλνπιίεο 

◦ Υξόλνη:  17:22 

◦ Γηα ηελ δεκηνπξγία απηνύ ηνπ ήρνπ ερνγξαθήζεθε κία γεκάηε ζήθε γηα 

καραηξνπίξνπλα θαη ινηπά ζθεύε, γεκάηε κε απηά, ζηελ νπνία εθαξκόζηεθε 

ξπζκηθή θίλεζε κε ηα ρέξηα ζύκθσλα κε ηνλ επηζπκεηό βεκαηηζκό. Αξρηθά 

ρξεζηκνπνηείηαη κόλν έλα ζηξώκα, κε αξθεηά εληζρπκέλε (θαηά 9dB) ηελ 

κπάληα γύξσ από ηα 140Hz  κε εύξνο 2 νθηάβεο. ην ηειεπηαίν βήκα, απηό 

ηεο αθηλεηνπνίεζεο, πξνζηέζεθε άιιν έλα ζηξώκα κε κία θίλεζε από ηελ 

ερνγξάθεζε, ρσξίο θάπνηα επέκβαζε πιελ ελόο fade-out. 

 Οριαγσγία 

◦ Υξόλνη:  20:28 – 21:00 

◦ Ζρνγξαθήζεθαλ μερσξηζηά πνιιέο θσλέο, είηε κε απηνζρεδηαζκό είηε κε 

αλάγλσζε θάπνηνπ ηπραίνπ θεηκέλνπ. ιεο νη θσλέο πξνήιζαλ από ην ίδην 

άηνκν. 

 Φσηηά (ηδάθη) 

◦ Υξόλνη:  21:00 – 21:16  •  22:07 – 23:06 

◦ Ο ήρνο ηεο θσηηάο κέζα ζην ζπίηη ηνπ γεξν-Καιηθάηδαξνπ πξνέξρεηαη από 

ερνγξαθήζεηο ελόο πιαζηηθνύ παθέηνπ από καθαξόληα ην νπνίν δερόηαλ 

ζπλερείο καιάμεηο κε ηα ρέξηα. Ζ αξρηθή ερνγξάθεζε επαλαιήθζεθε ζε έλα 

δεύηεξν ζηξώκα κε ηνληθή κεηαηόπηζε (pitch shift) γηα λα αθνύγεηαη πην 

πςίζπρλε αιιά ζε ρακειόηεξε έληαζε από ηελ αξρηθή, ελώ πξνζηέζεθε θαη 

ζόξπβνο κε έκθαζε ζηηο ρακειόηεξεο ζπρλόηεηεο. Σν ηειηθό απνηέιεζκα 



 

63 

επαλαιήθζεθε ζε άιιν θαλάιη κε απόθιηζε ζηελ ζηεξενθσληθή ηνπ εηθόλα 

θαη ζηνλ ρξόλν εθθίλεζεο γηα λα δνζεί πιεζσξηθόηεηα ζην απνηέιεζκα. 

 «Σξαληαρηό Πνύθ» 

◦ Υξόλνη:  25:09 

◦ Ο ήρνο απηόο μεθηλάεη κε ηελ ερνγξάθεζε κίαο θξνύζεο ελόο ληεθηνύ 

παηγκέλνο αλάπνδα θαη ζπλερίδεη κε παξάιιειε δηαζηξσκάησζε 1) ηνπ ίδηνπ 

ήρνπ κε θαλνληθή θαηεύζπλζε αιιά κε αξθεηά ρακειόηεξν ύςνο, 2) κεξηθώλ 

ζπγρνξδηώλ από άξπα πνπ είραλ ζπληεζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ SFZ plugin πνπ 

αλαπαξήγαγε soundfonts, κε θάπνηεο επεκβάζεηο κε ηνληθή κεηαηόπηζε (pitch 

shift) γηα λα απνθεπρζεί ε ελαξκόληζή ηνπο, θαη 3) κίαο ερνγξάθεζεο εθξνήο 

αέξα πξνεξρόκελεο από ην ζηόκα κε θξνπζηηθή αθεηεξία θαζώο ν αέξαο 

πξνζέθξνπε ζην κηθξόθσλν. 

 Αόξαηνο Βαζηιηάο 

◦ Υξόλνη: 26:05 – 27:00 

◦ Ζρνγξάθεζε αξγνύ μεθπζήκαηνο – ζπξηγκνύ από ην ζηόκα, κε κεηαθνξά ηεο 

ηνληθόηεηάο ηνπ πξνο ηα θάησ, πξνζζήθε βάζνπο, θόςηκν ζε ζεκεία θαη 

κνληάδ μαλά ησλ επη κέξνπο θνκκαηηώλ κε δηαθνξνπνίεζε ζηε ζεηξά θαη ηηο 

εληάζεηο. 

 ηέκκα 

◦ Υξόλνη: 27:05 

◦ Ζ πηώζε ηνπ ζηέκκαηνο είλαη ζπλδπαζκόο (δηαζηξσκάησζε) ερνγξαθήζεσλ 

από επηιεγκέλεο θξνύζεηο πνπ ερνγξαθήζεθαλ κεηαμύ κίαο θαηζαξόιαο, ηνπ 

θαπαθηνύ ηεο θαη ελόο μύιηλνπ καγεηξηθνύ ζθεύνπο. 
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Ηρεηηθά εθέ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο κνπζηθήο: 

 

 Σηαγόλεο 

◦ Υξόλνη:  14:36 – 141:42 

◦ Υξεζηκνπνηήζεθε έλα κηθξό θύπειν, ην νπνίν είρε βπζηζηεί αλάπνδα ζε κία 

ιεθάλε κε λεξό θαη απνκαθξύλζεθε από απηή θάζεηα, κε ην ρέξη. Ζ 

απνκάθξπλζε από ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ εγθισβηζκέλνπ αέξα δεκηνύξγεζε έλαλ ήρν ζαλ απηό ηεο 

ζηαγόλεο αιιά πην παρύ θαη εληζρπκέλν, άξα θαη πην θαηάιιειν γηα 

ερνγξάθεζε από κία πξαγκαηηθή ζηαγόλα. Δθαξκόζηεθε βάζνο κεγάιεο 

δηάξθεηαο αιιά κέζεο αλαινγίαο dry/wet. 

 

 Ήρνη ξνινγηνύ 

◦ Υξόλνη:  23:12 – 27:13 

◦ Οη ήρνη ξνινγηνύ πξνήιζαλ από ερνγξαθήζεηο ήρσλ θιηθ από θνπκπηά 

ρεηξηζκνύ όπσο πνληίθη θαη joystick. Σνπνζεηήζεθαλ έηζη ώζηε λα ππάξρεη ε 

ξπζκηθόηεηα ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ, ελώ όζν πξνρσξάεη ην κνπζηθό 

κέξνο πνπ εκθαλίδνληαη, νη ήρνη πνιιαπιαζηάδνληαη. 

 

Σειηθή Μίμε 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ερεηηθώλ εθέ, είρακε έλα project ην νπνίν πεξηιάκβαλε: 
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1) Έλα θαλάιη κε όιεο ηηο θσλέο από έλα εληαίν αξρείν ήρνπ, ην νπνίν είρε δηαζπαζηεί εθ 

λένπ ζε ζεκεία γηα αλαπξνζαξκνγή παύζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θαιύηεξε ξνή κε 

ηελ πξνζζήθε ηεο κνπζηθήο. 

2) Έλα θαλάιη πνπ πεξηείρε όια ηα κνπζηθά κέξε, κε πξνζαξκνγή ζηηο δηάξθεηέο ηνπο 

θαη crossfade, fade-in/out όπνπ θξηλόηαλ απαξαίηεην. 

3) Έλα ππεξ-θαλάιη πνπ πεξηιάκβαλε όια ηα θαλάιηα ζηα νπνία έγηλε ε θπξίσο δνπιεηά 

κε ηα ερεηηθά εθέ. πλνιηθά ηα θαλάιηα γηα ηα ερεηηθά εθέ αγγίμαλ ηα 35. 

Από απηό ην project έγηλε εμαγσγή κόλν ησλ θαλαιηώλ ησλ ερεηηθώλ εθέ ζε έλα εληαίν 

αξρείν WAV. Καζώο ζην ίδην project είραλ ήδε κνηξαζηεί ρξνληθά θσλέο θαη κνπζηθή κε 

ηνλ επηζπκεηό ηξόπν, αθαηξέζεθαλ από απηό όια ηα θαλάιηα ησλ ερεηηθώλ εθέ, 

πξνζηέζεθε κόιηο 1 θαλάιη κε ην ζύλνιν ησλ εθέ όπσο απηό έγηλε λσξίηεξα render, θαη 

απνζεθεύηεθα όιν ην project σο έλα μερσξηζηό, λέν αξρείν. Πιένλ είρακε έλα project ην 

νπνίν πεξηιάκβαλε 3 θαλάιηα: Φσλέο, Μνπζηθή, Ζρεηηθά εθέ. 

ηελ επόκελε ζειίδα βιέπνπκε κία εηθόλα πνπ δείρλεη ηελ όςε ελόο ηκήκαηνο ηνπ 

project κεηά ηελ κίμε: 
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ηα πάλσ clips, ζην πξώην θαλάιη, βιέπνπκε θαηαθεξκαηηζκέλν ην αξρείν ησλ θσλώλ. 

Ο θαηαθεξκαηηζκόο έγηλε γηα πην ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ εληάζεσλ ζε επί κέξνπο θξάζεηο 

ή αθόκα θαη ζπιιαβέο ώζηε λα πεξηνξηζηνύλ θαηλόκελα απόηνκσλ ελαιιαγώλ θαη 

αθύζηθσλ δηαθπκάλζεσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηηο ερνγξαθήζεηο. Δθηόο από απηέο ηηο 

ρεηξνθίλεηεο επεκβάζεηο, πξνζηέζεθαλ ηα εμήο plugins: 

1) Cockos ReaEQ, κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 22. Ζ απνθνπή ζηηο 

ρακειέο ζπρλόηεηεο ζπλέβε γηα λα ειεγρζεί ν όγθνο ηνπ κπάζνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

κνπζηθή, θαζώο ζαλ ερεηηθό άζξνηζκα μεπεξλνύζε ηα επηζπκεηά όξηα. Ο κηθξόο 

πεξηνξηζκόο θνληά ζηα 5kHz έγηλε γηα λα δσζεί απηό ην πεξηζώξην ζηε κνπζηθή γηα 

πεξηζζόηεξε επθξίλεηα. 

 

 

Δηθόλα 21: 

ηηγκηόηππν από ηελ ηειηθή κίμε 
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2) Waves Vcomp, κε ην αξρηθό preset. 

ζν αθνξά ηελ κνπζηθή, θη εθεί εθαξκόζηεθαλ: 

1) Cockos ReaEQ, κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 23, κε δηνξζσηηθή 

επέκβαζε θνληά ζηα 100Hz, επέκβαζε ζην 1kHz γηα λα δσζεί πεξηζώξην ζηηο θσλέο, θαη 

κία αύμεζε ζε πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο γηα επθξίλεηα. 

2) Waves H-Comp stereo (compressor), κε ην preset “Strings”, κε αξθεηέο επεκβάζεηο κε 

ηε βνήζεηα automation ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. ηελ Δηθόλα 24 βιέπνπκε έλα ζρεηηθό 

παξάδεηγκα. 

ην θαλάιη ησλ ερεηηθώλ εθέ δελ πξνζηέζεθε θάπνην plugin, θαη ε κόλε επέκβαζε 

αθνξνύζε θάπνηα automation ζηελ ζπλνιηθή ηνπο έληαζε. 

 

Δηθόλα 22: EQ πνπ εθαξκόζηεθε ζηε κνπζηθή 

Δηθόλα 23: EQ πνπ εθαξκόζηεθε ζηηο Φσλέο 
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Mastering 

Δηθόλα 24: Οη πάλσ (πξάζηλεο) γξακκέο απεηθνλίδνπλ ην automation ζηηο εληάζεηο, 

ελώ νη θάησ (κσβ) ην automation ηεο κίμεο ηνπ θνκπξέζζνξα H-Comp. 
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Η αθξόαζε γηα ηεο Αλάγθεο ηνπ 

Mastering, εθηόο από ηα monitor 

ερεία θαη αθνπζηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαλ κέρξη ηώξα θαη 

αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 

Ηρεηηθόο Δμνπιηζκόο 

Δίδνο Μάξθα, κνληέιν  

Μηθξόθσλν Shure SM57  

Μηθξόθσλν AKG Perception 220  

Ηρεία monitor Tannoy Reveal 6D x 2  

Αθνπζηηθά 

monitor 
Audio-technica 

ATH-M50 
 

Φνξεηή ζπζθεπή 

εγγξαθήο 
ZOOM H4N  

Κνλζόια Mackie 802 VLZ-3 
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Βάζε 

κηθξνθώλνπ 

 

Pop filter 

PROEL  

Κάξηα Ήρνπ Η/Τ 
M-audio 

Audiophile 24/96  

Midi Keyboard ESI KeyStation 25xt  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: 

Φσλέο & Χαξαθηήξεο 

 

Υαξαθηήξαο Φσλή 

Γηήγεζε Μπακπάηζηθνπ Νηθνιέηηα 

Διέλε (γάηα) Σζηηιαθίδε Οπξαλία 

Φαξειέθαληαο Παηζίδεο Γεώξγηνο 

Γεξν-βάηξαρνο Πεθάλεο Μηράιεο 

Καηζηθάλζξσπνο, 

Καιηθάηδαξνο (Φνπξλoθεθ.), 

Καιηθάηδαξνο 2, Γεξν-

θαιηθάηδαξνο, Καζεξηηδίλ, 

Γηθέθαιε Αιεπνύ 

Γεξνληήο Κσλ/λνο 

Πιάζκαηα ηεο πεδηάδαο Γεξνληήο Αληώληνο, Γεξνληήο Κσλ/λνο 

Γξαθνρειώλα Πεθάλε Γεσξγία 

Καιηθαηδαξαθη Μπακπάηζηθνπ Αγγειηθή 

& κακά Γεξνληή Μαξγαξίηα 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ (ζει. 57), πξαγκαηνπνηήζεθε θαη από 2 άιιεο πεγέο: Έλα κηθξό 

θνξεηό bluetooth ζηεξενθσληθό ερείν Turbo-X θαη έλα θηλεηό Nexus 4 ηεο LG κε ηα 

αθνπζηηθά a-Jays One+. Απηέο νη αθξνάζεηο, εηδηθόηεξα ζην bluetooth ερείν, νδήγεζαλ 

ζηνλ εληνπηζκό κηθξώλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία δελ εκθαλίδνληαλ ζηα θαιύηεξεο 
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πνηόηεηαο ζπζηήκαηα, όπσο θάπνηα πξνβιήκαηα ζηε ζπκπίεζε (κε limiter θαη 

compressor) ηνπ ήρνπ, ζπγθεθξηκέλα ζε θάπνηα attack ηεο κνπζηθήο. 

Σν Mastering έγηλε ζε έλα λέν Reaper project, όπνπ ζε 1 θαλάιη πξνζηέζεθε ην rendered 

απνηέιεζκα ηεο κίμεο.  

Γηα ην Mastering εθαξκόζηεθαλ ηα παξαθάησ plugins: 

1) Waves REQ 4 Stereo. Γόζεθε ελίζρπζε θαηά 3.5dB ζηα 300Hz κε Q=0.80. Απηή ε 

επέκβαζε βνήζεζε λα πξνζηεζεί ιίγνο όγθνο ζε πνην low-end κέζα αλαπαξαγσγήο θαη 

λα δνζεί πεξηζζόηεξε ππόζηαζε ζηηο θσλέο. 

2) Waves H-Comp Stereo. Υξεζηκνπνηήζεθε ην preset “Mastering”. 

3) Waves L2 Limiter. 

 

Με ηε βνήζεηά ηνπ αλέβεθε αιιά θαη ζπγθξαηήζεθε ε κέζε έληαζε ηνπ έξγνπ. 

Υξεζηκνπνηήζεθε επίζεο automation ζην limiting αιιά θαη ζηελ έληαζε, θαζώο ην 

limiting δελ απέδηδε ην ίδην ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη ε κείσζε ηνπ limiting 

απαηηνύζε ηαπηόρξνλα αύμεζε ηεο έληαζεο γηα λα ηζνζηαζκηζηεί ην απνηέιεζκα. ηελ 

Δηθόλα 26 βιέπνπκε εθηόο από ηελ θπκκαηνκνξθή θαη 3 γξαθήκαηα. Σν πάλσ είλαη ην 

master volume, ην κεζαίν είλαη ην track volume θαη ην θάησ είλαη ην limiter threshold. 

Δηθόλα 25: ηηγκηόηππν από ην L2 Stereo limiter ηεο Waves. 
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ηελ νζόλε πνπ γίλεηαη render ην project, επηιέρηεθαλ ζηελ θαηεγνξία “Master:” νη 

επηινγέο “Dither” θαη “Noise shaping”. Σν ηειηθό αξρείν έγηλε render ζε AIFF format 

(.aif) ζηα 16bit. 

 

Regression 

Μεηά ην ηέινο όισλ ησλ εξγαζηώλ, δηαπηζηώζεθε όηη έπξεπε λα γίλνπλ θάπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζηηο θσλέο. πγθεθξηκέλα, ζεσξήζεθε θαιό λα αθαηξεζνύλ θάπνηεο 

θξάζεηο όπσο «...είπε ε Διέλε», θαζώο θαηλόηαλ λα απνζπνύλ ηελ πξνζνρή από ηελ 

δξάζε. Γελ αθαηξέζεθαλ από παληνύ, θαζώο ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηα ζπγθεθξηκέλα 

ιεθηηθά ζπλδπάδνληαλ κε επηπιένλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ξνήο νη 

νπνίαο δελ ήηαλ δπλαηό λα απνδνζνύλ ερεηηθά κε άιιν ηξόπν, ηνπιάρηζηνλ ζην παξόλ 

ζηάδην. Έηζη, κε επηζηξνθή ζην project πνπ πεξηιάκβαλε ηελ κίμε αλάκεζα ζηα 3 βαζηθά 

θαλάιηα, αθαηξέζεθαλ ηα αλεπηζύκεηα ηκήκαηα θσλώλ, κε ελεξγνπνηεκέλε ηε 

ιεηηνπξγία “Ripple editing – All tracks” (Alt+P) ηνπ Reaper, ε νπνία πξνζαξκόδεη 

ρξνληθά όια ηα clips ζε όια ηα θαλάιηα από ην ρξνληθό ζεκείν πνπ αθαηξείο ην πιηθό θη 

έπεηηα. Σν απνηέιεζκα έγηλε μαλά render, θαη αλνίγνληαο ην project ηνπ Mastering ην 

πιηθό αλαλεώζεθε απηόκαηα κε ην λέν αξρείν. Έηζη, έγηλε μαλά render ην Mastered 

πιηθό. 

Δηθόλα 26: ηηγκηόηππν ηνπ automation ζην Mastering project ζην Reaper. 
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Κεθάιαην 4: 

πκπεξάζκαηα 

 

Ζ εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο ελόο ερνβηβιίνπ ζε ζπλζήθεο home studio ήηαλ κία 

ζεκαληηθή εκπεηξία πνπ εκπινύηηζε ηηο γλώζεηο καο γύξσ από ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη δηέγεηξε πεξαηηέξσ ην ελδηαθέξνλ γηα απηή ηε κνξθή ερεηηθήο 

δεκηνπξγίαο. Δθηόο από κεζνδηθή θαη πξνζεθηηθή εξγαζία, ρξεηάζηεθε επίζεο αξθεηή 

θαληαζία θαη εθεπξεηηθόηεηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ απαηηνύκελνπ ερεηηθνύ πιηθνύ κε 

ηα ιίγα κέζα πνπ ππήξραλ ζηε δηάζεζή καο. 

Ζ ζρεηηθά νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ηεο παξαγσγήο ζε πνιιά επίπεδα (δεκηνπξγία ζε 

home studio, νηθνλνκηθά κηθξόθσλα θαη κνπζηθά όξγαλα, έιιεηςε κέζσλ ερνκνλσηηθώλ 

θαη ερναπνξξνθεηηθώλ) δεκηνύξγεζε θάπνηα κεκνλσκέλα πξνβιήκαηα θπξίσο όζν 

αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ερνγξαθεκέλνπ ήρνπ, ηα νπνία μεπεξάζηεθαλ 

κε πξνζεθηηθέο επεκβάζεηο ζηα επίκαρα ζεκεία. Χζηόζν, έλαο πην πξνζεθηηθόο 

πξνγξακκαηηζκόο ησλ σξώλ ερνγξαθήζεσλ αιιά θαη έιεγρνο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζα κπνξνύζε λα είρε θέξεη θαιύηεξεο ζπλζήθεο γηα θάπνηεο 

ερνγξαθήζεηο. 

Ζ δπζθνιία ήηαλ απμεκέλε ζηα ηειηθά ζηάδηα ηεο εξγαζίαο ιόγσ ηνπ ηξόπνπ νξγάλσζεο 

ησλ αξρείσλ πνπ ηελ απνηεινύζαλ. πγθεθξηκέλα, αλ θαη ππήξρε πξόβιεςε κίαο 

νξηζκέλεο δνκήο ησλ θαθέισλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο, απηή ζηαδηαθά 

θαηαθεξκαηίζηεθε ιόγσ βηαζηηθώλ θηλήζεσλ θαη επεκβάζεσλ κε απνηέιεζκα πνιιά 

αξρεία λα είλαη ζε ιάζνο ζέζε ή λα ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθά κέξε εξγαζηώλ. Μία 

αξθεηά πην απζηεξή νξγάλσζε ησλ αξρείσλ ησλ projects ζα είρε βειηηώζεη αηζζεηά ηνπο 

ρξόλνπο αλαδήηεζεο ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνύ. 
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Σειηθά έγηλε αληηιεπηό κέζα από αλαθνξέο αλζξώπσλ, κηθξώλ θαη κεγάισλ, πνπ 

άθνπζαλ ην ηειηθό απνηέιεζκα όηη, παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 

αληηκεησπίδεη θαλείο δνπιεύνληαο κε απώιεηα θάπνησλ εξγαιείσλ ή επλντθώλ 

ζπλζεθώλ, είλαη δπλαηό κε πξνζεθηηθέο αθξνάζεηο, επηκνλή θαη ζεκαζία ζηε 

ιεπηνκέξεηα λα παξαρζεί έλα αμηνπξεπέζηαην θαη επράξηζην απνηέιεζκα ην νπνίν ν 

αθξναηήο ζα κπνξέζεη λα απνιαύζεη κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ζα απνιάκβαλε κία πην 

αθξηβή παξαγσγή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 

Ηρεηηθόο Δμνπιηζκόο 

Δίδνο Μάξθα, κνληέιν  

Μηθξόθσλν Shure SM57 

 

Μηθξόθσλν AKG Perception 220 

 

Ηρεία monitor Tannoy Reveal 6D x 2 
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Αθνπζηηθά 

monitor 
Audio-technica 

ATH-M50 

 

Φνξεηή ζπζθεπή 

εγγξαθήο 
ZOOM H4N 

 

Κνλζόια Mackie 802 VLZ-3 

 

 

 

 

 

 

 

Βάζε 

κηθξνθώλνπ 

 

Pop filter 

PROEL 
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Κάξηα Ήρνπ Η/Τ 
M-audio 

Audiophile 24/96 

 

Midi Keyboard ESI KeyStation 25xt 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: 

Φσλέο & Χαξαθηήξεο 

 

Υαξαθηήξαο Φσλή 

Γηήγεζε Μπακπάηζηθνπ Νηθνιέηηα 

Διέλε (γάηα) Σζηηιαθίδε Οπξαλία 

Φαξειέθαληαο Παηζίδεο Γεώξγηνο 

Γεξν-βάηξαρνο Πεθάλεο Μηράιεο 

Καηζηθάλζξσπνο, 

Καιηθάηδαξνο (Φνπξλoθεθ.), 

Καιηθάηδαξνο 2, Γεξν-

θαιηθάηδαξνο, Καζεξηηδίλ, 

Γηθέθαιε Αιεπνύ 

Γεξνληήο Κσλ/λνο 

Πιάζκαηα ηεο πεδηάδαο Γεξνληήο Αληώληνο, Γεξνληήο Κσλ/λνο 

Γξαθνρειώλα Πεθάλε Γεσξγία 

Καιηθαηδαξαθη Μπακπάηζηθνπ Αγγειηθή 

& κακά Γεξνληή Μαξγαξίηα 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: 

Σν Κείκελν 

 

1. ΠΡΟΛΟΓΟ 

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό, ζʼ έλα καθξηλό αξραίν δάζνο δνύζε κηα γάηα πνπ ηελ έιεγαλ 

Διέλε. Σν δάζνο ήηαλ παλέκνξθν θαη γεκάην κπζηήξηα. Γηα ηελ Διέλε, όκσο, ηίπνηα δελ 

ήηαλ άγλσζην. Ήμεξε ηα νλόκαηα ησλ δέληξσλ θαη ησλ δώσλ ηνπ δάζνπο, γλώξηδε ην 

θξπθό ζπίηη ηεο θνπθνπβάγηαο θαη ηελ αιεπνύ κε ηα δπν θεθάιηα. Κη επεηδή ε πεξηέξγεηά 

ηεο ήηαλ κεγάιε, απνθάζηζε λα θύγεη από ην δάζνο θαη λα δεη ηνλ θόζκν. 

(Έρεηο αθνύζεη ηελ παξνηκία πνπ ιέεη όηη ε πεξηέξγεηα ζθόησζε ηε γάηα; Σξνκεξά 

αλόεηε απηή ε παξνηκία. Να μέξεηο όηη ρσξίο ηελ πεξηέξγεηα ηίπνηα δε γίλεηαη. Γηαηί, αλ 

ε Διέλε είρε κείλεη ζην δάζνο, ε ηζηνξία πνπ δηαβάδεηο ηώξα δε ζα είρε γξαθηεί πνηέ ή 

ζα είρε έλα ηέινο βαξεηό θαη ζιηβεξό.) 

Έηζη ινηπόλ, έλα πξσηλό, θαζώο ην δάζνο ήηαλ ήζπρν θαη κηα 

απαιή νκίριε έθξπβε ην θσο, ε Διέλε πήξε ην δξόκν γηα ηελ πεξηπέηεηα. 

 

 

2. ΔΝΑ ΠΛΑΣΑΝΟ ΣΟΝ ΟΡΗΕΟΝΣΑ 

Όζηεξα από έλα κεγάιν ηαμίδη, ε Διέλε έθηαζε ζε κηα ιακπξή, ππέξνρε, θαηαπξάζηλε 

πεδηάδα. Σν ρνξηάξη θάληαδε έλαο απέξαληνο σθεαλόο. Λίγα δέληξα, πεξίπνπ ζαλ απηά 

ηνπ δάζνπο, θύηξσλαλ εδώ θη εθεί, αιιά θάπνπ ζηε κέζε ηεο πεδηάδαο, ζηνλ νξίδνληα, ε 

Διέλε είδε έλαλ ηεξάζηην πιάηαλν. Έλαλ πιάηαλν όρη απιώο ςειό, όρη θάπσο 
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κεγαινύηζηθν, κα πξαγκαηηθά ζεόξαην. Σέηνην δέληξν δελ είρε μαλαδεί πνηέ ζηε δσή 

ηεο. Σν πην κεγάιν δέληξν ζʼ όιν ην δάζνο έκνηαδε λάλνο κπξνζηά ηνπ. Ήηαλ 

θπξηνιεθηηθά γηγάληηνο! Έλαο γίγαληαο ζα κπνξνύζε άλεηα λα θαζίζεη ζηε ζθηά ηνπ. 

Μήπσο ππήξραλ γίγαληεο ζʼ απηή ηε ρώξα; 

«Καιώο ήξζεο ζηελ Πεδηάδα ηνπ Πιάηαλνπ!» είπε ηόηε κηα θσλή. 

 

 

3. Ο ΦΑΡΔΛΔΦΑΝΣΑ 

Ζ Διέλε θαηαηξόκαμε. 

«Πνηνο κίιεζε;» είπε ζηνλ αέξα. «Άκα είζαη γίγαληαο, κε κε παηήζεηο!» 

«Μα δελ είκαη γίγαληαο!» είπε ε θσλή. 

Ζ Διέλε θνίηαμε γύξσ ηεο. Αλ ήηαλ θάπνπ θνληά ηεο έλαο γίγαληαο, ζίγνπξα ζα ηνλ είρε 

δεη. 

«Πνηνο κίιεζε ηόηε;» 

«Δγώ, εγώ, ν ςαξειέθαληαο!» 

Ζ θσλή εξρόηαλ κέζα από έλα πνηάκη. Μόιηο έθηαζε εθεί ε Διέλε ζπλάληεζε ηνλ 

ςαξειέθαληα, έλα πειώξην κα εληειώο αγαζό θαη θαιόθαξδν πιάζκα. 

«Δδώ, ινηπόλ, είλαη ε Πεδηάδα ηνπ Πιάηαλνπ, ε; Πνιύ σξαίν κέξνο!» 

«Ναη, λαη! Δζύ είζαη από ην δάζνο;» 

«Ναη, κε ιέλε Διέλε θαη είκαη γάηα ηνπ δάζνπο». 

«Δγώ είκαη ν ςαξειέθαληαο. Υαίξσ πνιύ!» 
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4. ΣΟ ΠΟΣΑΜΗ 

Ζ Διέλε, επεηδή ήζειε λα κάζεη πεξηζζόηεξα γηʼ απηή ηελ όκνξθε ρώξα, άξρηζε λα ηνπ 

θάλεη έλα ζσξό εξσηήζεηο. 

«Θα ζε πάσ ζην γεξν-βάηξαρν», είπε ν ςαξειέθαληαο. «Απηόο μέξεη πνιύ θαιύηεξα από 

κέλα ηελ ηζηνξία ηεο πεδηάδαο. Θα δεηο, ζα ζνπ ηα πεη όια πνιύ σξαία, ζαλ παξακύζη». 

«Πάκε!» είπε ε Διέλε. 

«Σν ζπίηη ηνπ είλαη δίπια ζην πνηάκη. Μόλν πξόζεμε κελ πέζεηο ζην λεξό, γηαηί έρσ 

αθνύζεη όηη νη γάηεο ιηώλνπλ όηαλ πέθηνπλ ζην λεξό». 

«Μελ αλεζπρείο, δε ιηώλνπκε. Απιώο δε καο αξέζεη». 

«Α! πγγλώκε! Δίζαη ε πξώηε γάηα πνπ βιέπσ ζηε δσή κνπ». 

«Μελ αλεζπρείο, εγώ ζε πήξα γηα γίγαληα. Λάζε γίλνληαη». 

Έηζη, ινηπόλ, ν ςαξειέθαληαο θαη ε Διέλε άξρηζαλ ην ηαμίδη γηα ην ζπίηη ηνπ γεξν-

βάηξαρνπ. Ο ήιηνο έιακπε ζηνλ νπξαλό, ην πνηάκη ςηζύξηδε απαιά, θαη ζηνλ νξίδνληα 

έλα βνξηαδάθη θνπλνύζε ειαθξά ηα θύιια ηνπ πιάηαλνπ. 

 

 

5. ΣΑ ΜΑΓΗΚΑ ΜΖΛA 

Καζώο πεξπαηνύζε δίπια ζην πνηάκη, ε Διέλε είδε έλα ρσξάθη γεκάην κειηέο. Οη 

θάηνηθνη ηεο πεδηάδαο κάδεπαλ ηα κήια από ηα δέληξα θαη ηα έβαδαλ ζε θάηη ηεξάζηηα 

μύιηλα θηβώηηα. Ζ κπξσδηά ησλ κήισλ ήηαλ ηόζν ιαρηαξηζηή πνπ κέρξη θαη ε Διέλε, 

πνπ δελ ηεο άξεζαλ ηα κήια, έλησζε ιίγν πεηλαζκέλε. 

«Ση γίλεηαη εδώ;» ξώηεζε ηνλ ςαξειέθαληα. 
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«Α, απηά είλαη ηα καγηθά κήια. Σν αγαπεκέλν καο θαγεηό εδώ ζηελ πεδηάδα. Παιηά κάο 

ηα έηξσγαλ όια ηα αηαληθά Κνπλνύπηα, άιια ηώξα ηα πξνζηαηεύεη ν Αόξαηνο 

Βαζηιηάο». 

«Ο πνηνο;» 

«Θα ζνπ πεη ν γεξν-βάηξαρνο. Άκα ζνπ πσ εγώ ηελ ηζηνξία ζα κπεξδεπηώ θαη ζα ζʼ ηα 

πσ όια αλάπνδα! Έια, ζρεδόλ θηάζακε ζην ζπίηη ηνπ». 

 

 

6. Ο ΓΔΡΟ-ΒΑΣΡΑΥΟ 

Ο γέξν-βάηξαρνο δνύζε ζʼ έλα ζπηηάθη, δίπια ζην πνηάκη, ρηηζκέλν από θύιια θαη 

πέηξεο κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν ηεο πεδηάδαο. Σώξα πηα είρε γεξάζεη θαη πξνηηκνύζε 

λα θάζεηαη ζηνλ θήπν ηνπ, κα ζηα ληάηα ηνπ ήηαλ γελλαίνο πνιεκηζηήο. Σελ αζπίδα ηνπ 

ηελ είρε αθόκε πάληα καδί ηνπ, όπσο ηόηε, γηα θαιό θαη γηα θαθό. 

(Οη βάηξαρνη δε ρξεηάδνληαη ζπαζηά γηα λα πνιεκήζνπλ, έρνπλ ηε γιώζζα ηνπο. πσο νη 

πνηεηέο, δειαδή.) 

Σνπο ππνδέρηεθε ζεξκά θαη ράξεθε πνιύ όηαλ ε Διέλε ηνύ δήηεζε λα ηεο πεη ηελ 

ηζηνξία ηεο πεδηάδαο ηνπ Πιάηαλνπ. 

«Φπζηθά θαη ζα ζνπ πσ ηελ ηζηνξία καο! Πξηλ από πνιιά ρξόληα...» 

 

 

7. Ο ΠΟΛΔΜΟ ΣΧΝ ΚΟΤΝΟΤΠΗΧΝ, ΜΔΡΟ Α' 

«Πξηλ από πνιιά ρξόληα, όηαλ ήκνπλ λένο ζαλ εζέλα, όια ηα πιάζκαηα ζηελ Πεδηάδα 

ηνπ Πιάηαλνπ έηξσγαλ ηα ππέξνρα καγηθά κήια θαη θαλείο δελ πεηλνύζε. ινη ήηαλ 

ραξνύκελνη θαη επηπρηζκέλνη. Αρ, ηη θαιά πνπ πεξλνύζακε ηόηε! Ο θαζέλαο κπνξνύζε λα 
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θάεη όζα κήια ήζειε! Σόηε, όκσο, νη βάξβαξνη θαιηθάληδαξνη, πνπ δνύλε πέξα από ηα 

βνπλά, καο δήιεςαλ θαη καο έζηεηιαλ ηα αηαληθά Κνπλνύπηα». 

«Γελ είλαη όια ηα θνπλνύπηα ζαηαληθά;» ξώηεζε ε Διέλε. 

«Βεβαίσο θαη είλαη, αιιά απηά είλαη αθόκα πην ζαηαληθά, γηʼ απηό γξάθνληαη κε 

θεθαιαίν . 

»Απηά ηα θνπλνύπηα, ινηπόλ, άξρηζαλ λα ηξώλε ηα κήια καο. Να ηα θαηαζπαξάδνπλ. 

Έγηλε κεγάιε θαηαζηξνθή θη έπεζε θνβεξή πείλα. 

 

»Σόηε, ινηπόλ, εκείο νη βάηξαρνη ηνπο επηηεζήθακε! Έγηλε έλαο πόιεκνο ηξνκεξόο, κε 

κάρεο πνπ θξάηεζαλ κέξεο νιόθιεξεο θαη κε ακέηξεηνπο λεθξνύο. Πνιινί θαινί 

βάηξαρνη έδσζαλ ηε δσή ηνπο γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηα κήια καο από ηνπο 

δνπδνπλίδνληεο εηζβνιείο. Πνιέκεζα θη εγώ θαη έπηαζα πνιιά θνπλνύπηα κε ηε γιώζζα 

κνπ. Γπζηπρώο, όκσο, ν πόιεκνο δελ έιεγε λα ηειεηώζεη. Κεξδίζακε πνιιέο κάρεο, κα 

ράζακε πνιινύο καρεηέο. Κη εθεί πνπ είρακε αξρίζεη ζηγά ζηγά λα ράλνπκε ηηο ειπίδεο 

καο, έγηλε έλα ζαύκα. 

»Ναη, έλα πξαγκαηηθό ζαύκα! 

 

»Μηα κέξα, ζαλ από ην πνπζελά, εκθαλίζηεθε ν Αόξαηνο Βαζηιηάο. Ζ δύλακε θαη ε 

ζνθία ηνπ ήηαλ θαη είλαη αμεπέξαζηεο. πσο θαη νη καγηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο! Δίλαη ηόζν 

καγηθόο, κάιηζηα, πνπ είλαη εληειώο αόξαηνο θαη κόλν ην ζηέκκα ηνπ θαίλεηαη. Με ηηο 

καγηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο καο πξνζηαηεύεη από ηα αηαληθά Κνπλνύπηα θαη από ηνπο 

ερζξνύο καο ηνπο θαιηθάληδαξνπο! Κη εκείο ηνπ πεγαίλνπκε θάζε κήλα εθαηό θηβώηηα 

κήια». 

«Δθαηό θηβώηηα δελ είλαη πνιιά;» ξώηεζε ε Διέλε. 

«Μα ρσξίο ηε καγεία ηνπ δε ζα είρακε ηίπνηα!» απάληεζε ν γεξν-βάηξαρνο. «Κακηά 

θνξά ρξεηάδνληαη κεγάιεο ζπζίεο γηα λα ζσζεί κηα ρώξα. 



 

85 

»Με απηό ην ζαύκα, ινηπόλ, θεξδίζακε ηνλ πόιεκν. Σώξα ηα θνπλνύπηα κάο αθήλνπλ 

ήζπρνπο θαη νη θαιηθάληδαξνη θάζνληαη ζηε βάξβαξε ρώξα ηνπο θαη θνβνύληαη ην 

βαζηιηά καο. Σνλ ηξνκεξό, ηνλ αόξαην, ηνλ θνπλνππνθηόλν!» 

 

 

8. Ο ΓΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΛΑΣΑΝΟ 

Έηζη ηειείσζε ε ηζηνξία ηνπ γεξν-βάηξαρνπ. 

«Να πάηε λα δείηε θαη ηνλ πιάηαλν», ηνπο είπε. 

«Έια, Διέλε, ζα ζνπ δείμσ ην δξόκν!» είπε ν ςαξειέθαληαο. 

Άξρηζαλ λα θαηεπζύλνληαη πξνο ηνλ πιάηαλν, πεγαίλνληαο ζηγά ζηγά επεηδή ν θαηξόο 

ήηαλ πνιύ σξαίνο θαη ήζειαλ λα ηνλ απνιαύζνπλ. Ο ςαξειέθαληαο είρε θαιή δηάζεζε 

θαη έιεγε ό,ηη ηνπ θαηέβαηλε. 

«Πνιύ ηξνκαθηηθά απηά ηα αηαληθά Κνπλνύπηα, ε; Καη κόλν πνπ αθνύσ ηελ ηζηνξία 

αλαηξηρηάδσ. Βέβαηα, δελ έρσ ηξίρεο, άιια δελ πεηξάδεη. Δπηπρώο πνπ δελ είρα γελλεζεί 

όηαλ έγηλε ν πόιεκνο, γηαηί κπνξεί από ηελ ηξνκάξα κνπ λα θύηξσλαλ. Έρεηο δεη πνηέ 

θαιηθάληδαξν; Έρσ αθνύζεη όηη είλαη θαηάκαπξνη θαη ηξηρσηνί, ζαλ άζρεκνη λάλνη, κε 

θόθθηλα κάηηα θαη θξηθηαζηηθά δόληηα...» 

 

 

9. ΠΔΓΗΟ ΜΑΥΖ 

Ο ςαξειέθαληαο ζπλέρηζε λα κηιάεη αθαηάπαπζηα. Ζ Διέλε ηνλ άθνπγε κε ην έλα απηί, 

ελώ κε ην άιιν αθνπγθξαδόηαλ ηνπο δηάθνξνπο ήρνπο ηεο πεδηάδαο. Με ηα κάηηα ηεο, 

όκσο, είδε θάηη πνπ ηελ έθαλε μαθληθά λα ζηακαηήζεη. 

«Ση είλαη απηό;» είπε θάπσο ηξνκαγκέλε. 



 

86 

Δλώ γύξσ ηνπο ηα πάληα ήηαλ θαηαπξάζηλα θαη γεκάηα δσή, κπξνζηά ηνπο ε γε ήηαλ 

εληειώο άγνλε. Έλα πξαγκαηηθά ζιηβεξό ζέακα. Ο ςαξειέθαληαο ζήθσζε ην θεθάιη ηνπ 

από ην λεξό. 

« Δδώ έγηλε κηα κάρε ζηνλ Πόιεκν ησλ Κνπλνππηώλ. Ο γεξν-βάηξαρνο κνπ ηελ έρεη πεη 

ηελ ηζηνξία, αιιά δε ζπκάκαη ιεπηνκέξεηεο. Σν κόλν πνπ ζπκάκαη είλαη πσο από ηόηε 

πνπ έγηλε ε κάρε δε θπηξώλεη ηίπνηα εδώ». 

«Πνιύ θαηαζιηπηηθό απηό ην κέξνο. Γελ ππάξρεη θαλέλα πην ραξνύκελν;» 

 

 

10. Ζ ΣΡΟΤΘΟΚΑΜΖΛΟΠΑΡΓΑΛΖ 

Λίγν πην θάησ ζην δξόκν πξνο ηνλ πιάηαλν ζπλάληεζαλ επηπρώο θάηη πην αζηείν απʼ ό,ηη 

έλα πεδίν κάρεο. Μηα ζηξνπζνθακεινπάξδαιε! 

Μόιηο ηελ είδε ε Διέλε άξρηζε λα γειάεη. Κη έηζη πξέπεη πάληα λα θάλνπκε όηαλ 

βιέπνπκε κηα ζηξνπζνθακεινπάξδαιε, επεηδή είλαη από ηα ιίγα δώα πνπ ηξέθνληαη 

ζρεδόλ απνθιεηζηηθά κε γέιηα. (Οη επηζηήκνλεο ηέηνηα πιάζκαηα ηα ιέλε γειηνθάγα. Έλα 

παξόκνην δών είλαη ν βιαθόξαθαο, ην πνπιί πνπ ηξώεη ηα ραδά αλέθδνηα όηαλ ηα 

μερλνύλ νη άλζξσπνη.) 

Σν γέιην, όπσο μέξνπκε, θάλεη θαιό ζηελ ςπρή. Γηʼ απηό ε ζηξνπζνθακεινπάξδαιε, θη 

αο θαίλεηαη θάπσο ραδή, είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ ςπρηθή καο πγεία. Απηό 

ηνπιάρηζηνλ ζθέθηεθε ε Διέλε θαζώο ζπλέρηδε ην δξόκν ηεο. Αλ δελ είρακε θάζε ηόζν 

θάηη λα γειάκε, ζα παζαίλακε θαηάζιηςε! 
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11. ΣΑ ΜΖΛΑ! ΣΑ ΜΖΛΑ! 

Ξαθληθά, ελώ ε Διέλε θαη ν ςαξειέθαληαο είραλ ζρεδόλ θηάζεη ζηνλ πιάηαλν, 

αθνύζηεθε κηα θξαπγή. 

«Σα κήια, ηα κήια!» 

Ζ θσλή εξρόηαλ από έλαλ θαηζηθάλζξσπν πνπ δνύιεπε ζηα ρσξάθηα. Σώξα έηξερε 

ηξνκαγκέλνο πξνο ην κέξνο ηνπο. 

«Ση έγηλε; Πάξε κηα αλάζα», ηνπ είπε ε Διέλε. 

Πξνθαλώο, όκσο, ηνλ είρε πηάζεη παληθόο, αθνύ εμαθνινπζνύζε λα θσλάδεη. 

«Σα κήια καο εμαθαλίζηεθαλ! Πάλε! Υάζεθαλ!» 

Ο θαεκέλνο ν ςαξειέθαληαο ηξόκαμε ηόζν πνιύ όηαλ ην άθνπζε απηό, πνπ βνύηεμε ζην 

πνηάκη θαη εμαθαλίζηεθε. 

«ια ηα κήια ράζεθαλ;» ξώηεζε ε Διέλε. 

«ρη, κόλν ηα δηθά καο! Δπηπρώο δε ράζεθαλ ηα κήια γηα ηνλ Αόξαην Βαζηιηά. Απηά ηα 

είρακε βάιεη ζε θηβώηηα γηα λα ηα κεηαθέξνπκε. κσο, ηώξα πηα δελ έρνπκε ηίπνηα λα 

θάκε. Σίπνηα! Ούηε κηα κηθξή κειόπηηα! Ούηε θαλ ςίρνπια! Αρ, ηη πάζακε...» 

 

 

12. ΣΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ηαλ καζεύηεθαλ ηα λέα, ζπγθεληξώζεθαλ όια ηα πιάζκαηα ηεο πεδηάδαο γηα λα 

απνθαζίζνπλ ηη λα θάλνπλ. Πξώηνο κίιεζε ν γεξν-βάηξαρνο. 

«Πξνθαλώο ηα κήια ηα έθιεςαλ νη ερζξνί καο νη θαιηθάληδαξνη! Δπεηδή ν Αόξαηνο 

Βαζηιηάο κάο πξνζηαηεύεη από ηα αηαληθά Κνπλνύπηα, νη ύπνπινη μέλνη βξήθαλ άιιν 

ηξόπν γηα λα καο θάλε ηα κήια. Θέινπλ λα καο θαηαζηξέςνπλ! Ζ κόλε ιύζε είλαη ν 

πόιεκνο!» 
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Σόηε άξρηζαλ όινη λα θσλάδνπλ θαη ν θαζέλαο λα ιέεη ηελ άπνςή ηνπ. 

«Πάιη απηνί νη θαηαξακέλνη νη θαιηθάληδαξνη! Γηαηί καο κηζνύλ ηόζν πνιύ;» 

«Μήπσο απιώο ηα ράζακε ηα κήια;» 

«Ζ κόλε ιύζε είλαη ε ιηηόηεηα!» 

«Πόιεκνο, πόιεκνο!» 

Ζ Διέλε, όκσο, πνπ δελ αλήθε ζʼ απηή ηελ πεδηάδα, δελ είρε ην δηθαίσκα λα κηιήζεη ζην 

ζπκβνύιην. Έηζη ζθέθηεθε όηη ζα ήηαλ θαιύηεξα λα πάεη λα δεη επηηέινπο ηνλ πιάηαλν. 

 

 

13. Ο ΠΛΑΣΑΝΟ 

Ο πιάηαλνο ήηαλ πξάγκαηη παλέκνξθνο. Υηιηάδεο ρξόληα ηώξα ε δξνζεξή ζθηά ηνπ 

έπεθηε ζηελ πεδηάδα ζαλ έλαο καγηθόο καλδύαο, ζαλ κηα αλάκλεζε από ην καθξηλό 

παξειζόλ. Σα θύιια ηνπ θαη ηα θιαδηά ηνπ ζύκηδαλ, ζε όπνηνλ ηα έβιεπε, πσο ηα ρξόληα 

πεξλάλε θαη ν θόζκνο αιιάδεη κα ε θύζε δελ μερλάεη εληειώο ηηο ηζηνξίεο ησλ ζλεηώλ. Ο 

πιάηαλνο ήηαλ ε ςπρή ηεο πεδηάδαο. 

Ση όκνξθν πνπ είλαη απηό ην κέξνο! ζθέθηεθε ε Διέλε. Ση θξίκα λα ην θαηαζηξέςεη έλαο 

απαίζηνο πόιεκνο... 

«Κάπνηνο πξέπεη λα πάεη ζηνπο θαιηθάληδαξνπο θαη λα ηνπο πεη λα επηζηξέθνπλ ηα 

κήια», κνλνιόγεζε ε Διέλε. 

«'Δρεηο δίθην», είπε κηα άιιε θσλή. 

Γηα κηα ζηηγκή, ε Διέλε λόκηζε όηη ηεο είρε απαληήζεη ν πιάηαλνο, άιια κεηά είδε πσο 

θάησ από ην δέληξν, εθηόο από ηελ ίδηα, βξηζθόηαλ θαη κηα δξαθνρειώλα. 
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14. Ζ ΓΡΑΚΟΥΔΛΧΝΑ 

« Γεηα ζνπ, γάηα! Θέιεηο θη εζύ λα απνηξέςεηο ηνλ πόιεκν, ε;» 

«Ναη, θάηη πξέπεη λα θάλνπκε. Γηαθνξεηηθά όιε ε πεδηάδα ζα γίλεη ζαλ ην πεδίν ηεο 

κάρεο. Άγνλε θαη θαηαζιηπηηθή». 

«πκθσλώ. Δκείο νη ρειώλεο δνύκε πνιιά ρξόληα, γηʼ απηό ζπκάκαη πνιύ μεθάζαξα ηη 

θξηθηνί πνπ είλαη νη πόιεκνη». 

«IIώο κπνξνύκε όκσο λα πάκε ζηε ρώξα ησλ θαιηθάληδαξσλ; Απηά ηα βνπλά είλαη πνιύ 

κεγάια, θη εγώ δελ μέξσ από βνπλά. Δίκαη από ην δάζνο». 

«Τπάξρεη εδώ θνληά κηα ζπειηά πνπ νδεγεί ζηε ρώξα ησλ θαιηθάληδαξσλ, άιια 

θνβάκαη λα πάσ κόλε κνπ. Λέλε όηη εθεί κέζα δεη έλα ηξνκεξό, ζηρακεξό ηέξαο!» 

«Κάηη ζαλ ζθύινο, δειαδή;» (Σεο Διέλεο δελ ηεο άξεζαλ ηα ζθπιηά, εθηόο από ηα 

Σζηνπάνπα, πνπ ήηαλ λόζηηκα.) 

«ρη, ρεηξόηεξν! Λέλε όηη έρεη είθνζη πέληε πόδηα θαη ζαξάληα ηξία θεθάιηα! Αιιά αλ 

πάκε καδί, ίζσο ηα θαηαθέξνπκε». 

«Πάκε, πάκε! Δίλαη ε κόλε ιύζε. Γξήγνξα, πξηλ αξρίζεη ν πόιεκνο!» 

 

 

15. ΠΑΝΣΟΤ ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ! 

«Δίδεο εζύ θαλέλα ηέξαο;» ξώηεζε ε Διέλε, θαζώο έβγαηλαλ από ηε ζπειηά. 

«Σίπνηα», απάληεζε ε δξαθνρειώλα. «Ούηε έλα ηόζν δα ηεξαηάθη. Σόζνο θόβνο γηα κηα 

άδεηα ζπειηά! Απίζηεπην. 'Δια, όκσο, ηώξα λα δνύκε πνύ είκαζηε!» 

Έηζη, ινηπόλ, ε Διέλε θαη ε δξαθνρειώλα έθηαζαλ ζηε ρώξα πέξα από ηα βνπλά. 
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«Παληνύ καληηάξηα!» είπε ε Διέλε. 

Πξάζηλα, θίηξηλα, θόθθηλα, κπιε, ακέηξεηα καληηάξηα ζε όια ηα ρξώκαηα θαη ζε όιεο ηηο 

κνξθέο. Μαληηάξηα κεγάια ζαλ ζπίηηα θαη καληηάξηα κηθξνύηζηθα ζαλ ραιίθηα. πσο 

θπηξώλνπλ ζην δάζνο ηα δέληξα, έηζη θύηξσλαλ εθεί ηα καληηάξηα. πνπ θη αλ 

θνηηνύζεο, έβιεπεο καληηάξηα. Καη καληηάξηα. Καη καληηάξηα. Έλα ζσξό καληηάξηα. 

«Αο μεράζνπκε γηα κηα ζηηγκή ηα καληηάξηα. Πξέπεη λα βξνύκε ηνπο θαιηθάληδαξνπο», 

είπε ε Διέλε. 

«Ννκίδσ πσο καο βξήθαλ απηνί», ηεο απάληεζε ε δξαθνρειώλα. 

 

 

Σέζζεξηο νπιηζκέλνη θαιηθάληδαξνη ζηέθνληαλ κπξνζηά ηνπο έηνηκνη γηα κάρε. Ζ Διέλε 

έβγαιε ηα λύρηα ηεο. Ξαθληθά ε θαηάζηαζε είρε γίλεη πνιύ επηθίλδπλε. 

«ηακαηήζηε ακέζσο, ηέξαηα ηεο ζπειηάο!» θώλαμε ν θαιηθάληδαξνο κε ην ζπαζί. 

«ηακαηήζηε ή ζα ζαο ζηακαηήζνπκε εκείο!» 

«Γελ είκαζηε ηέξαηα!» είπε ε Διέλε. 

«Μα ζαο είδακε λα βγαίλεηε από ηε ζπειηά!» απάληεζε ειαθξώο κπεξδεκέλνο ν 

θαιηθάληδαξνο. 

«Ναη, αιιά δελ είκαζηε ηέξαηα. Μαο βιέπεηε λα έρνπκε είθνζη πέληε πόδηα θαη ζαξάληα 

ηξία θεθάιηα;» 

«Γίθην έρεη», είπε έλαο άιινο θαιηθάληδαξνο. 

Σόηε έβαιαλ ζηελ άθξε ηα όπια ηνπο θαη θαισζόξηζαλ ηνπο επηζθέπηεο ζηε ρώξα ηνπο. 

Ζ Διέλε ηνύο εμήγεζε πσο είραλ πάεη εθεί κε ηε δξαθνρειώλα γηα λα ζηακαηήζνπλ κηα 

θαηαζηξνθή ηζηνξηθώλ δηαζηάζεσλ. 

«Α, ηόηε πξέπεη λα ζαο πάκε ζην γεξν-θαιηθάληδαξν. Απηόο μέξεη πνιύ θαιύηεξα από 

εκάο ηελ ηζηνξία ηεο ρώξαο καο». 
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16. Ο ΓΡΟΜΟ ΜΔ ΣΗ ΠΔΣΡΔ 

Οη θαιηθάληδαξνη ηνπο νδήγεζαλ ζʼ έλαλ αξραίν δξόκν, θαηά κήθνο ηνπ νπνίνπ 

ζηέθνληαλ κπζηεξηώδεηο ιίζνη, εξείπηα ελόο ρακέλνπ πνιηηηζκνύ. Πάλσ ηνπο θύηξσλαλ - 

ηη άιιν; - καληηάξηα. 

«Από εδώ πάκε πξνο ηελ πόιε», είπε ν θαιηθάληδαξνο κε ην ηόμν. 

«Γηα πείηε κνπ, έρεηε νλόκαηα;» ξώηεζε ε Διέλε. 

«Φπζηθά», είπε ν θαιηθάληδαξνο κε ην ζπαζί. «Δγώ είκαη ν 

Φνπξλνθεθαιακπαλαηδαγθνύιεο, απηόο είλαη ν ΗΗνξηακπεινγαξηαζκαζηηραληξίλνο, 

απηόο είλαη ν Κεθηεδαθηθνηξσλεξηγαιαηνκπνπξαλεηνζνύιαο θαη απηόο είλαη ν ηάζεο». 

«ηάζεο;» 

«Οη γνλείο ηνπ είλαη θάπσο εθθεληξηθνί». 

 

 

17. ΣΑ ΜΑΓΗΚΑ ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ 

Καζώο πεξπαηνύζαλ πξνο ηελ πόιε, ε Διέλε είδε θάηη πνιύ πεξίεξγν: Λίγν πέξα από ην 

δξόκν, νη βξάρνη ήηαλ θαιπκκέλνη κε κηθξά κπιε καληηάξηα. Οη θαιηθάληδαξνη ηα 

κάδεπαλ πξνζεθηηθά θαη ηα έβαδαλ ζε θάηη κεγάια μύιηλα θηβώηηα. 

«Ση γίλεηαη εδώ;» ξώηεζε ε Διέλε. 

«Α, απηά είλαη ηα καγηθά καληηάξηα. Δίλαη ην αγαπεκέλν καο θαγεηό ». 

«Δγώ λόκηδα όηη ηξώγαηε κήια», είπε ε δξαθνρειώλα. 

«Μήια; Μπιηαρ!» 
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«Γε ζαο αξέζνπλ ηα κήια;» 

«Σν πνιύ πνιύ ζε θακηά ζάιηζα. Διάηε, ζρεδόλ θηάζακε». 

 

 

18. Ζ ΠΟΛΖ ΣΧΝ ΚΑΛΗΚΑΣΕΑΡΧΝ 

Λίγν αξγόηεξα, ε Διέλε θαη νη άιινη αλέβεθαλ έλαλ ιόθν θαη είδαλ κπξνζηά ηνπο ηελ 

πόιε ησλ θαιηθάληδαξσλ. 

Ζ πόιε, όπσο θαη νη ιίζνη δίπια ζην δξόκν, ήηαλ αξραία. Καλείο δελ ήμεξε πνηνο ηελ 

είρε ρηίζεη. Κάπνηνη έιεγαλ όηη ηελ έρηηζαλ νη πξόγνλνη ησλ θαιηθάληδαξσλ, ελώ άιινη 

πίζηεπαλ όηη ηελ είρε ρηίζεη θάπνηνο άιινο πνιηηηζκόο, ελόο ιανύ μεραζκέλνπ ηώξα πηα. 

Οη θαιηθάληδαξνη πάλησο δνύζαλ εθεί πνιιά ρξόληα θαη, όζν κπνξνύζαλ, επηζθεύαδαλ 

ηα θηίξηα. Πξηλ όκσο έξζνπλ νη θαιηθάληδαξνη, ε πόιε είρε κείλεη έξεκε επί αηώλεο. 

H Διέλε δελ είρε δεη πνηέ ηεο θάηη παξόκνην. Σν ζέακα απηό ζα ηεο έκελε πξάγκαηη 

αμέραζην. 

 

 

19. Ο ΓΔΡΟ-ΚΑΛΗΚΑΣΕΑΡΟ 

Ο Φνπξλνθεθαιακπαλαηδαγθνύιεο ηνύο νδήγεζε ζην ζπίηη ηνπ γεξν-θαιηθάληδαξνπ, ην 

νπνίν βξηζθόηαλ πεξίπνπ ζηε κέζε ηεο πόιεο. Οη θάηνηθνη θνηηνύζαλ ηελ Διέλε θαη ηε 

δξαθνρειώλα κε κεγάιε πεξηέξγεηα. 

«Ση πιάζκαηα είλαη απηά;» ξώηεζε έλα θαιηθαληδαξάθη ηε κάλα ηνπ. 

«Γελ μέξσ, παηδί κνπ», ηνπ απάληεζε εθείλε. 
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«Μήπσο είλαη κπάκηεο; Άθνπζα ζην ζρνιείν όηη νη κπάκηεο είλαη θάηη πεξίεξγα δώα πνπ 

δνύλε ζε καθξηλέο ρώξεο». 

«Γε λνκίδσ λα είλαη κπάκηεο, αγόξη κνπ. Ίζσο λα είλαη θαζόιηα». 

«Αιήζεηα; Δγώ λόκηδα όηη ηα θαζόιηα ήηαλ παξακύζη». 

Ο γεξν-θαιηθάληδαξνο (ν νπνίνο δελ ηνπο πήξε νύηε γηα ηέξαηα νύηε γηα κπάκηεο) ηνπο 

ππνδέρηεθε ζεξκά. ηαλ, όκσο, πήγαλ λα ηνλ ξσηήζνπλ γηα ηελ Πεδηάδα ηνπ ΗΗιάηαλνπ, 

ηνπο δηέθνςε θαη άξρηζε ακέζσο λα ηνπο ιέεη ηελ ηζηνξία ηεο ρώξαο ηνπ. 

 

 

20. Ο ΠΟΛΔΜΟ ΣΧΝ ΚΟΤΝΟΤΠΗΧΝ, ΜΔΡΟ Β' 

«Πξηλ από πνιιά ρξόληα όινη νη θαιηθάληδαξνη ηξέθνληαλ κε ηα ππέξνρα καγηθά 

καληηάξηα θαη θαλείο δελ πεηλνύζε. Ζ πόιε καο ήηαλ όκνξθε θαη θάζε κέξα ηε 

βειηηώλακε όιν θαη πεξηζζόηεξν. Σόηε, όκσο, ηα ζηρακεξά ηέξαηα πνπ δνπλ ζηελ 

Πεδηάδα ηνπ Πιάηαλνπ, πέξα από ηα βνπλά, καο δήιεςαλ θαη καο έζηεηιαλ ηα αηαληθά 

Κνπλνύπηα!» 

«Κάηη δελ πάεη θαιά εδώ», είπε ε δξαθνρειώλα. 

«Απηά ηα θνπλνύπηα, ινηπόλ, άξρηζαλ λα ηξώλε ηα καληηάξηα καο! Έγηλε κεγάιε 

θαηαζηξνθή θη έπεζε θνβεξή πείλα. Σα πνιεκήζακε βέβαηα, αιιά ηειηθά ζα είρακε 

πεζάλεη όινη αλ δε καο είρε ζώζεη ν Αόξαηνο Βαζηιηάο. Ναη, πξάγκαηη! Μηα κέξα θαζώο 

πνιεκνύζακε ηα θνπλνύπηα...» 
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21. ΓΗΑ ΜΗΑ ΣΗΓΜΖ! 

«Γηα κηα ζηηγκή!» είπε ε Διέλε, δηαθόπηνληαο ην γεξν-θαιηθάληδαξν, ν νπνίνο 

πεξηέγξαθε ηνλ πόιεκν κε ηα θνπλνύπηα. 

«Ση έγηλε;» είπε ν Φνπξλνθεθαιακπαλαηδαγθνύιεο. 

«Ζ ηζηνξία πνπ καο ιέηε είλαη αθξηβώο ε ίδηα κε απηή πνπ καο είπαλ ζηελ πεδηάδα!» 

«Μα θπζηθά, αθνύ έηζη έγηλαλ ηα πξάγκαηα». 

«Γελ θαηαιαβαίλεηε. Απηνί λνκίδνπλ όηη εζείο ηνπο ζηείιαηε ηα θνπλνύπηα!» 

«Δ;» 

«Καη λνκίδνπλ όηη επίζεο ηνπο έζσζε ν Αόξαηνο Βαζηιηάο». 

«Δεε;» 

Σόηε αθνύζηεθε κηα θξαπγή από ηελ θάησ πόιε. 

«Σα καληηάξηα, ηα καληηάξηα! Μαο έθιεςαλ ηα καληηάξηα!» 

« Πάιη ηα ίδηα», είπε ε Διέλε. 

«Σα ζηρακεξά ηέξαηα από ηελ πεδηάδα! Πόιεκνο! Πόιεκνο!» θώλαμε ν γέξνο θη έηξεμε 

πξνο ηηο πύιεο κε ην κπαζηνύλη ηνπ. 

«Πξέπεη λα κηιήζνπκε κε ηνλ Αόξαην Βαζηιηά», είπε ε Διέλε, θαη ε δξαθνρειώλα 

ζπκθώλεζε. 
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22. TO ΠΔΡΗΔΡΓΟ ΠΗΣΗ 

«Ο Αόξαηνο Βαζηιηάο δεη ζην θάζηξν ηνπ», είπε ν Φνπξλνθεθαιακπαλαηδαγθνύιεο. 

«Δίλαη πνιύ καθξηά, ηνπιάρηζηνλ δέθα κέξεο πνδαξόδξνκνο. Μέρξη λα θηάζεηε εθεί, ν 

πόιεκνο ζα έρεη ήδε αξρίζεη». 

«Σόηε πξέπεη λα βξνύκε έλαλ άιιν ηξόπν γηα λα πάκε ζην θάζηξν. Δίλαη πνιύ 

ζεκαληηθό!» είπε ε Διέλε. 

«Έρσ κηα ηδέα. Διάηε!» 

ηελ άλσ πόιε ππήξρε έλα πνιύ πεξίεξγν ζπίηη, πνπ ήηαλ γεκάην κε καγηθά αληηθείκελα 

όισλ ησλ εηδώλ: Καζξέθηεο πνπ έδεηρλαλ άιινπο θόζκνπο, βηβιία ζε γιώζζεο 

μεραζκέλεο, κπόηεο πνπ ζε κεηέηξεπαλ ζε εξπεηό θαη δηάθνξα άιια. Καλείο δελ ήμεξε 

πνηνο ηα είρε καδέςεη ή γηαηί. Σν ζπίηη ήηαλ έηζη απʼ όηαλ ην πξσηνβξήθαλ νη 

θαιηθάληδαξνη πξηλ από πνιιά ρξόληα. 

«Ο κόλνο πνπ κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα θηάζεηε γξήγνξα ζην θάζηξν είλαη ν 

Καζεξηηδίλ!» 

 

23. Ο ΚΑΔΡΗΣΕΗΝ 

«Πνηνο είλαη απηόο ν Καζεξηηδίλ;» ξώηεζε ε Διέλε. 

«Ο Καζεξηηδίλ είλαη ην ηδίλη πνπ δεη κέζα ζην θαζέξη». 

«πσο ην ηδίλη πνπ δεη κέζα ζηε ιάκπα, αιιά ζε ηπξί;» 

«Αθξηβώο. ηαλ ηξίβεηο ην θαζέξη, βγαίλεη. Καιύηεξα, όκσο, λα ην θάλνπκε έμσ απηό, 

γηαηί ηα ηδίλη είλαη πιάζκαηα ηεο θσηηάο. Μελ θάςνπκε θαηά ιάζνο θαη ην ζπίηη». 

Αξρηθά ε Διέλε, πνπ πξνηηκνύζε ην γάια από ην ηπξί, λόκηδε όηη ην ηδίλη ζα ήηαλ κάιινλ 

θάπσο αλόεην. Άθνπ εθεί, ην ηδηπ ηνλ θαζεξηνύ ! Πώο ζα καο βνεζήζεη απηό λα πάκε 

ζηνλ Αόξαην Βαζηιηά; Θα καο θάλεη θαλέλα καγηθό ηνζη; ζθέθηεθε. ηαλ όκσο έηξηςαλ 
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ην ηπξί, ε Διέλε θαηάιαβε όηη ν Καζεξηηδίλ ήηαλ θάζε άιιν παξά αλόεηνο. Ήηαλ θάηη 

αξρέγνλν θαη απεξίγξαπην, κηα δσληαλή θιόγα ζαλ αληίιαινο από ηηο πξώηεο κέξεο ηνπ 

ύκπαληνο. 

«Γηαηί κε θαιέζαηε;» ξώηεζε ε θιόγα κε κηα θσλή ζαλ θαπλό. 

«Πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε έλαλ πόιεκν!» είπε ε Διέλε. 

«Καιώο. Πείηε κνπ ηη ζέιεηε». 

«ηείιε κε ζην θάζηξν ηνπ Αόξαηνπ Βαζηιηά! Μαδί, όκσο, κε ην γεξν-βάηξαρν θαη ην 

γεξν-θαιηθάληδαξν». 

 

 

24. ΣΟ ΚΑΣΡΟ TOΤ ΑΟΡΑΣΟΤ ΒΑΗΛΗΑ 

Αθνύζηεθε έλα ηξαληαρηό πνπθ! θαη μαθληθά ε Διέλε βξέζεθε ζην θάζηξν ηνπ Αόξαηνπ 

Βαζηιηά. Μαδί ηεο εκθαλίζηεθαλ, ζαλ από ην πνπζελά, ν γεξν-βάηξαρνο θαη ν γεξν-

θαιηθάληδαξνο. 

«Ακάλ! Πνύ είκαη;» είπαλ θαη νη δπν ηνπο κʼ έλα ζηόκα. 

«ην θάζηξν ηνπ Αόξαηνπ Βαζηιηά», ηνπο είπε ε Διέλε. 

«Α! Καη ηη είλαη απηό ην πεξίεξγν πιάζκα;» 

Πάιη θαη νη δύν γέξνη είπαλ αθξηβώο ην ίδην. Ο έλαο, βέβαηα, ελλννύζε ηνλ άιιν. 

«Απηόο είλαη έλαο βάηξαρνο θη απηόο είλαη έλαο θαιηθάληδαξνο», απάληεζε ε Διέλε. 

«Α, λαη; Αιιηώο ηνπο είρα θαληαζηεί!» 

Σόηε νη δπν γέξνη πνπ όιν έιεγαλ ην ίδην ζπκήζεθαλ ηα κήια θαη ηα καληηάξηα. 

«Γηαηί θιέςαηε ην θαγεηό καο;» άξρηζαλ λα θσλάδνπλ ηαπηόρξνλα. «Βάξβαξνη! Πνηνη; 

Δκείο; Βάξβαξνη είζηε θαη θαίλεζηε! Δζείο καο ην θιέςαηε! Σέξαηα! Θα ζαο δείμνπκε 
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εκείο! Ο Αόξαηνο Βαζηιηάο είλαη κε ην κέξνο καο! ρη, κε ην δηθό καο! Δζείο θηαίηε γηα 

όια!» Καη ηα ινηπά θαη ηα ινηπά... 

 

 

25. Ο ΑΟΡΑΣΟ ΒΑΗΛΗΑ 

Ξαθληθά, ελώ νη δπν γέξνη θαηεγνξνύζαλ ν έλαο ηνλ άιιν θσλάδνληαο, έλαο 

κπζηεξηώδεο ςίζπξνο αθνύζηεθε ζηελ αίζνπζα ηνπ ζξόλνπ. ηαλ γύξηζαλ λα δνπλ από 

πνύ εξρόηαλ ν αλαηξηρηαζηηθόο απηόο ήρνο, είδαλ ηνλ Αόξαην Βαζηιηά! Πξαγκαηηθά 

κόλν ην ζηέκκα ηνπ θαηλόηαλ, πνπ έκνηαδε λα αησξείηαη κπξνζηά από ην ζξόλν ηνπ. 

Οη γέξνη έπεζαλ ζηα γόλαηά ηνπο ζαλ λα ηνλ πξνζθπλνύζαλ. 

«Χ Αόξαηε Βαζηιηά!» είπε ν γεξν-βάηξαρνο. «Ήξζακε ζην καγηθό ζνπ θάζηξν γηα λα ζε 

παξαθαιέζνπκε λα καο βνεζήζεηο! Οη βάξβαξνη θαιηθάληδαξνη έθιεςαλ ηα καγηθά καο 

κήια!» 

«Φέκαηα!» είπε ν γεξν-θαιηθάληδαξνο. «Απηνί έθιεςαλ ηα καληηάξηα καο!» 

Σν ζηέκκα ζπλέρηζε λα ςηζπξίδεη. 

«Μαο κηιάεη ζηε καγηθή ηνπ γιώζζα! Σνλ αθνύσ! Μαο ιέεη όηη εκείο έρνπκε δίθην!» 

είπαλ θαη νη δπν γέξνη ζπγρξόλσο. 

«νπη!» ηνπο είπε απζηεξά ε Διέλε. «Αθήζηε κε λʼ αθνύζσ ηη ιέεη κε ηα γαηναπηηά 

κνπ». 

 

 

26. Ζ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ 

Ζ Διέλε ηηλάρηεθε πξνο ηνλ Αόξαην Βαζηιηά. 
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«Απηόο δελ ςηζπξίδεη! Ενπδνπλίδεη!» 

ηαλ ε Διέλε ρηύπεζε ην ζηέκκα κε ην πόδη ηεο, ν γεξν-βάηξαρνο θαη ν γεξν-

θαιηθάληδαξνο θαηάιαβαλ επηηέινπο ηελ αιήζεηα: Ο Αόξαηνο Βαζηιηάο ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ηα αηαληθά Κνπλνύπηα! 

«Σόζα ρξόληα ζάο θνξόηδεπαλ», ηνπο είπε ε Διέλε. «Δπεηδή ηνπο είραηε ζρεδόλ ληθήζεη 

ζην κεγάιν πόιεκν, βξήθαλ θαιύηεξν ηξόπν γηα λα ζαο εθκεηαιιεπηνύλ. αο έθαλαλ λα 

κηζήζεηε ν έλαο ηνλ άιιν θη έηζη λα ηνπο δίλεηε ηα κήια θαη ηα καληηάξηα γηα ηε δήζελ 

πξνζηαζία πνπ ζαο παξείραλ. Σειηθά, όκσο, ήηαλ ηόζν ιαίκαξγα απηά ηα θνπλνύπηα πνπ 

απνθάζηζαλ λα ζαο θιέςνπλ θαη ηα ιίγα πνπ ζαο είραλ απνκείλεη. Νόκηδαλ όηη δε ζα ην 

θαηαιαβαίλαηε επεηδή ζα ξίρλαηε ην θηαίμηκν ζηνπο ζηρακεξνύο, βάξβαξνπο μέλνπο θη 

όρη ζηνλ Αόξαην Βαζηιηά». 

 

 

27. Ο ΠΟΛΔΜΟ ΣΧΝ ΚΟΤΝΟΤΠΗΧΝ, ΜΔΡΟ Γ' 

Σα αηαληθά Κνπλνύπηα κάιινλ λόκηδαλ όηη νη γέξνη δε ζα κπνξνύζαλ λα ηα βιάςνπλ. 

Μεγάιν ιάζνο απηό! ηαλ θαηάιαβαλ ηη είρε γίλεη, πόζα ρξόληα ηώξα ηα θνπλνύπηα ηνύο 

εθκεηαιιεύνληαλ θαη ηνπο είραλ ζαλ ππεξέηεο, νη γέξνη εμαγξηώζεθαλ! Γελ ήηαλ, 

βέβαηα, πηα θνβεξνί πνιεκηζηέο όπσο ζηα ληάηα ηνπο, κα θάηη είρε απνκείλεη από ηε 

δύλακή ηνπο. 

Έηζη, ινηπόλ, έγηλε ε ηειεπηαία κάρε ηνπ πνιέκνπ ησλ θνπλνππηώλ. Ο γεξν-

θαιηθάληδαξνο θαη ν γεξν-βάηξαρνο έδησμαλ ηα αηαληθά Κνπλνύπηα γηα πάληα από ηε 

ρώξα ηνπο. Σα θνπλνύπηα επέζηξεςαλ ζην βάιην απʼ όπνπ είραλ έξζεη θαη ζηακάηεζαλ 

λα θιέβνπλ ην θαγεηό ησλ άιισλ. 
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28. Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΓΗΟΡΣΖ 

Μεξηθέο εκέξεο αξγόηεξα νη θάηνηθνη ηεο Πεδηάδαο ηνπ Πιάηαλνπ θαη ηεο Υώξαο ησλ 

Καιηθάληδαξσλ ζπγθεληξώζεθαλ όινη καδί θη έθαλαλ κηα κεγάιε γηνξηή! Ήηαλ όινη 

παξόληεο: ε Διέλε, ν γεξν-βάηξαρνο, ν γεξν-θαιηθάληδαξνο, ε δξαθνρειώλα, ν 

ςαξειέθαληαο, ν Φνπξλνθεθαιακπαλαηδαγθνύιεο, ν 

Πνξηακπεινγαξηαζκαζηηραληξίλνο, ν Κεθηεδαθηθνηξσλεξηγαιαηνκπνπξαλεηνζνύιαο, ν 

ηάζεο θαη πνιινί άιινη πνπ ήζειαλ λα επραξηζηήζνπλ ηελ Διέλε γηα ηε βνήζεηά ηεο. 

Σν θαγεηό ήηαλ εμαηξεηηθό θαη όινη ραξνύκελνη. Έηζη έγηλαλ θίινη θαη πνηέ μαλά δελ 

έγηλε πόιεκνο ζʼ απηά ηα κέξε. 

 

 

29. ΔΠΗΛΟΓΟ 

Όζηεξα από απηή ηε κεγάιε πεξηπέηεηα, ε Διέλε απνθάζηζε λα επηζηξέθεη ζην 

παλέκνξθν θαη πνιπαγαπεκέλν ηεο δάζνο, λα μεθνπξαζηεί θαη λα μαλαδεί ηνπο παιηνύο 

ηεο θίινπο. Σν ηαμίδη ηνπ γπξηζκνύ ην έθαλε ρσξίο βηαζύλε. Σώξα πηα δελ ππήξρε 

θαλέλαο θίλδπλνο. 

ηαλ, όκσο, έθηαζε ζην δάζνο, δελ κπνξνύζε λα πηζηέςεη ζηα κάηηα ηεο! Κάπνηνο είρε 

αξρίζεη λα θόβεη ηα δέληξα! Ζ Διέλε έηξεμε λα βξεη ηε δηθέθαιε αιεπνύ, ε νπνία πάληα 

ήμεξε όια ηα λέα. 

«Μα ηη γίλεηαη εδώ;» ηε ξώηεζε. 

«Κόβνπκε ηα δέληξα. Ση άιιν;» 

«Γηαηί ην θάλεηε απηό; Γε βιέπεηε πσο θαηαζηξέθεηε ην δάζνο;» 

«Σν θάλνπκε επεηδή καο ην είπε ν Αόξαηνο Βαζηιηάο». 
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Σόηε, ινηπόλ, ε Διέλε θαηάιαβε όηη ζηνλ θόζκν καο ππάξρνπλ πνιινί αόξαηνη 

βαζηιηάδεο πνπ ςηζπξίδνπλ ζηʼ απηηά καο θαη καο παξαπιαλνύλ. Κη έηζη μεθίλεζε ε 

επόκελε κεγάιε πεξηπέηεηά ηεο. 
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