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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Η κνπζηθή είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ θαη ιεηηνπξγεί ζαλ 

ζπλδεηηθφο θξίθνο γηα ηελ ζχζθημε ζρέζεσλ  θαη ηελ ζπγθξφηεζε θνηλσληθψλ 

νκάδσλ. ηελ επνρή πνπ δνχκε ε κνπζηθή θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνπλ 

κηα ζπκβησηηθή ζρέζε πνπ επλνεί ηελ ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ άκεζε 

αληαιιαγή απφςεσλ. ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ζα παξνπζηαζηνχλ πέληε 

ερνγξαθήζεηο πξνζσπηθνχ νινθιεξσκέλνπ κνπζηθνχ πιηθνχ ζε κε επαγγεικαηηθφ 

ρψξν θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα γίλεη πξνψζεζε απηψλ κε ηε ρξήζε ηζηνζειίδσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Άξα ζθνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο είλαη: α) ε άξηηα 

ηερληθά ερνγξάθεζε ηνπ κνπζηθνχ πιηθνχ ζε ζρέζε κε άιιεο επαγγεικαηηθέο 

ερνγξαθήζεηο θαη β) ε επηηπρή γλσζηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ 

ηνπ θνηηεηή ζε έλα πην επξχ θνηλφ κε ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

θαη κφλν. Όια ηα ζηάδηα ηελ πηπρηαθήο έγηλαλ έρνληαο πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο θαη πξαγκαηνπνηψληαο φια ηα ζηάδηα ρσξίο θακία βνήζεηα απφ άιια άηνκα. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Ηρνγξάθεζε, Μίμε, Home recording, Mastering, Κνηλσληθά δίθηπα, 

Πξνψζεζε, Μνπζηθή ζχλζεζε, κηθξφθσλα, Ηιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, Ηρεία, 

Αθνπζηηθά, DAW, Editing, Plug-in, θνηλσληθνκνπζηθφ ππφβαζξν. 
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ABSTRACT 

Music is an integral part of everybody’s life and it works as a link in order to 

strengthen relations and establish social groups within society. In the age we live in, 

music and social media have a symbiotic relationship that encourages the capacity of 

socialization and the direct exchange of views. In this thesis will be presented five self 

recorded musical material in non-business workplace and then promoted with the use 

of social networking sites. So the purpose of this project is: a) to present a fully 

technical recording of  musical material in relation to other professional recordings 

and b) the successful publication of personal musical compositions of the student to a 

wider audience using social media only. All stages of the thesis were done having 

limited financial resources and all steps done without any help from other people. 

 

Keywords: Recording, Mixing, Home recording, Mastering, Social media, 

Marketing, Music composition, microphones, Computer, Speakers, Headphones, 

DAW, Editing, Plug-in, socio-musical background.    
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Δπζχο εμ’ αξρήο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά φια ηα άηνκα ηα νπνία ζπλέβαιαλ 

ζηελ δεκηνπξγία απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

Ξεθηλψληαο κε ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή, θ. πχξν Καινδάθε φπνπ κε ηελ ππνκνλή 

ηνπ, ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ κε βνήζεζε φρη κφλνλ ζηελ δεκηνπξγία 

ηεο εξγαζίαο αιιά ήηαλ θαη έλα ςπρνινγηθφ ζηήξηγκα, φρη κνλφ ζαλ θαζεγεηήο, αιιά 

θαη ζαλ θίινο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο.   

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ πνιχ θαιφ κνπ θίιν θαη ζπγθάηνηθν Βαληθηψηε 

Γεκήηξε πνπ κνπ δάλεηζε (φρη φηη είρε θακηά επηινγή) ηελ ληξακο ηνπ θαη γηα ηελ 

ππνκνλή πνπ έδεηρλε ηηο ψξεο ηεο ερνγξάθεζεο. Σελ Κνπξέιε Μαξίλα θαη ηνλ 

Βίιιην Υξίζην γηα ηελ ακέηξεηε ςπρνινγηθή ζηήξημε ηνπο, φρη κφλν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πηπρηαθήο, αιιά θαη φισλ ρξφλσλ ζπνπδψλ κνπ. Σνλ Αμηψηε Νεθηάξην  

γηα ηελ βνήζεηά ηνπ ζην ζηνχληην ηνπ Σ.Δ.Ι. γηα ηελ ερνγξάθεζε κέξνπο θνκκαηηνχ. 

Σελ νηθνγελεηαθή θίιε θαη θαζεγήηξηα αγγιηθψλ Vincenza Casa γηα ηελ βνήζεηά ηεο 

ζηελ ζχληαμε ηνπ Abstract.  

Σέινο, γηα λα θξαηάκε θαη ηηο παξαδφζεηο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ 

θαη ηελ αδεξθή κνπ γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ ζηήξημή ηνπο ζηηο επηινγέο κνπ φια 

απηά ηα ρξφληα. Σα ιφγηα είλαη πεξηηηά ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λνκίδσ.  

Καη έλα ηδηαίηεξν επηπιένλ επραξηζηψ ζηελ κεηέξα κνπ, φληαο ε κεγαιχηεξε 

ζαπκάζηξηα ησλ κνπζηθψλ κνπ ζπλζέζεσλ απφ ηελ πξψηε κέξα. 

Θα ήζεια λα ηνλίζσ φηη ην παξαπάλσ θείκελν δελ είλαη έλα απιά έλα θνκκάηη ηεο 

πηπρηαθήο, αιιά νη εηιηθξηλείο θαη βαζχηαηεο επραξηζηίεο ζηα πξναλαθεξζέληα 

άηνκα.      
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ΔΙΑΓΧΓΗ  

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ζα παξνπζηαζηνχλ πέληε ερνγξαθήζεηο πξνζσπηθνχ 

νινθιεξσκέλνπ κνπζηθνχ πιηθνχ ζε κε επαγγεικαηηθφ ρψξν θαη ζηελ ζπλέρεηα 

πξνψζεζε απηνχ κε ηε ρξήζε ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. θνπφο είλαη ε 

γλσζηνπνίεζε πξνζσπηθψλ κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ ζε έλα πην επξχ θαη παγθφζκην 

θνηλφ, έρνληαο πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη πξαγκαηνπνηψληαο φια ηα 

ζηάδηα ρσξίο θακία βνήζεηα απφ άιια άηνκα. Ξεθηλψληαο κε ηελ πεξηγξαθή ησλ  

ερνγξαθήζεσλ, αθνινπζεί ε επεμεξγαζία απηψλ ζε απνθιεηζηηθά ςεθηαθφ 

πεξηβάιινλ παξνπζηάδνληαο δηάθνξεο ηερληθέο. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ζχληνκε 

πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο ζρέζεο ηεο θνηλσληθήο δσήο κε ηε κνπζηθή θαη ην 

δηαδίθηπν. Καη ηέινο πξαγκαηνπνηείηαη δεκνζίεπζε ηνπ κνπζηθνχ πιηθνχ ζε 

δηάθνξεο θνηλσληθέο ηζηνζειίδεο γηα ηελ πξνψζεζε απηνχ.      

 

 

ΣΟΥΟΙ 

ηφρνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα απνδψζεη κηα πην ζχγρξνλε νπηηθή 

γσλία ζηνλ ηξφπν ερνγξάθεζεο θαη πξνψζεζεο ηνπ κνπζηθνχ πιηθνχ. Σαπηφρξνλα 

λα παξνπζηάζεη έκκεζα ηελ εμέιημε ηεο κνπζηθήο βηνκεραλίαο, καθξηά απφ ηα 

ζηάληαξ επαγγεικαηηθά ζηνχληην θαη κεραλήκαηα, κε ηελ απιή ρξήζε ελφο νηθηαθνχ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα κηα νινθιεξσκέλε ερνγξάθεζε. Δπηπξνζζέησο λα 

γίλεη πξνψζεζε ηνπ κνπζηθνχ πιηθνχ κέζν ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ γηα ηελ 

γλσζηνπνίεζε ηνπ κνπζηθνχ πιηθνχ.          
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
 – Ηρνγξάθεζε 

1.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή  

Σν πξψην κε ειεθηξηθφ κεράλεκα ερνγξάθεζεο 

αλαπηχρζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ 

αηψλα απφ ηνλ Edison 

θαη Berliner. Σν ζχζηεκα απηφ έθαλε ρξήζε απφ έλα 

κηθξφ θφξλν πνπ νδεγνχζε ηνλ ήρν ζε έλα δηάθξαγκα 

ζην νπνίν ήηαλ πξνζαξκνζκέλε κηα αθίδα  πνπ 

ράξαδε έλαλ πεξηζηξεθφκελν καιαθφ θχιηλδξν. Καηά 

ηελ αλαπαξαγσγή νη κεηαβαιιφκελεο απηέο απιαθηέο 

αλάγθαδαλ ηελ κεκβξάλε  λα δνλείηαη νδεγψληαο ηνλ 

αέξα ζηνλ θψλν ζε θίλεζε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1920 φπνπ ε ξαδηνθσληθή 

κεηάδνζε ήηαλ ζηηο απαξρέο ηεο, ε ειεθηξηθή ερνγξάθεζε άξρηζε λα γίλεηαη πην 

δεκνθηιήο. Η ρξήζε κηθξνθψλσλ γηα ηελ ιήςε ηνπ ήρνπ θαζηζηνχζε πην εχθνιε ηελ 

ερνγξάθεζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή. Σν 1930 αλαπηχρζεθαλ νη πξψηεο καγλεηηθέο 

ερνγξαθήζεηο ζε καγλεηηθή ηαηλία θαη ζχξκαηα αιιά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2
νπ 

 

παγθνζκίνπ πνιέκνπ απηή ε ηερλνινγία αλαπηχρζεθε. Με ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο νη καγλεηηθέο ηαηλίεο γλψξηζαλ κεγάιε πνηθηινκνξθία θαη ρξεζηκφηεηα 

ζηα κεηέπεηηα επαγγεικαηηθά ζηνχληην φπσο magnetic tape, Open reel tape, 

multitrack machine, digital magnetic tape. Παξφια απηά απφ ην 1970 έσο ηηο αξρέο 

ηνπ 1980 φπνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ ηα digital audio recording ζπζηήκαηα ε 

δηαδηθαζία ηελ ερνγξάθεζεο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ήρνπ έρεη πεξάζεη ζε έλαλ πην 

ςεθηαθφ θφζκν, ηνλ θφζκν ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (hard disk recording) 

(Chanan, 1995).  

 

1.2 Η επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ ζε πξόγξακκα ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή 

Καηά θχξην ιφγν ε επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ ζήκεξα γίλεηαη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ 

ππνινγηζηή. Απηφ δελ είλαη θαη απαξαίηεηα θαθφ δηφηη ε ηερλνινγία είλαη παξάγσγν 

ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ζηελ θαζεκεξηλή 

Δηθόλα 1 - Γξακκόθωλν ηνπ Edison 
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ηνπ δσή επηιέγνληαο έλαλ πην γξήγνξν θαη εχθνιν ηξφπν.  Λέγνληαο απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη νηηδήπνηε αλαινγηθφ ή γεληθά μεπεξαζκέλν ηερλνινγηθά δελ είλαη θαιφ. 

Γη’ απηφ ηνλ ιφγν πνιιά πξνγξάκκαηα είλαη πξνζνκνηψζεηο αλαινγηθψλ 

κεραλεκάησλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ απηνχ ήρνπ θαη ηελ νκαιή 

κεηάβαζε απφ ηνλ αλαινγηθφ ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν. Η ζηξνθή ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ 

ήρνπ κέζα ζε έλα πξφγξακκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή έρεη γίλεη ιφγσ ηεο επθνιίαο 

θαη ηαρχηεηαο ηνπ κεραληθνχ ήρνπ ζην λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλεζηζκέλεο ηερληθέο 

θαη εξγαζίεο πην εχθνια θαη ζην λα θάλεη απιά πξάγκαηα φπσο αληηγξαθή θαη 

επηθφιιεζε πην γξήγνξα θαη πην επέιηθηα. Η απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ 

δεδνκέλσλ έρεη γίλεη εχθνιε θαη ζρεηηθά άκεζε (e-mail, hard drives, cloud). Η 

θνξεηφηεηα, απνζήθεπζε θαη ζπληήξεζε γίλεηαη ρσξίο πνιιά έμνδα. Όια απηά 

έδσζαλ ζηνλ κεραληθφ ήρνπ, αιιά θαη ηνλ κέζν ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα θαη ηελ 

επθνιία ζηνλ θιάδν ηεο δνπιεηάο απηήο.  

 

1.3 DAW 

Καηά θαλφλα ζηελ ζεκεξηλή επνρή ε επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ γίλεηαη ζηνλ ππνινγηζηή 

ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ιέγεηε DAW (Digital audio workstation) . Όιεο νη βαζηθέο 

εξγαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίμεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ 

ρσξίο λα ππάξμεη αλάγθε γηα επηπιένλ κνλάδεο επεμεξγαζίαο ήρνπ.  

Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα DΑW έρνπλ σο ζθνπφ λα δψζνπλ ζηνλ ρξήζηε ηελ 

ηδέα θαη ηελ αίζζεζε ρξήζεο αλαινγηθήο θνλζφιαο, ελψ θάπνηα άιια είλαη 

ζρεδηαζκέλα γηα άιινπ είδνπο αλάγθεο θαη ε εηθφλα ηνπο δελ ζπκίδεη θαζφινπ 

ππάξρνληα κεραλήκαηα.  

ηελ ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή ην DAW πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ηεο ινγηθήο ηεο 

θνλζφιαο φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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        Η κφλε δηαθνξά είλαη φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο δελ έξρεηαη ζε 

επαθή κε faders θαη πνηελζηφκεηξα, αιιά ε ρξήζε ηνπο γίλεηαη κε ην πνληίθη θαη ην 

πιεθηξνιφγην ηνπ ππνινγηζηή. 

ε φηη αθνξά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ, ηε ρξήζε δπλακηθψλ επεμεξγαζηψλ θαη 

δηαθφξσλ άιισλ επεμεξγαζηψλ ήρνπ, ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ απηφ γίλεηαη εθηθηφ 

κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ Plug-in. Σέηνηα plug-in κπνξεί λα είλαη Equalizer, 

θνκπξέζνξεο, reverb θαη φηη άιιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

ζήκαηνο. Κάπνηα απφ απηά είλαη απιψο  πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκέλα γηα ηηο εθάζηνηε 

εξγαζίεο, ζε αληίζεζε κε θάπνηα plug-in πνπ είλαη ςεθηαθέο ξεπιίθεο απφ ππάξρνληα 

κεραλήκαηα θαη ν ζθνπφο ηνπο είλαη λα πξνζθέξνπλ ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ήρν ησλ 

αλαινγηθψλ κεραλεκάησλ κε ηελ επθνιία θαη ην ρακειφ θφζηνο ελφο plug-in.      

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2 - Mixer Samplitude 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 - HOME RECORDING 

 

2.1 Home recording   

Home recording είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ερνγξάθεζεο ζε έλαλ ηδησηηθφ ρψξν θαη φρη 

ζε έλα επαγγεικαηηθφ ζηνχληην ερνγξάθεζεο.  Έλα ήδε ζηεκέλν ζηνχληην ζην ζπίηη 

νλνκάδεηαη project studio ή home recording θαη ζπλήζσο αζθείηαη απφ ρνκπίζηεο 

κνπζηθνχο, ηξαγνπδνπνηνχο , ζπγθξνηήκαηα θαη αθφκε απφ θνξπθαία νλφκαηα. Απηφ 

νθείιεηαη ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνο ηνπ ερεηηθνχ  επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ. Όια 

απηά είλαη δηαζέζηκα ιφγσ ηεο αχμεζεο ρξήζεο  ηνπ internet θαη ηνπ κεγάινπ φγθνπ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο ερνγξάθεζεο. Οη ηάζεηο απηέο έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε δξακαηηθή αχμεζε ηεο δεκνηηθφηεηαο ηεο ερνγξάθεζεο ζην ζπίηη, 

θαη κηα κεηαηφπηζε ζηε δηζθνγξαθηθή βηνκεραλία πξνο ερνγξάθεζε ζην ζηνχληην 

(Strong, 2005). 

Η δηαδηθαζία ηνπ home recording δελ ζηακαηά κφλνλ ζην ρψξν ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

ερνγξάθεζε αιιά έρεη ζρέζε θαη κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί.  ην ειάρηζην, έλα studio project  

απνηειείηαη απφ κηα ζπζθεπή θαηαγξαθήο (π.ρ. ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο), 

εμνπιηζκφ   παξαθνινχζεζεο  (ερεία θαη / ή αθνπζηηθά), ζπζθεπέο εηζφδνπ (π.ρ. 

κηθξφθσλα) θαη ηα κνπζηθά φξγαλα.  

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ν εμήο: 

- Γηα ηελ θαηαγξαθή έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ASUS κε windows 7  

- Πξφγξακκα DAW Samplitude ProX x64   

- Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηα ερεία HiFi Aiwa xr-em71 ζε ζπλεξγαζία κε έλα 

Subwoofer ηεο Pioneer S-W90S 

- Γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν ζήκαηνο ηελ θάξηα ήρνπ Tascam US122L 

- Μηθξφθσλα  AKG Perception 220, Sontronic STC-1, AKG D112, Sennheiser e945 

- Κηζάξα Ηιεθηξναθνπζηηθή Stag SW203 Handmade  

- Κηζάξα Ηιεθηξηθή X-Cort X2  
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- Πεληαιηεξέο Boss CS-3, Digitech RP-80   

- Δληζρπηήο Behringer Firebird 15W  

- Ηιεθηξηθφ Μπάζν Fender Jazz θαη Ibanez GRS κε EMG J-X Active Pickup 

- Κιαβηέ Midi Miditech 

- Yamaha DTS IV Special Drumkit. 

 

Να ζεκεησζεί φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ δελ μεπεξλά ηα 1500 επξψ. 

Άξα δελ πιεζηάδεη θαλ ην θφζηνο ελφο επαγγεικαηηθνχ ζηνχληην, αλ ζθεθηεί θαλείο 

φηη κηα αλαινγηθή ή ςεθηαθή θνλζφια (ηνπιάρηζηνλ 16 θαλαιηψλ) θνζηίδεη πάλσ απφ 

3000 επξψ.   

2.2 Ηρεία θαη αθνπζηηθά 

Σα ερεία είλαη ζπζθεπέο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ 

κεηαηξνπή ελφο ειεθηξηθνχ ζήκαηνο ή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζε αθνπζηηθή ελέξγεηα, δειαδή ζε ζηηγκηαίεο 

κεηαβνιέο πίεζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα. Τπάξρνπλ 

πνιιά είδε ερείσλ θαη δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ αξρή 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Έηζη έρνπκε ηα ειεθηξνζηαηηθά, ηα 

ειεθηξνδπλακηθά, ηα καγλεηνζηαηηθά θαη ηα πβξηδηθά 

(Rumsey and Mc Cormick, 2006). 

Σν πξψην δείγκα κεγαθψλνπ παξαηεξείηαη ζην 

ηειέθσλν.  Σν επηλφεζε ν Φίιηπ Ρέεο (Philipp Reis) ην 

1861. Έπεηηα αθνινχζεζε ν Ernst Werner von Siemens κε 

ηελ  επξεζηηερλία ηνπ γηα ην πξψην ειεθηξνδπλακηθφ κεγάθσλν, ζην νπνίν έλα 

ράιθηλν πελίν πξνθαινχζε ηελ θίλεζε κηαο κεκβξάλεο. Οη Ακεξηθαλνί Chester Rice 

θαη Edward Kellogg αλέπηπμαλ ην ειεθηξνδπλακηθφ κεγάθσλν ην 1925 θαη απφ ηφηε  

ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα ζηελ ίδηα κνξθή (άγνο, 2012). Με την βοήθεια τησ 

τεχνολογίασ τα ηχεία ςτισ μζρεσ μασ γίνονται όλο και πιο ευαίςθητα και αξιόπιςτα 

και καταφζρνουν να αναπαράγουν τουσ ήχουσ πιο φυςικά και αληθοφανή.         

  

Δηθόλα 3 - Ηρείν κόληηνξ 
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2.3 Μηθξόθωλα 

Σα κηθξφθσλα είλαη απφ ηα βαζηθά θαη πην 

πνιπρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία ηνπ ερνιήπηε. 

Τπάξρνπλ πνιιά είδε κηθξνθψλσλ (π.ρ. δπλακηθά, 

ππθλσηηθά, ηαηλίαο, πηεδνειεθηξηθά, άλζξαθα) αιιά ε 

βαζηθή ιεηηνπξγία φισλ είλαη ε κεηαηξνπή ηεο 

αθνπζηηθήο πίεζεο ζε ειεθηξηθφ ξεχκα. Αλά ηα ρξφληα 

έρνπλ αθνπζηεί πνιιέο γλψκεο θαη έρνπλ γξαθηεί πνιιά 

βηβιία γηα ηα θαιχηεξα κηθξφθσλα. Δλ θαηαθιείδη ην γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη 

φια ηα κηθξφθσλα, αλεμαξηήησο ηηκήο θαη είδνπο, έρνπλ ηνλ μερσξηζηφ ηνπο ξφιν θαη 

ρξεζηκφηεηα (Francis Rumsey 2006). Γη’ απηφ ην ιφγν πνιιέο εηαηξίεο ζήκεξα 

θαηαζθεπάδνπλ πνιιά θαη δηάθνξα κηθξφθσλα γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ φιεο απηέο ηηο 

γλψκεο θαη αλάγθεο. Όια απηά βέβαηα δελ θαζνξίδνπλ ην φηη ππάξρνπλ θαη θάπνηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ έλα κηθξφθσλν θαιχηεξν, ζε γεληθέο γξακκέο, 

απφ έλα άιιν. Έλα απφ απηά είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ. Σν πιηθφ θαη ε ηερλνγλσζία 

πίζσ απφ έλα κηθξφθσλν κπνξνχλ λα ην θάλνπλ λα μερσξίζεη ζε ζρέζε κε θάπνηα 

άιια. Πνιχ ζεκαληηθφο δείθηεο πνηφηεηαο είλαη θαη ε επαηζζεζία ελφο κηθξνθψλνπ. 

Η επαηζζεζία είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνο πνπ ζα νδεγήζεη θάπνηνλ ζηελ 

αγνξά απηνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κηθξνθψλνπ ζε ζρέζε κε  θάπνην άιιν αζρέησο ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ θαη θπξίσο ηνπ θφζηνπο ηνπ. Παξαδφμσο κηα κεγαιχηεξε 

επαηζζεζία δελ θάλεη πην ειθπζηηθφ έλα κηθξφθσλν φπσο ζα λφκηδε θαλείο, θάηη πνπ 

ζπλέβε ζηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία φπνπ ηα κηθξφθσλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δελ ήηαλ πςειήο επαηζζεζίαο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ ην AKG Perception 220 είλαη 

έλα κηθξφθσλν ππθλσηηθφ κεγάινπ δηαθξάγκαηνο θαη ζε αληίζεζε κε απηφ πνπ ζα 

λφκηδε θαλείο ε επαηζζεζία ηνπ δελ μεπεξλά ηα 78 dB γη’ απηφ θαη ην κηθξφθσλν 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Home Recording Mics (Rumsey 2006). Απηφ είλαη 

απνιχησο ινγηθφ αλ ζθεθηεί θαλείο ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν έγηλαλ νη ερνγξαθήζεηο. 

Έλα κηθξφθσλν πςειήο επαηζζεζίαο ζα ήηαλ αθαηάιιειν γηα ερνγξάθεζε ζην ζπίηη 

ιφγσ θαθνχ αθνπζηηθνχ ρψξνπ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ φπσο ν αλεπηζχκεηνο 

ήρνο ελφο δίθπθινπ πνπ ηπραίλεη λα πεξλά έμσ απφ ην ζπίηη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ερνγξάθεζεο. Σν κηθξφθσλν πςειήο επαηζζεζίαο ζα ιάκβαλε ηνλ ήρν απηφ ζε 

κεγαιχηεξε έληαζε κέζα ζην ερνγξαθεκέλν πιηθφ. 

 

Δηθόλα 4 - Ππθλωηηθό 

κηθξόθωλν AKG 

Perception 220 
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2.4 Υώξνο Ηρνγξάθεζεο 

Ο ρψξνο ερνγξάθεζεο ησλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ  ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο 

ήηαλ έλα απιφ δσκάηην εληαίνπ ρψξνπ. Γελ είρε θάπνηα επηπιένλ ερνκφλσζε νχηε 

είρε γίλεη θάπνηα ερεηηθή κειέηε θαηά ηελ θαηαζθεπή  ηνπ. Έλα απφ ηα θαιά 

ζπκπησκαηηθά ιάζε πνπ έγηλαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ήηαλ ε έιιεηςε 

παξάιιεισλ ηνίρσλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ζηάζηκσλ θπκάησλ 

ηνπ ρψξνπ θαη ηελ θαιχηεξε δηάρπζή ηνπ. Απηά είλαη δχν απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία 

πνπ θαζνξίδνπλ έλα θαιφ ρψξν γηα ηνπνζέηεζε κηθξνθψλσλ θαη ερνγξάθεζε 

κνπζηθνχ πιηθνχ (Σζηλίθαο, 2005). ην παξαθάησ ζρήκα αθνινπζεί κηα απεηθφληζε 

ηνπ δσκαηίνπ θαη ηε ηνπνζέηεζεο ησλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζε απηφ.                          

 

Δηθόλα 5 - Υώξνο ερνγξάθεζεο 

 

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν ππήξραλ πνιιά θαη πνηθίια πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

ερνγξάθεζε αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ πνπ νθείινληαλ 

ζηελ θαθή ηνπνζέηεζε κηθξνθψλσλ θαη ηνλ θαθφ ρψξν. Έλα απφ ηα πην ζπρλά 
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θαηλφκελα πνπ νθείινληαλ ζηνλ θαθφ ρψξν ήηαλ ε παξνπζία αλεπηζχκεησλ ήρσλ 

ζην ερνγξαθεκέλν πιηθφ. Απηφο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε 

κηθξφθσλν ρακειήο επαηζζεζίαο φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ. Η έιιεηςε παξάιιεισλ 

ηνίρσλ θαη ε παξνπζία πνιιψλ ερναπνξξνθεηηθψλ πιηθψλ ζην δσκάηην φπσο δχν 

θξεβάηηα, δχν ληνπιάπεο, θνπξηίλεο θαη ραιηά  ήηαλ απφ ηα ιίγα βνεζεηηθά ζηνηρεία 

πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ θαιχηεξε ιήςε ηνπ ερνγξαθεκέλνπ πξσηαξρηθνχ πιηθνχ.  

 

2.6 Γηάθνξνη άιινη παξάγνληεο 

Κάπνηνη άιινη αμηνζεκείσηνη  παξάγνληεο πνπ δελ βνήζεζαλ ηελ ερνγξάθεζε ήηαλ ν 

ζπληνληζκφο δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ ρψξν φπσο θνπδηληθά είδε θαη ην έληνλν 

ζπλερέο βνπεηφ ηνπ ελζσκαησκέλνπ αλεκηζηήξα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. ε 

νξηζκέλεο επνρηαθά εμαξηψκελεο πεξηπηψζεηο, ν ήρνο ησλ πνπιηψλ ηελ άλνημε θαη ν 

ήρνο ησλ ηδηηδηθηψλ ην θαινθαίξη θαζηζηνχζαλ αδχλαηε ηελ ερνγξάθεζε. 

                         

2.7 Ηρνγξάθεζε θαη ηερληθέο   

Γηα ηελ ερνγξάθεζε ηνπ θάζε θνκκαηηνχ μερσξηζηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθέο 

ηερληθέο θαη ζπλδπαζκνί απηψλ.   

ε γεληθφ θαλφλα ε ηνπνζέηεζε ησλ κηθξνθψλσλ ζηα δηάθνξα φξγαλα ήηαλ ζε close 

mic ηερληθή (Rumsey 2006). Απηφ νθείιεηαη κελ ζηνλ θαθφ ρψξν ηεο ερνγξάθεζεο 

θαη δε ζηελ θησρή πξνελίζρπζε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φκσο ε close mic ηερληθή 

δελ ήηαλ εθηθηή ιφγν ηνπ θαηλνκέλνπ εγγχηεηαο. Έδηλε ζην ζήκα ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ήρν ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ θαη δελ επέηξεπε ζην ζηάδην ηνπ editing ηελ ζσζηή 

ηνπνζέηεζή ηνπ ζην ζχλνιν.    

Καηά θφξνλ ε αθνπζηηθή θηζάξα ερνγξαθήζεθε κε ην AKG Perception 220 ζε close 

mic ηερληθή ελψ ην Sontronic STC-1 ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ληνπκπιαηνχξα ηεο ίδηαο 

θηζάξαο ζε θνκκάηηα φπσο ην I don‟t like θαη ην Solo απηνχ. Απηφ είρε σο ζθνπφ ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ήρνπ θαη ησλ αξκνληθψλ ηεο ίδηαο θαη κνλαδηθήο αθνπζηηθήο 

θηζάξαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (Huber and Runstein, 2013).  
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Σν κπάζν έρεη ερνγξαθεζεί κε πνιιέο ηερληθέο φπσο κε θακπίλα εληζρπηή Fender 

ζην ζηνχληην Σ.Δ.Ι. Κξήηεο κε D112 γηα ην θνκκάηη Escape from you, απεπζείαο 

ζηελ θάξηα ήρνπ ζε θνκκάηηα φπσο ην You. Με πξνζνκνησηή θακπίλαο κπάζνπ ζην 

editing ζηάδην ηεο εηαηξίαο Samplitude ην Vandal γηα ην My hesitation, I don‟t like. 

Αλάινγα κε ην θνκκάηη θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, αλαδεηήζεθε δηαθνξεηηθφ ερνρξψκα 

ζην κπάζν θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζεο πνιιέο ηερληθέο. 

Όια ηα βηνιηά θαη βηνινληζέια είλαη MIDI φξγαλα απφ βηβιηνζήθεο νξγάλσλ φπσο 

Garritan Personal Orchestra θαη Kontakt πνπ άιιεο θνξέο έρεη παηρηεί live κε MIDI 

keyboard θαη άιιεο θνξέο έρεη γξαθηεί κε ην πνληίθη ηνπ Η/Τ κέζα ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ editing. Η χπαξμε αιεζηλψλ βηνιηψλ θαη βηνινληζέισλ ήηαλ αδχλαηε γηα 

πξαθηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο.   

Η drums είλαη ζε φια ηα θνκκάηηα MIDI samples ηεο εηαηξίαο Addictive αιιά είλαη 

παηγκέλα ζε real time κε MIDI Drums θαη ιφγνο ήηαλ ε επθνιία αιιαγήο κεξψλ ηεο 

ληξακο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχλζεζεο ηνπ θνκκαηηνχ.    

Η ειεθηξηθή θηζάξα απφ ηελ άιιε έρεη ζπλδπαζκφ πνιιψλ ηερληθψλ. ηα πξψηα 

θνκκάηηα ρξνλνινγηθά έρεη ηελ θιαζζηθή ζπλδεζκνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

κνπζηθή βηνκεραλία φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

Αλαδεηψληαο πην ζχλζεηνπο ήρνπο (γηα εληππσζηαζκφ), ζηα επφκελα θνκκάηηα 

αθνινπζήζεθαλ πην ζπλδπαζηηθέο ηερληθέο πνπ έκπιεθαλ αλαινγηθφ θαη ςεθηαθφ 

ήρν. Γηα παξάδεηγκα ζην θνκκάηη Escape from you κηα απφ ηηο θηζάξεο έρεη ηελ 

Δηθόλα 6 – πλδεζκνινγία 1 
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ζπλδεζκνινγία φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα:   

 

                                                             Δηθόλα 7 - πλδεζκνινγία 2 

 

Η δηαδξνκή ηνπ ζήκαηνο αθνινπζεί θαλνληθά ηελ δηαδξνκή ηνπ κέρξη ην ζεκείν ηεο 

εμφδνπ ηνπ απφ ηελ πεληαιηέξα  φπνπ δηαρσξίδεηαη θαη ην έλα ζήκα αθνινπζεί ηελ 

δξνκνιφγεζε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο θαη ην άιιν ζήκα πεγαίλεη ζηελ είζνδν ηεο 

θάξηαο ήρνπ φπνπ εθεί κε ηελ ρξήζε πξνζνκνησηψλ θακπίλαο εληζρπηψλ 

δηακνξθψλεηαη. Όιε απηή ε δηαδηθαζία πξνζδίδεη ρξψκα θαη δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα 

ζηελ θηζάξα. Γηα ηελ πξψηε ζπλδεζκνινγία ην κηθξφθσλν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

δηέθεξε αλάινγα κε ην χθνο θαη ην είδνο ηεο κίμεο πνπ αθνινπζήζεθε. 

Σέινο ε θσλή ερνγξαθήζεθε θπξίσο κε ην AKG Perception 220 ζε close mic ηερληθή 

ιφγσ ηνπ ρψξνπ θαη ηεο θησρήο πξνελίζρπζεο πνπ δελ επέηξεπε πςειέο ζηάζκεο 

ελίζρπζεο.  

Να αλαθεξζεί φηη ζε θνκκάηηα φπσο ην My hesitation, Escape from you θαη Waiting 

someone  ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη άιιεο midi βηβιηνζήθεο γηα θιάνπην θαη Pad. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 - EDITING 

 

3.1 Editing 

Αθνπζηηθά ζήκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ κηθξφθσλα νδεγνχληαη ζηνπο πξνεληζρπηέο 

κηθξνθψλσλ ηεο θνλζφιαο. ηελ θνλζφια ηα ζήκαηα απηά πξνζαξκφδνληαη αλάινγα 

ζε ειεγρφκελεο εληάζεηο απφ ηνλ κεραληθφ ήρνπ θαη ερνγξαθνχληαη.  ηελ ζπλέρεηα 

ην ερνγξαθεκέλν πιηθφ νδεγείηαη ζην editing ζηάδην ζην νπνίν  ηα αλεμάξηεηα takes 

ζπλαξκνινγνχληαη κε θαιιηηερληθφ ηξφπν  ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ παξαγσγνχ γηα ηελ 

ηειηθή ηνπ παξαγσγή ζε δεκφζην release. Γειαδή ην editing κπνξεί λα ζεσξεζεί ην 

πξψην απφ ηα ζηάδηα ηνπ post-production γηα ην θάζε θνκκάηη μερσξηζηά ηνπ δίζθνπ. 

ε απηφ ην ζηάδην ν κεραληθφο ήρνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο κνπζηθνχο, ηνλ 

παξαγσγφ θαη άιια άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ δίζθνπ θαιείηαη λα 

ελψζεη, λα εκπινπηίζεη θαη λα βειηηψζεη ην θάζε θνκκάηη μερσξηζηά, πξνζέρνληαο 

έηζη ψζηε φια ηα θνκκάηηα ηνπ δίζθνπ λα έρνπλ κηα νκνηνκνξθία ζην ερφρξσκα 

(Bartlett, 2013).  

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία φια ηα πξναλαθεξζέληα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

έλα άηνκν. Γειαδή ν κνπζηθφο-κεραληθφο ήρνπ-παξαγσγφο είλαη έλα άηνκν πνπ 

ελαιιάζζεη ξφινπο αλάινγα κε ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε θάζε δεκηνπξγία 

ηνπ. Απηφ έρεη ηα ζεηηθά ηνπ αιιά θαη ηα αξλεηηθά ηνπ.  

Γηα παξάδεηγκα νξηζκέλα απφ ηα θχξηα αξλεηηθά είλαη : 

 Έιιεηςε βνήζεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ερνγξάθεζεο  

 Έιιεηςε επηπξφζζεηεο θαληαζίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο  

 Μνλφπιεπξε νπηηθή ησλ πξαγκάησλ  

 Αζπλείδεηε άθεζε ηνπ θαιιηηέρλε πνπ ηνλ νδεγεί ζε ππεξβνιέο  

Γελ ζεκαίλεη φκσο φηη δελ ππάξρνπλ θαη ζεηηθά πνπ κπνξνχλ λα πεγάζνπλ απφ απηφ. 

Οξηζκέλα απφ απηά είλαη : 

 Γηαηήξεζε ηεο αξρηθήο θαη πξσηφηππεο ηδέαο 

  Απνθπγή παξεμεγήζεσλ αλάκεζα ζηα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

δεκηνπξγία ηνπ θνκκαηηνχ  
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 Γελ πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο ρξφλνπ θαη ππάξρεη κηθξφηεξνο αξηζκφο 

εκπιεθνκέλσλ θαηά ην post production 

  Μείσζε νηθνλνκηθψλ εμφδσλ γηα κεηαθνξέο θαη άηνκα. 

 

Σν editing ζηάδην ηεο παξαγσγήο ελφο θνκκαηηνχ είλαη θαη απηφ πνπ ηνπ δίλεη φιν 

ηνλ ραξαθηήξα, ηδηαηηεξφηεηα θαη πξσηνηππία. ε απηφ ην ζηάδην αθνινπζνχληαη 

θάπνηα βήκαηα πνπ νδεγνχλ ην θνκκάηη ζε κηα «ηέιεηα» κνπζηθά θαη ερεηηθά κνξθή 

φπσο ζα θξίλεη γηα απηά ν ερνιήπηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο κνπζηθνχο θαη ηνλ 

παξαγσγφ. ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ε θξίζε απηή ήηαλ θαζαξά ηνπ θνηηεηή 

ζε φια ηα ζηάδηα. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα βήκαηα ηα νπνία αθνινπζνχληαη θαη κε 

πνηα ζεηξά αθνινπζνχληαη είλαη θαζαξά πξνζσπηθά ηνπ θάζε ερνιήπηε θαη δελ 

θαζνξίδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα αλ αιιαρηεί ε ζεηξά. 

Όληαο φια ηα θνκκάηηα πξνζσπηθέο δεκηνπξγίεο θαη παξαγσγέο, ηα βήκαηα πνπ 

αθνινπζήζεθαλ ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο παξφκνηα.  

 Ξεθηλψληαο απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ θνκκαηηνχ πξψηα ζπληέζεθε ε κνπζηθή 

θαη έπεηηα πξνζαξκφζηεθαλ ζηνίρνη πνπ εμέθξαδαλ θαη ηαίξηαδαλ ζην 

άθνπζκα.     

 Ηρνγξαθήζεθε ε πξσηφηππε ηδέα κε ηελ θηζάξα θαη θσλή κε κεηξνλφκν.  

 Έπεηηα πξνζηέζεθαλ  θάπνηα βαζηθά ξπζκηθά φξγαλα φπσο κπάζν, drums θαη 

αθνπζηηθέο θηζάξεο.  

 ηελ ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ φια ηα φξγαλα ππνβνήζεζεο φπσο βηνιηά, πηάλν, 

pad. 

 Καη ηέινο, πξνζηέζεθαλ ηα πξσηαγσληζηηθά φξγαλα φπσο ζφια θηζάξαο θαη 

θσλεηηθά. 

Γηα ην Editing ζηάδην ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γεληθά είλαη ηα εμήο: 

 Καζαξηζκφο ηνπ ήρνπ ζε θάπνηα απφ ηα πην πξνβιεκαηηθά θαη κε ερεηηθά 

θαζαξά takes. 

 Σνπνζέηεζε πξφρεηξσλ ζηαζκψλ έληαζεο  γηα δεκηνπξγία κηαο θαιχηεξεο 

εηθφλαο γηα ην ραξαθηήξα ηνπ θνκκαηηνχ. 
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 EQ ζε νξηζκέλα απφ ηα tracks θπξίσο θηζάξεο, θφβνληαο ηηο ρακειέο 

ζπρλφηεηεο θαη πξνζζέηνληαο πςειέο. 

 ηα θσλεηηθά, θφβνληαο θαη ζε απηά ρακειέο ζπρλφηεηεο θαη πξνζζέηνληαο 

ζε δηάθνξεο άιιεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θνκκαηηνχ. 

 ηελ ζπλέρεηα πξνζζήθε δπλακηθψλ επεμεξγαζηψλ φπσο compressors θαη 

limiters ζε φπνηα takes θξηζεί αλαγθαίν θαη δηάθνξα άιια Fx φπσο delay, 

doublers, tape simulation.  

 Μηθξνδηνξζψζεηο ζηηο εληάζεηο θαη ρξήζε reverb.  

  Σέινο δηνξζψζεηο εληάζεσλ ηνπ ηχπνπ automation ζε νξηζκέλα tracks φπνπ 

θξηζεί αλαγθαίν, θπξίσο ζηα κέξε ησλ solo θαη refrain.   

Απηά είλαη θάπνηα γεληθά βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ. Οξηζκέλεο θνξέο απηά ηα 

βήκαηα αιιάδνπλ θαη εκπινπηίδνληαη. Παξαδείγκαηνο ράξηλ ζην θνκκάηη I don‟t like 

θαηά ην ζηάδην ηνπ editing ζπλεηδεηνπνηήζεθε φηη θάηη ιείπεη ζην ερεηηθφ θάζκα ηνπ 

θνκκαηηνχ θαη απνθαζίζηεθε λα ερνγξαθεζεί έλα επηπιένλ φξγαλν γηα λα 

ζπκπιεξψζεη απηφ ην ‘θελφ’ ζηελ ελνξρήζηξσζε.   

ε φηη αθνξά ηνπο ζηνίρνπο ησλ θνκκαηηψλ, απηνί είλαη πάληνηε ζπλδεδεκέλνη κε ηελ 

πξνζσπηθή δσή ηνπ δεκηνπξγνχ. Γηεγνχληαη ζπκβάληα θαη άιιεο θνξέο 

ζπλαηζζήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Απφ ηελ άπνςε ζπγγξαθηθνχ ζηηι, νη ζηίρνη 

έξρνληαη, θαηά γεληθφ θαλφλα, κεηά ηελ κνπζηθή θαη πξνζαξκφδνληαη ζην ξπζκηθφ 

κνηίβν ηνπ θνκκαηηνχ. ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο φπσο ην θνκκάηη Waiting someone, νη 

ζηίρνη γξάθηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηαμηδηνχ κε ηξέλν, πνιχ πξηλ ηελ ζχλζεζε ηεο 

κνπζηθήο.          

Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηψλ ησλ βεκάησλ αθνινπζεί εμαγσγή ή αιιηψο export ηνπ 

project ζε έλα ζηεξενθσληθφ θνκκάηη. Έπεηηα ζα νδεγεζεί ζην επφκελν ζηάδην, ην 

ζηάδην ηνπ Mastering.  

3.2 Plugin 

Υξεζηκνπνηψληαο θαη δνθηκάδνληαο πνιιά VST plugins δηαθφξσλ εηαηξηψλ, 

επηιέρζεθαλ δηάθνξα απφ απηά ιφγσ ηεο απιφηεηάο ηνπο ζηελ ρξήζε θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο ζηελ ιεηηνπξγία. Πην ζπγθξηκέλα, ε επηινγή ζηα plugin 

είρε λα θάλεη θαη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ άθνπζκα πνπ πξνζδίδνπλ ζηελ ερεηηθή ρξνηά 

φηαλ απηά εθαξκνζηνχλ ζε έλα ερεηηθφ πιηθφ. Η θαηεχζπλζε ήηαλ πάληνηε πξνο ηα 
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plugin κε αλαινγηθέο πξνζνκνηψζεηο, δειαδή plugin πνπ πξνζνκνηάδνπλ ήδε 

ππάξρνληα αλαινγηθά κεραλήκαηα. Απηφ είλαη εθηθηφ παίξλνληαο ηελ θξνπζηηθή 

απφθξηζε ηνπ αληίζηνηρνπ κεραλήκαηνο, παξαδείγκαηνο ράξηλ ελφο compressor ηεο 

SSL, θαη πξνζαξκφδνληάο ηελ ζε έλαλ θψδηθα Plugin. (Waves.com 21/3/2015) 

Έλα απφ απηά είλαη ην plugin ηεο Waves SSL G - Master Buss Compressor πνπ είλαη 

αλαινγηθή πξνζνκνίσζε θνκπξέζνξα ηεο SSL 4000 G θνλζφιαο. Μάιηζηα ην 

ζπγθεθξηκέλν Plugin είλαη έλα απφ ηα πην πνιπρξεζηκνπνηεκέλα ζηελ παξνχζα 

πηπρηαθή εξγαζία. Πην θάησ αθνινπζεί κηα ιίζηα κε ηα θχξηα plugin πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ζηάδην ηνπ editing θαη ηα αληίζηνηρα αλαινγηθά ηνπο 

κεραλήκαηα. 
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Πίλαθαο 1 - Αληηζηνίρηζε Plugin κε ππάξρνληα αλαινγηθά κεραλήκαηα 

Waves - SSL G - Master Buss Compressor 

 

SSL 4000 G 

 

Waves - Kramer Tape

 

rare vintage 1/4" reel-to-reel 
machine

 

Waves – Aphex Vintage Exiter

 

Aphex Aural Exciter 

 

Waves - SSL G – Equalizer 

 

SSL G Series EQ292 
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Lexicon PCM Native Reverb Plug-In 
Bundle 

 

Replica of some Lexicon Reverb like  

480L 

 

Magix VE – Ecox  

 

 

 

old tape echoes 

 

Waves  H – Delay 

 

Lexicon pcm42 

 

Korg Legacy Collection  

 

Korg MS-20 
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Guitar Rig 5  

 

Waves GTR 3 

 

Replicas of the most known guitar 
and bass gear 

 

 

Native instruments  B4 II

 

hammond organ 

 

XLN Audio - Addictive Drums 

 

Collection of drum kits 

 

Garritan Personal Orchestra Collection of Orchestra instruments 
samples 
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Γελ ήηαλ φκσο φια ηα plugin αλαινγηθήο πξνζνκνίσζεο. Κάπνηα απφ απηά είλαη 

ςεθηαθέο δεκηνπξγίεο πξνγξακκαηηζηψλ, αιγφξηζκνη πνπ επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα 

δπαδηθήο κνξθήο. Plugin ηέηνηαο κνξθήο ήηαλ νξηζκέλα απφ ηα EQ, reverb θαη 

modulation πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 – MASTERING 
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4.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα φπνπ αλαθαιχθζεθε 

ην γξακκφθσλν ηνπ Έληηζνλ νη κνπζηθνί θαη φινη 

φζνη θάζνληαλ κπξνζηά ζην θφξλν έπξεπε λα 

παίδνπλ δπλαηά γηα λα ππεξαληηζηαζκίζνπλ ηνλ 

ζφξπβν βάζνπο ησλ κέζσλ ερνγξάθεζεο. Οη 

κνπζηθνί πνπ έπαηδαλ ρακειψλ εληάζεσλ φξγαλα 

έπξεπε λα έξρνληαη κπξνζηά, θνληά ζην θφξλν αιιηψο δελ ζα αθνχγνληαλ. Γη’ απηφ 

ην ιφγν ε κνπζηθή ηεο επνρήο πζηεξνχζε ζε δπλακηθέο θαη νη κνπζηθνί ήηαλ 

καζεκέλνη λα κελ παίδνπλ πνηέ ζηγά! Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη κε ηελ πξφνδν 

ηεο ηερλνινγίαο απηφ ην πξφβιεκα άξρηζε λα ιχλεηαη κε ηελ αλαθάιπςε ησλ 

ειεθηξηθψλ ερνγξαθήζεσλ αιιά ν ζφξπβνο βάζνπο ήηαλ θαη πάιη αξθεηφο. Με ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ βηλπιίνπ ην 1950 ε αλαινγία ζήκαηνο πξνο ζφξπβν ειαηηψζεθε 

δξαζηηθά επηηξέπνληαο ηνπο κεραληθνχο ηνπ ήρνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ έλα 

κεγαιχηεξν εχξνο δπλακηθήο. Καηά έλαλ εηξσληθφ ηξφπν ζηνλ 21
νο 

αηψλα έρνπκε 

δηαλχζεη έλα πιήξε θχθιν.  Έρνληαο εθκεδελίζεη ηνλ ζφξπβν βάζνπο ησλ 

κεραλεκάησλ, θάλνπκε ηηο ερνγξαθήζεηο καο φιν θαη πην θησρέο ζε δπλακηθέο. Οη 

ιφγνη πνπ έρνπκε νδεγεζεί ζε απηφ ην ζεκείν πνηθίιινπλ, αιιά ν απψηεξνο ζθνπφο 

είλαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, πνπ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ην 

θνκκάηη ηνπ κνπζηθνχ πνπ ην δεκηνχξγεζε (Katz 2007).    

 

4.2 Αιπζίδα  mastering 

Η αιπζίδα  mastering είλαη ε ζεηξά ησλ δηεξγαζηψλ πνπ αθνινπζείηε απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο κίμεο έσο θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ζε CD ή αλέβαζκα ζε ςεθηαθή 

κνπζηθή πιαηθφξκα. ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα ην mastering ρσξίδεηαη θαη απηφ ζε 

δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο φπσο post-mastering θαη pre-mastering. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε αθνινπζήζεθε κηα πην γεληθή ζεηξά δηεξγαζηψλ mastering. Μηα 

επαγγεικαηηθή ζεηξά mastering αθνινπζεί ηα εμήο θαηά γεληθφ θαλφλα  βήκαηα: 

 

1. Απφ ηνλ αλαινγηθφ ζηνλ ςεθηαθφ ηνκέα: 

 Απφ ην Tape/DAT ζην D/A 
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 Analog EQ 

 Analog Compressor 

 Analog limiter 

 A/D 

 Dither 

 DAW 

2. Απφ ηνλ ςεθηαθφ ζηνλ αλαινγηθφ θαη μαλά ζηνλ ςεθηαθφ: 

 DAW 

 D/A  

 Analog EQ 

 Analog Compressor 

 Analog limiter 

 A/D 

 Digital Processors 

 DAW 

 Dither 

3. Δμνινθιήξνπ ζηνλ ςεθηαθφ: 

 DAW 

 Αχμεζε Sampling/Bit rate 

 Digital processors 

 Μείσζε Sampling/Bit rate – dither 

 DAW 

(Φηηζαλάθεο, 2004) 

Όινη μέξνπκε φηη νη θαλφλεο ππάξρνπλ γηα λα ππάξρνπλ νη εμαηξέζεηο ηνπο, έηζη θαη 

ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη γεληθνί θαλφλεο δελ πθίζηαληαη πάληνηε. Καηά ηελ 

δηάξθεηα φισλ απηψλ ην βεκάησλ θάπνηεο θνξέο, εηδηθά ζηα ςεθηαθά κέζα, 

δεκηνπξγνχληαη ηα ιεγφκελα ςεθηαθά ιάζε πνπ ρξήδνπλ δηφξζσζεο θαη ράλεηαη ε 

δσληάληα ηνπ θνκκαηηνχ. Σφηε ε ζεηξά ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζείηαη δηαθέξεη θαη 

γίλεηαη σο εμήο:  

 Μνληάδ θαη αθαίξεζε αλεπηζχκεησλ ζεκείσλ 

 Fade in, Fade out 
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 Restoration (De-click, De-crackle, De-thump, De-noise) 

 Equalization  

 Enhance sub-bass θηι. 

 Γπλακηθέο  – levels (Compression / Limiting) 

 Stereo Enhancement 

 Filtering, phase cancellation 

 Digital Limiting 

 Dithering 

 

Αιπζίδα  mastering ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο 

Η ζεηξά βεκάησλ πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηα θνκκάηηα γεληθά ήηαλ ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο φκνηα θαη ήηαλ ε εμήο: 

 Fade-in, Fade-out 

 Restoration (De-click, De-crackle, De-noise) 

 Exciter 

 Stereo Enhancement 

 EQ θαη EQ mid-side 

 Compression 

 Loudness Maximization   

Όια ηα βήκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ρσξίο πεξαηηέξσ 

κεηαηξνπέο ηνπ ζήκαηνο ζε αλαινγηθφ φπσο αθξηβψο ζπλέβε θαη ζην ζηάδην ηνπ 

editing.  Λφγν ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ επέβαιε ν επεμεξγαζηήο θαη ε Ram, δελ ππήξρε 

πεξηζψξην αχμεζεο Sampling/Bit rate θαη γη’ απηφ ην ιφγν ην βήκα απηφ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ. Μεγαιχηεξε βάζε δφζεθε ζηα ζηάδηα ηνπ Restoration θαη 

Compression φπνπ παξνπζηάδνληαλ θαη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ιφγσ ρακειήο 

πνηφηεηαο εμνπιηζκνχ θαη κε θαηάιιεινπ ρψξνπ ερνγξάθεζεο.    

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηάδηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ 

ρξήζε ελφο Plugin Mastering ηεο εηαηξίαο iZotope ην Ozone 4. Σν ζπγθεθξηκέλν 

plugin είλαη κηα εχθνιε θαη ζπκπαγήο ιχζε γηα νινθιεξσκέλν εξαζηηερληθφ 

mastering πνπ εκπεξηέρεη πνιιά εξγαιεία φπσο multiband compressors, limiters, EQ, 

stereo enhancement, exciter θαη mastering reverbs ζε έλα εληαίν plugin.  
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Δπηπξφζζεησο γηα ην Restoration ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα Plugin ηεο WAVES X-Click, 

X-Noise θαη X-Crackle. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπσο ην θνκκάηη My hesitation γηα 

ην Compression ρξεζηκνπνηήζεθε ην Plugin ηεο WAVES L3-LL Multi Stereo γηα ηελ 

πξνζζήθε δηαθνξεηηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ήρν. Γηα ηηο δηεξγαζίεο ησλ  Fade-in, Fade-

out ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ελζσκαησκέλα crossfades ηνπ Samplitude. 

 

4.3 Ηρεηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ Mastering 

Αθνχγνληαο θαη ζπγθξίλνληαο ηελ αθνπζηφηεηα θαη ηελ ρξνηά ησλ θνκκαηηψλ, ζε 

ζρέζε κε πξνζσπηθά αγαπεκέλα θνκκάηηα, έγηλε πξνζπάζεηα κίκεζεο θαη 

αλαπαξαγσγήο απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ‘’ήρνπ’’ πνπ ήηαλ επηζπκεηφο. Γειαδή αλ 

νξηζηεί ην ερεηηθφ άθνπζκα θαη ν ραξαθηήξαο ησλ θνκκαηηψλ, απηφο ζα ήηαλ απιά 

κηα κίκεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ αθνπζκάησλ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο 

– ΗΥΗΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Δηθόλα 8- Waves X-Noise Δηθόλα 9 - Waves X-Crackle Δηθόλα 10 - Waves X-Click 
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5.1 ηαηηζηηθά ερεηηθνύ εύξνπο 

Γηα λα θξίλνπκε ηα ερεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηερληθήο άπνςεο, ζα πξέπεη λα 

βξνχκε αθνπζηηθά φκνηα θνκκάηηα θαη λα ζπγθξίλνπκε ηα ερεηηθά εχξε, ηηο 

θπκαηνκνξθέο θαη ηα ηζηνγξάκκαηά ηνπο. 

Ηρεηηθά θνκκάηηα σο πξνο ζχγθξηζε: 

Πίνακασ 2 - Ηχητικά κομμάτια ωσ προσ ςφγκριςη 

 Καιιηηέρλεο Σίηινο 

θνκκαηηνύ 

Υξνλνινγία Δηαηξία 

Παξαγωγήο 

1
ν
 θνκκάηη Bryan Adams Lie to me 1998 A&M 

2
ν
 θνκκάηη ColdPlay Fix you 2005 Capitol, 

Parlophone 

3
ν
 θνκκάηη The Folk 

Implosion 

What brand of 

skin 

2003 iMusic (USA) 

4
ν
 θνκκάηη Michael Bublé Home 2005 143 Records, 

Reprise 

5
ν
 θνκκάηη Ray 

Lamontagne & 

the Pariah Dog 

For the 

summer 

2010 RCA/Stone 

Dwarf/RED 

(US) 

 

Αο μεθηλήζνπκε κε ηα ζηαηηζηηθά ερεηηθνχ εχξνπο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη αξηζηεξά ηα ζηαηηζηηθά ερεηηθνχ εχξνπο ησλ καζηεξαξηζκέλσλ 

θνκκαηηψλ ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο θαη δεμηά ηα ζηαηηζηηθά καζηεξαξηζκέλσλ 

επαγγεικαηηθψλ ερνγξαθήζεσλ κε φκνηα κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο έθξηλε ν 

θνηηεηήο
1
, γλσζηψλ θαιιηηερλψλ

2
.  

 

 

Πίνακασ 3 – Συγκρίςεισ ηχητικοφ εφρουσ 

Track 1 – All for you Bryan Adams – Lie to me 

                                                           
1
 Τα κομμάτια επιλζχτηκαν ςφμφωνα με τα ακοφςματα και τον επηρεαςμό από αυτά του φοιτητή την 

εκάςτοτε περίοδο τησ ςυγγραφήσ των μουςικών κομματιών τησ πτυχιακήσ. 
2
 Όλα τα κομμάτια είναι αρχεία WAV 44100 Hz και 16 bit rate. 



Σκήκα Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο & Αθνπζηηθήο .......................................................................  

 
32 

  

Track 2 – My hesitation 

 

ColdPlay – Fix you 

 

Track 3 – Escape from you The Folk Implosion – What brand of skin  
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Track 4 – I don’t like 

 

Michael Bublé – Home 

 

Track 5 – Waiting someone  Ray Lamontagne & the Pariah Dog – For 

the summer 
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5.2  Ιζηνγξάκκαηα θαη θπκαηνκνξθέο 

Σν ηζηφγξακκα εκθαλίδεη έλα γξάθεκα πνπ δείρλεη ηε ζρεηηθή επηθξάηεζε ηνπ θάζε 

εχξνπο. ηα νξηδφληηα εκθαλίδεηαη ην πιάηνο έληαζεο ζε ληεζηκπέι, θαη ζηνλ 

θαηαθφξπθν άμνλα ηα κέηξα επηθξάηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν RMS. ηηο 

θπκαηνκνξθέο, ε νπηηθή αλαπαξάζηαζε ελφο ζήκαηνο ήρνπ, εκθαλίδεηαη σο ην 

πιάηνο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζην Adobe Audition. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη αξηζηεξά ηα ηζηνγξάκκαηα θαη 

θπκαηνκνξθέο ησλ καζηεξαξηζκέλσλ θνκκαηηψλ ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο θαη δεμηά 

ηα ηζηνγξάκκαηα θαη θπκαηνκνξθέο καζηεξαξηζκέλσλ επαγγεικαηηθψλ 

ερνγξαθήζεσλ κε φκνηα κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
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Πίνακασ 4 – Συγκρίςεισ  ιςτογραμμάτων και κυματομορφών 

Track 1 – All for you 

 

 

Bryan Adams – Lie to me 

 

 

Track 2 – My hesitation 

 

ColdPlay – Fix you 
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Track 3 – Escape from you 

 

 

The Folk Implosion – What brand of skin  

 

 

Track 4 – I don’t like Michael Bublé – Home 
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Track 5 – Waiting someone  

 

Ray Lamontagne & the Pariah Dog – For 

the summer 
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5.3 Απνηειέζκαηα 

Αλ ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα ερεηηθνχ εχξνπο, ζα παξαηεξήζνπκε φηη ηα 

λνχκεξα ησλ Average θαη Total RMS Power είλαη παξαπιήζηα. Απηφ ζεκαίλεη πνιχ 

απιά φηη αθνπζηηθά ηα δχν θνκκάηηα έρνπλ παξφκνηεο εληάζεηο. Απηφ θάλεη ηα 

θνκκάηηα ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εμίζνπ ειθπζηηθά κε ηα ππφινηπα επαγγεικαηηθά 

ζην θνηλφ. Γηα λα δνχκε θαη ζρεκαηηθά ηηο δηαθνξέο, αθνινπζνχλ δχν γξαθηθέο κε ηα 

Average  RMS Power
3
 θαη Total RMS Power

4
. 

Γράφημα 1 Average  RMS Power 

 

   

Γράφημα 2 Τotal RMS Power 

 

Αλ θνηηάμνπκε ηψξα ηα ηζηνγξάκκαηα θαη ηηο θπκαηνκνξθέο παξαηεξνχκε θαη πάιη 

πνιιέο νκνηφηεηεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζσπηθψλ θνκκαηηψλ ηνπ θνηηεηή θαη 

ησλ θνκκαηηψλ σο πξνο ζχγθξηζε. Η παξνπζία δπλακηθνχ εχξνπο ζηηο θπκαηνκνξθέο 

                                                           
3
 Average RMS Power = (Average RMS Power Left + Average RMS Power Right) / 2  

4
 Total RMS Power = (Total RMS Power Left + Total RMS Power Right) / 2 
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ησλ θνκκαηηψλ ηεο πηπρηαθήο είλαη φκνηα κε απηή πνπ βιέπνπκε ζηα επαγγεικαηηθά 

θνκκάηηα.  

Γειαδή κπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα φηη ηερληθά ηα θνκκάηηα είλαη άξηηα, αλ 

ζθεθηεί θαλείο ηελ δηαθνξά ζε εμνπιηζκφ, ρξήκαηα θαη ρξφλν πνπ δηέζεηε ν 

θνηηεηήο.     
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
Ο

 - SOCIAL MEDIA 

 

6.1 ρέζε θνηλωληθήο δωήο κε κνπζηθή  

Απφ ηνπο πξψηνπο πνιηηηζκνχο πνπ έρνπλ δηαζσζεί ζπγγξάκκαηα θαη έξγα ηέρλεο 

κέρξη θαη ζήκεξα, ε θνηλσληθή δσή ησλ αλζξψπσλ ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

κνπζηθή. Η κνπζηθή ήηαλ ε θχξηα αηηία γηα ηελ ζπγθξφηεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

Λεηηνπξγνχζε θαη ιεηηνπξγεί αθφκε θαη ζήκεξα ζαλ ζπλδεηηθφο θξίθνο γηα ηελ 

ζχζθημε ζρέζεσλ ζε άηνκα ηεο θνηλσλίαο. Απφ φιεο ηηο κνξθέο ηέρλεο ε κνπζηθή 

παίδεη ηνλ πξσηεχνληα ξφιν. Δίλαη θαλεξφ ην φηη ζε φιεο ηηο ηειεηέο θαη εθδειψζεηο 

ππάξρεη κνπζηθή. Παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηνπο γάκνπο, ζηηο βαθηίζεηο θαη ζε 

νπνηαδήπνηε ραξκφζπλν ενξηαζκφ ε κνπζηθή είλαη παξνχζα. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζε κε 

ραξκφζπλα γεγνλφηα φπσο θεδείεο θαη κλεκφζπλα αηφκσλ θαη εζληθψλ ζπκβάλησλ 

φπνπ ε κνπζηθή επεξεάδεη θαη πξνζδίδεη ζην θιίκα ηεο πεξίζηαζεο έλα κειαγρνιηθφ 

χθνο. Κνηλσληθή ζπγθξφηεζε κέζσ ηεο κνπζηθήο δηνρεηεχεηε ζε έλα έζλνο κε ηνλ 

εζληθφ ηεο χκλν. Μηα άιιε κνξθή θνηλσληθήο ζπγθξφηεζεο κεγαιχηεξνπ ζθέινπο 

είλαη νη ζξεζθείεο φπνπ θαη ζε απηέο ε κνπζηθή είλαη απφ ηα θχξηα θνκκάηηα ηνπο. 

Ύκλνη, ςαικσδίεο θαη άζκαηα ραξαθηεξίδνπλ ηελ θάζε ζξεζθεία θάλνληάο ζηελ 

κνλαδηθή θαη ραξαθηεξηζηηθή ζην άθνπζκά ηεο.  

Γηα νπνηνδήπνηε δξψκελν, πξνεξρφκελν απφ νπνηνδήπνηε κνξθή ηέρλεο φπσο 

ζέαηξν, γιππηηθή, παξνπζίαζε ινγνηερληθνχ βηβιίνπ, έθζεζε δσγξαθηθήο, γθαιά 

ζπλνδεχεηαη κε κνπζηθή γηα ηελ ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ, αληαιιαγή απφςεσλ θαη 

ςπρηθή επεμία (Safko and Brake, 2009).   

 

 

 

6.2 Γηαδίθηπν 
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Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θνηλσληθά θαηλφκελα, απφ άιινπο ραξαθηεξηδφκελν θαη σο 

εζηζκφ, ζηηο κέξεο καο είλαη ην ιεγφκελν Γηαδίθηπν 

(Internet). Σν δηαδίθηπν έρεη επεξεάζεη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο ζε φια ηα πιάηε θαη κήθε, 

έρνληαο ζπκβάιιεη θαη κε θαιφ αιιά θαη κε θαθφ 

ηξφπν ζε απηήλ. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ην 

δηαδίθηπν ζπκβάιιεη -φπσο θαη ε κνπζηθή- ζηελ δσή 

καο δεκηνπξγψληαο κία παγθνζκίνπ ζθέινπο 

θνηλσληθή ζπγθξφηεζε αηφκσλ φρη κφλν δηαθνξεηηθήο 

εζληθφηεηαο θαη πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ, αιιά θαη 

δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, θνπιηνχξαο, ζξεζθείαο θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ (Boyd, 

2008). Με ηελ βνήζεηα ησλ ιεγφκελσλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο (social media) 

φπσο ην Facebook, ην Twitter, ην linkedin θαη πνιιά άιια, ε αληαιιαγή απφςεσλ 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ  έρεη γίλεη πνιχ απιή αλ ζθεθηεί θαλείο ηνπο πην απαξραησκέλνπο 

ηξφπνπο αληαιιαγήο απφςεσλ ζε άηνκα δηαθνξεηηθήο πφιεο θαη κφλνλ. Όιε απηή ε 

απιφηεηα ησλ πξαγκάησλ έρεη επλνήζεη ηελ δεκηνπξγία δηαδηθηπαθψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ πνπ δηαθέξνπλ ζε πνιχ απφ ηηο θαζεκεξηλέο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ 

ζπλαληάκε ζηελ δσή καο.  

 

6.3 Κνηλωληθέο ηζηνζειίδεο  

Κνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο ή αιιηψο social media  

είλαη κία απφ απηέο ηηο θξάζεηο πνπ νη άλζξσπνη 

λνκίδνπλ φηη θαηαιαβαίλνπλ ην λφεκά ηεο δηφηη 

απνηειείηαη απφ δχν γλσζηέο ζε απηνχο ιέμεηο. Η 

πξψηε ιέμε είλαη ‘θνηλσληθά’, φινη μέξνπκε ηη 

ζεκαίλεη λα είζαη θνηλσληθφο. Δίλαη ε δπλαηφηεηα ελφο 

αλζξψπνπ λα αιιειεπηδξά θαη λα επεξεάδεη άιινπο. 

Γηα παξάδεηγκα, φινη καο έρνπκε αθνχζεη ηελ κεηέξα  

καο λα καο ιέεη ‘βγεο απ’ ην ζπίηη, πήγαηλε λα 

θνηλσληθνπνηεζείο’. Όπσο θαη ε ιέμε έηζη θαη ε κεηέξα καο ηελ νξίδεη ζαλ θάηη 

ζεηηθφ.  

Αο πάξνπκε ην άιιν ζθέινο ηψξα, ‘κέζα δηθηχσζεο’. Με ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα 

ησλ κέζσλ ελλννχκε ηα κέζα πιεξνθνξηψλ φπσο εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη 

ξαδηνηειεφξαζε. Δλψ ε ιέμε απηή καο θάλεη λα θαληαδφκαζηε εηθφλεο απφ 

θνινζζνχο πιεξνθνξηψλ φπσο ηειενπηηθά θαλάιηα, απφ ηελ άιιε καο πεξηγξάθεη ην 

πψο κεηαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα λέα κέζσ ηεο ηππνγξαθίαο, ηνπ ήρνπ θαη 

ηεο εηθφλαο. Όια απηά έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε αθξναηψλ κέζσ ηεο 

δηνρέηεπζεο κηαο πιεξνθνξίαο ή ηελ αλαθνίλσζε ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ. Η 

ζεκεξηλή ηερλνινγία φρη κφλνλ δελ έρεη κεηψζεη ηελ αλάγθε γηα πιεξνθνξία αιιά 

έρεη δψζεη ζηνλ κέζν ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζηελ δεκηνπξγία θαη 

ζηελ δηάδνζε απηήο. Όινη έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπκε ζαλ απινί 
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πνιίηεο ‘δεκνζηνγξάθνη’ κε ηελ ρξήζε κφλνλ θαη κφλνλ ηνπ θηλεηνχ καο σο θάκεξα 

ηξαβψληαο έλα βίληεν θαη ζηέιλνληάο ην ζε έλα ηειενπηηθφ θαλάιη γηα ηελ πξνβνιή 

ηνπ(Safko and Brake, 2009).  

πλεπψο, απφ επαγγεικαηηθή άπνςε, ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο έρνπλ σο ζθνπφ 

ηε δεκηνπξγία δηαιφγνπ θαη ηξφπνπ πξνψζεζεο θαη εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

Σα δχν πην βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη φηη: 

1. έρνπλ σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία δηαιφγνπ, θαη 

2. δελ κπνξείο λα ειέγρεηο απηνχο ηνπο δηαιφγνπο αιιά κπνξείο λα 

ηνπο επεξεάδεηο (Safko and Brake, 2009). 

Να αλαθεξζεί φηη ηα social media είλαη κηα κνξθή ηζηνζειίδσλ πνιχ λέα ζρεηηθά. 

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ έρνπλ γίλεη πνιιέο εθηελείο κειέηεο ζηελ 

ζρέζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηεο κνπζηθήο πξνψζεζεο θαη δελ έρνπκε 

πνιιέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζην ζέκα.. Γηα λα δνχκε ζρεκαηηθά θαη ην ζέκα 

αθνινπζεί κηα εηθφλα κε ηηο εκεξνκελίεο εκθάληζεο ησλ πην ζεκαληηθψλ social 

media: 
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Εικόνα 11 - social media και ημερομηνίεσ εμφάνιςησ 

Πηγή: Social Network Sites: Definition, History, and 

Scholarship, Journal of Computer-Mediated 

Communication 2008 
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Μέζα θοηλφληθής δηθηύφζες θαη ορηζκός 

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο αλαθέξνληαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο, πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ 

αλζξψπηλσλ θνηλνηήησλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη online 

γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, γλψζεσλ θαη απφςεσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαινγηθά κέζα ελεκέξσζεο. Σα 

δηαινγηθά κέζα ελεκέξσζεο θαη νη Web-based 

εθαξκνγέο θαζηζηνχλ δπλαηή ηε δεκηνπξγία θαη 

κεηάδνζε πεξηερνκέλσλ ζε κνξθή ιέμεσλ, εηθφλσλ, βίληεν θαη ερεηηθνχ πιηθνχ 

(Danah m. Boyd, 2008). 

Μέζα απφ φια απηά έρνπλ δεκηνπξγεζεί θάπνηα θνηλσληθά ηζηνιφγηα πνπ έρνπλ σο 

αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ γλσζηνπνίεζε κνπζηθψλ έξγσλ άγλσζησλ κνπζηθψλ 

θαιιηηερλψλ. 

 

 

6.4 Μνπζηθέο θνηλωληθέο ηζηνζειίδεο 

Με ηελ αχμεζε ρξήζεο θνηλσληθψλ ηζηνζειίδσλ απφ ην θνηλφ, αλακελφκελν ήηαλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ θάπνηεο πην εηδηθεπκέλεο θνηλσληθέο ηζηνζειίδεο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο νκάδεο. Σέηνηεο νκάδεο κπνξνχλ λα έρνπλ πνηθίια ζέκαηα φπσο 

θσηνγξαθία, δσγξαθηθή, αζιεηηζκφ, θηλεκαηφγξαθν, ρφκπη θάζε είδνπο θαη γεληθά 

ελδηαθέξνληα. Μία απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα απηή πνπ αθνξά ηελ παξνχζα πηπρηαθή είλαη ε 

κνπζηθή. Γηα ηνπο ιεγφκελνπο κνπζηθφθηινπο έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί πνιιέο θνηλσληθέο ηζηνζειίδεο πνπ έρνπλ σο 

θεληξηθφ ζέκα ηελ κνπζηθή θαη ηελ πξνψζεζε απηήο απφ 

ηνπο ζπλζέηεο, κνπζηθνχο θαη εηαηξίεο πνπ ηνπο εθπξνζσπνχλ. 

Οη πην γλσζηέο απφ απηέο είλαη νη : Soundcloud, MySpace θαη 

Jumping Fish. Αζρέησο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην YouTube 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπηηθναθνπζηηθνχο ζθνπνχο, ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί 

ζηηο Μνπζηθέο θνηλσληθέο ηζηνζειίδεο ιφγν ηνπ φηη ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ γηα 

αθξφαζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ θαη πξνψζεζε απηψλ. ε απηέο ηηο ζειίδεο ν κνπζηθφο 

αλεβάδεη ζε ςεθηαθή κνξθή ην θνκκάηη ηνπ ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκν γηα αθξφαζε 

απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Μπνξεί επίζεο λα παξνπζηάζεη κηα εηθφλα 

θαη θάπνηα ζρφιηα γηα ην θνκκάηη, πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ 

αιιά θαη ζηίρνπο ηνπ. Δπηπξνζζέησο νη ρξήζηεο πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ ηζηφηνπν 

κπνξνχλ θαη απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο λα ζρνιηάζνπλ θαη λα παξαζέζνπλ ηελ γλψκε 

ηνπο γηα ην ερεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ θαιιηηέρλε. 

 

Δηθόλα 12 - Λνγόηππν 

Souncloud 

Δηθόλα 13 - Λνγόηππν 

MySpace 
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6.5 Κνηλωληθνπνιηηηθό ππόβαζξν θαη ειηθία 

ηηο παιαηφηεξεο επνρέο ε επηινγή ηνπ είδνπο κνπζηθήο ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε 

ην θνηλσληθφ ππφβαζξν ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ έλαο 

επθαηάζηαηνο άλζξσπνο ζα άθνπγε θιαζζηθή κνπζηθή,  ηηαιηθή θαη θηλέδηθε φπεξα 

ζε αληίζεζε κε έλαλ ιηγφηεξν επθαηάζηαην πνπ ζα άθνπγε ηελ ιατθή κνπζηθή ηεο 

επνρήο ηνπ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο ζε 

ρψξεο κε θαιχηεξν βηνηηθφ επίπεδν θαη ζε πςειφηεξεο θνηλσληθέο βαζκίδεο. Έλα 

άιιν ηξαληαρηφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ήηαλ ε blues κνπζηθή ζηα ηέιε 

ηνπ 19
νπ 

αηψλα απφ ηηο λφηηεο θησρέο πεξηνρέο ηεο Ακεξηθήο απφ ηνπο 

αθξνακεξηθάλνπο έγρξσκνπο. Η blues ήηαλ ε κνπζηθή ησλ θησρψλ θαη ησλ 

θαηαπηεζκέλσλ πεξηνρψλ πνπ αθφκε επηθξαηνχζε ε δνπιεία αλζξψπσλ ρξψκαηνο. 

Μεγάιν ξφιν ζην είδνο ηεο κνπζηθήο θαη ζηελ δηάδνζή ηνπ έπαημε θαη ην πνιηηηθφ 

θαζεζηψο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο. Έλα άιιν παξάδεηγκα απηνχ ήηαλ ε Rock κνπζηθή 

πνπ ζηελ δεθαεηία ηνπ εμήληα ήηαλ απαγνξεπκέλε. Σν αγγιηθφ θξάηνο απαγφξεπε ην 

άθνπζκα απηνχ ηνπ είδνπο κνπζηθήο ζηα ξαδηφθσλα επηηξέπνληαο κφλνλ ηελ 

αλακεηάδνζε ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο. Απηφ φκσο δελ ήηαλ αξθεηφ γηα λα 

ζηακαηήζεη ηελ δηάδνζή ηεο θαη θπξίσο ζηηο λεφηεξεο ειηθίεο φπνπ ζεκάδεςε ηελ 

αξρή κηαο λέαο επνρήο κε πνιιά λέα θαη πξσηνπνξηαθά θηλήκαηα (Safko and Brake, 

2009).  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ειηθία ελφο αηφκνπ παίδεη θαη απηή βαζηθφ ξφιν ζηελ 

επηινγή ηνπ είδνπο κνπζηθήο. Δίλαη επθνινλφεην φηη έλαο έθεβνο ζα επηιέμεη έλα 

είδνο πην ρνξεπηηθφ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πην άγξην θαη αλαξρηθφ φπσο ηελ 

ξνθ θαη ηελ κέηαι κνπζηθή. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ηα πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα 

ζπγθξνηήκαηα θαη θαιιηηέρλεο κεγάιεο απήρεζεο απνηεινχληαλ απφ λέα άηνκα 

φπσο νη Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Jimmy Hendrix θαη πνιινί άιινη. Η 

απήρεζε ελφο θαιιηηέρλε ζε λέν ειηθηαθά θνηλφ είλαη επλντθή γηα ηελ γλσζηνπνίεζε 

ηνπ πιηθνχ ηνπ θαη ηελ κεηέπεηηα ζηαδηνδξνκία ηνπ.  

Όια απηά έρνπλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηζνπεδσζεί κε ηελ εηζαγσγή ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

ησλ θνηλσληθψλ ηζηνζειίδσλ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Σν θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ 

ππφβαζξν θαη θπξίσο ε ειηθία δελ έρνπλ πηα ηελ ίδηα ζεκαζία πνπ είραλ θάπνηε. Σν 

φηη έλα παηδί δψδεθα ρξνλψλ έρεη πξφζβαζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ζε κηα 

κνπζηθή θνηλσληθή ηζηνζειίδα θαη κπνξεί λα ζρνιηάζεη, ελψ ηαπηφρξνλα έλαο άιινο 

άλζξσπνο πνιχ κεγαιχηεξεο ειηθίαο έρεη πξφζβαζε ζην ίδην θνκκάηη, επηηξέπεη ηελ 

δεκηνπξγία κηαο ηειείσο δηαθνξεηηθήο θαηάζηαζεο φπνπ έλα παηδί κε έλαλ άληξα 

κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ρσξίο λα ππάξρεη ε πξνθαηάιεςε ηεο 

ειηθίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ππνβάζξνπ.                                              
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6.6 Μνπζηθή αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα θαη θνηλωληθά δίθηπα 

 Απαξαίηεην γηα ηελ ζχλζεζε θαη εθηέιεζε ελφο κνπζηθνχ θνκκαηηνχ είλαη ε βαζηθή 

γλψζε κνπζηθήο θαη φρη κφλνλ.  Η κνπζηθή φπσο θαη άιιεο κνξθέο ηέρλεο 

πξνυπνζέηνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ θαινχ (θαιφο + ηέρλε = θαιιηηέρλεο). Γειαδή έλα 

άηνκν λα κπνξεί λα μερσξίδεη ην θαιφ θαη ην σξαίν απφ θάηη θαθφ θαη άζρεκν. 

Δλλνείηε φηη ε αίζζεζε ηνπ θαινχ θαη θαιαίζζεηνπ είλαη αληηθεηκεληθφ θξηηήξην, 

αιιά απηφ δελ απνθιείεη ην ελδερφκελν ηνπ θάηη λα είλαη θνηλά απνδεθηφ ζαλ σξαίν 

θαη θαιφ. Έλα άηνκν γηα λα γελλεζεί κε απηέο ηηο αηζζήζεηο πξνυπνζέηεη απηφ πνπ 

απνθαινχκε ζήκεξα ηδηνθπία. Γηα ηνπο ππφινηπνπο απηέο νη αηζζήζεηο κπνξνχλ λα 

θαιιηεξγεζνχλ θαη λα δηδαρζνχλ απφ θάπνηνλ πνπ ηηο θαηέρεη ζε έλαλ βαζκφ ήδε. Ο 

άλζξσπνο απφ ηελ εκέξα ηεο γέλλεζήο ηνπ μεθηλά λα έρεη πξνηηκήζεηο γηα ην ηί ηνπ 

αξέζεη πξνζσπηθά, κία γεχζε, κία εηθφλα, έλα ρξψκα, κηα κπξσδηά, έλα πξφζσπν.  

Οξηζκέλα απφ απηά έξρνληαη απζφξκεηα θαη ελζηηθησδψο, άιια πξνέξρνληαη απφ 

επεξεαζκνχο απφ άιια άηνκα ή γεληθά απφ ηελ θνηλσλία.  Έλα παξάδεηγκα απηνχ 

είλαη ην φηη ζα επηιέμνπκε έλα πξντφλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο κάξθαο θαη ζα ην 

ραξαθηεξίζνπκε θαιφ ρσξίο λα ην έρνπκε δεη ή μαλαρξεζηκνπνηήζεη δηφηη απιά καο 

ην έρνπλ «εηζάγεη» ζην ππνζπλείδεην απφ λεαξή ειηθία ή ην ζπκπεξάλακε κέζα απφ 

ηα κελχκαηα πνπ καο πεξλνχλ απφ ηελ θνηλσλία.  Απηφ δελ είλαη απαξαίηεηα θαιφ, 

απιά έηζη καο έρνπλ κάζεη λα ην απνδερφκαζηε απφ ην πεξηβάιινλ καο, φπσο ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν.  Γειαδή κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη θάηη είλαη θαιφ 

θαη σξαίν ρσξίο θακία γλψζε ή θαιιηέξγεηα πάλσ ζην ζέκα.  Αλ θάηζεη θαλείο λα ην 

ζθεθηεί, είλαη ηειείσο αληηθαηηθφ ην φηη θάλνπκε ηνπο θξηηηθνχο ζε έλα ζέκα ρσξίο 

λα θαηέρνπκε θακία παηδεία θαη γλψζε πάλσ ζε απηφ.  Παξαδείγκαηνο ράξηλ είλαη 

ζαλ λα δερηνχκε θαη λα ιάβνπκε ππφςε κηα θξηηηθή, απφ έλα πξφζσπν πνπ δελ 

θαηέρεη θακία γλψζε κνπζηθήο θαη γεληθά δελ είλαη κνπζηθφθηινο, γηα κία ζχλζεζε 

ελφο θαιιηηέρλε πνπ έρεη ζπνπδάζεη θαη έρεη εκπεηξία θαη γλψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζχλζεζεο κνπζηθήο. Απηφ είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ην ζπλαληάκε πνιχ ζηηο κέξεο καο 

θπξίσο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Γίλεηαη θπξηνιεθηηθά έλαο θαηαηγηζκφο απφ 

απηναπνθαινχκελνπο θαιιηηέρλεο πνπ ζπλζέηνπλ κνπζηθά θνκκάηηα ρσξίο θαλέλα 

κνπζηθφ θαη θαιιηηερληθφ ππφβαζξν. Γελ είλαη απαξαίηεην φηη φινη απηνί νη λένη 

θαιιηηέρλεο δελ έρνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ θαινχ θαη ηνπ σξαίνπ ή ην έξγν ηνπο δελ 

είλαη θαιαίζζεην αιιά ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ δελ έρεη σο ζθνπφ λα είλαη 

αηζζεηηθφ ην απνηέιεζκα αιιά νη θξηηηθέο πνπ ζα δερηεί.  Καη εδψ εξρφκαζηε ζηα 

πξναλαθεξζέληα, ην φηη έηζη καο έρνπλ κάζεη λα θξίλνπκε ην θαιφ θαη σξαίν γηαηί 

είλαη θνηλσληθά απνδεθηφ.  

Έλα απφ ηα πην ζιηβεξά θαηλφκελα ησλ social media είλαη ε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο 

(ηνπ κνπζηθνχ θνκκαηηνχ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε) ζχκθσλα κε ηελ πνζφηεηα 

ησλ ζρνιίσλ θαη ησλ «likes» ζε αληίζεζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ ζρνιίσλ θαη θξηηηθψλ. 

Σα ζρφιηα θαη ε γλψκε ησλ αθξναηψλ έρνπλ πεξάζεη ζε δεχηεξε κνίξα ιφγν ηεο 

αλαδήηεζεο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο έιιεηςεο κνπζηθήο παηδείαο απφ ην θνηλφ. Καη 

εθηφο απηνχ νη ίδηνη νη θαιιηηέρλεο δελ ζέβνληαη ην έξγν ηνπο κε ην λα ζπλζέηνπλ θαη 



Σκήκα Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο & Αθνπζηηθήο .......................................................................  

 
47 

λα δεκηνπξγνχλ θνκκάηηα κφλν θαη κφλν γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ εγσηζκνχ ηνπο. Η 

εξψηεζε πνπ ηίζεηαη είλαη ε εμήο:  

Πνηά ζα πξέπεη λα είλαη ε ζρέζε ηνπ θαιιηηέρλε κε ηελ κνπζηθή θαη ηελ 

ζχλζεζε ηεο κνπζηθήο; Καη πνηα ε ζρέζε ηνπο κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ ήρνπ, 

αιιά θαη ην θνηλσληθφ ηνπ πεξίβιεκα;    

Γπζηπρψο απηή είλαη κία εξψηεζε ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα δνζεί κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαη απιή απάληεζε. Γελ παχεη φκσο λα είλαη κία ζηνρεπκέλε θαη ζεκαληηθή εξψηεζε 

πνπ ζα έπξεπε λα θάλεη ν αθξναηήο αιιά θαη ν θαιιηηέρλεο ζηνλ εαπηφ ηνπ. 

Μπνξνχκε λα ην ραξαθηεξίζνπκε θαη ζαλ έλα είδνο απηνθξηηηθήο.  

Αλ πάξνπκε ην πξψην ζθέινο ηεο εξψηεζεο, ζην πνηά ζα πξέπεη λα είλαη ε ζρέζε ηνπ 

θαιιηηέρλε κε ηελ κνπζηθή θαη ηελ ζχλζεζε ηεο κνπζηθήο, δπζηπρψο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ηα θξηηήξηα είλαη αθνπζηηθά θαη εμαξηψληαη απφ ην 

γνχζην ηνπ θαζελφο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, αλ γξαθηεί έλα κνπζηθφ θνκκάηη πνπ ζα 

έρεη απήρεζε ζε έλα κεγάιν θνηλφ, νη γλψκεο ησλ αθξναηψλ ζα είλαη ζεηηθέο γηα ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο ζχλζεζήο ηνπ. Αληηζέησο, αλ δελ ιάβεη θαιά ζρφιηα, ε γλψκε απηή 

παξά κφλν ζεηηθή δελ ζα είλαη. Οη γλψζεηο κνπζηθήο ηνπ θαιιηηέρλε θαη ηνπ αθξναηή 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ έρνπλ θαη κεγάιε αμία. Απηφ καο θέξλεη ζην επφκελν 

ζθέινο ηεο εξψηεζήο καο, ζην πνηα ε ζρέζε ηνπο κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ ήρνπ, αιιά 

θαη ην θνηλσληθφ ηνπ πεξίβιεκα. Δδψ έλα πην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ζα 

βνεζνχζε. Αο πάξνπκε σο παξάδεηγκα ην 5
ν
 θνκκάηη ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο, ην 

«Waiting someone». Απηφ είλαη έλα θνκκάηη θάληξη (country). Γηα έλαλ ζπλζέηε, ην 

λα ζπλζέζεη έλα θνκκάηη θάληξη, ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ αηζζεηηθή θαη 

ην θνηλσληθν-γεσγξαθηθφ ηεο ππφβαζξν. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ αθξναηή. Θα ήηαλ 

αδχλαην λα ζρνιηάζεηο ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη κε γλσξίδνληαο απηά ηα πξάγκαηα. 

Άξα γηα λα δψζνπκε κηα απιή απάληεζε ζην δεχηεξν ζθέινο, ν θαιιηηέρλεο θαη ν 

αθξναηήο ζα πξέπεη λα είλαη γλψζηεο ηεο αηζζεηηθήο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ππφβαζξνπ 

ηνπ θνκκαηηνχ γηα λα κπνξέζνπλ λα ην ζπλζέζνπλ θαη λα ην ζρνιηάζνπλ αληίζηνηρα. 

Αληηζέησο ην κφλνλ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ είλαη λα παξαζέζνπλ ην αθνπζηηθφ ηνπο 

θξηηήξην. 

Σα θνηλσληθά δίθηπα έδσζαλ κηα ηεξάζηηα ψζεζε ζηελ δπλαηφηεηα γλσζηνπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ ηνπ θαιιηηέρλε ζε έλα κεγαιχηεξν εχξνο θνηλνχ θαη ζρνιίσλ. Απηφ έρεη 

φκσο θαη σο απνηέιεζκα ηελ παξαπιάλεζε ηνπ θαιιηηέρλε απφ ηνλ φγθν ησλ 

πξνζδνθηψλ θαη ζρνιίσλ απφ αθξναηέο θαη κνπζηθέο βηνκεραλίεο ρσξίο 

κνπζηθνθνηλσληθφ  ππφβαζξν. Απηφ νδεγεί ηνλ θαιιηηέρλε πνιιέο θνξέο ζε επηινγέο 

θαη απνθάζεηο πνπ απέρνπλ πνιχ απφ ηνλ ζηφρν πνπ είρε ζέζεη ν ίδηνο αξρηθά γηα ηελ 

πνξεία ηεο κνπζηθήο ηνπ ζχλζεζεο.  
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«Η κοσζηθή βηοκεταλία αρτίδεη λα ελδηαθέρεηαη γηα ζέλα γηαηί θάλεης θάηη δηθό ζοσ θαη 

κόιης αρτίδοσλ λα εκπιέθοληαη πρέπεη λα παιέυεης γηα λα θάλεης ηο δηθό ζοσ. Γίλεηαη 

κηα κάτε ηο λα εθθράζεης ηολ εασηό ζοσ κε ηολ ηρόπο ποσ ηο θάλεης θαλοληθά, κε ηολ 

ηρόπο ποσ ζοσ έρτεηαη θσζηθά»
5
 

      Ray Lamontagne, Live From Abbey Road 

Παιαηφηεξα ε ζρέζε ηνπ κνπζηθνχ – θαιιηηέρλε κε ην θνηλφ ηνπ ήηαλ πην άκεζε θαη 

αλζξψπηλε. Ο κφλνο ηξφπνο γηα έλαλ θαιιηηέρλε λα γίλεη γλσζηφο θαη λα δερηεί 

θξηηηθέο, αιιά θαη γηα ην θνηλφ λα ηνλ αθνχζεη, ήηαλ νη ζπλαπιίεο, κνπζηθέο ζθελέο, 

κπνπάη (Boite) φπνπ ν θαιιηηέρλεο εξρφηαλ ζε επαθή κε ην θνηλφ ηνπ. Όιν απηφ 

έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ζε έλαλ θέξειπη κνπζηθφ λα αλαδπζεί ζε έλα πην 

κνπζηθνθνηλσληθά θαιιηεξγεκέλν θνηλφ. Σν θνηλφ απνηεινχληαλ θαηά έλα κεγάιν 

κέξνο θαη απφ νκφηερλνπο, κεγάινπ θαη κηθξνχ βειελεθνχο. Οη θξηηηθέο ηηο νπνίεο 

εηζέπξαηηε ν θαιιηηέρλεο δελ ήηαλ απιέο θξηηηθέο αιιά ζρφιηα θαη ζπκβνπιέο άιισλ 

θαιιηηερλψλ κε εκπεηξία θαη κνπζηθή θαιιηέξγεηα. Ο λένο κνπζηθφο κπνξνχζε λα 

ζηεξηρηεί ζηηο θξηηηθέο, γλσξίδνληαο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αηζζεηηθή απηψλ, ρσξίο λα 

νδεγείηαη ζηελ αλάγθε γηα πνζφηεηα. Απηφ βνεζνχζε ηνλ θαιιηηέρλε λα 

επηθεληξσζεί ζηνλ ζηφρν ηνπ ρσξίο ην άγρνο θαη ηνλ θφβν γηα ην επφκελν έξγν ηνπ, 

γλσξίδνληαο φηη νη θξηηηθέο πνπ απνθφκηζε είλαη πνηνηηθέο θαη εξγαιεία γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία ζηνλ ρψξν ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο. Μπνξεί λα 

πζηεξνχζαλ ζε πνζφηεηα, αιιά ε πνηφηεηα ήηαλ απηή πνπ αλέδεημε ηφζν θαινχο 

θαιιηηέρλεο ζηα πεξαζκέλα ρξφληα θαη απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε κνπζηθή 

θαιιηέξγεηα ηνπ κνπζηθνχ είλαη ν ζεκειηψδεο ιίζνο ζηελ πνξεία ηεο θαξηέξαο ηνπ.            

 

6.7 Γεκηνπξγία ζειίδαο θαη αλέβαζκα θνκκαηηώλ online  

Ο πην εχθνινο θαη κε κεγάιε απήρεζε ηξφπνο 

γλσζηνπνίεζεο ησλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ ζηελ 

ζεκεξηλή επνρή είλαη ε αλάξηεζή ηνπο ζε ηζηνζειίδεο 

εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ αθξφαζε θαη κεηαπψιεζε 

κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ. ε απηέο ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί 

λα αθνχζεη έλα κέξνο ή νιφθιεξν ην θνκκάηη θαη ζηελ 

ζπλέρεηα λα απνθαζίζεη αλ ζα αγνξάζεη ην θνκκάηη ή φιν ην δίζθν. Γηα ηελ παξνχζα 

πηπρηαθή εξγαζία ηα site πνπ επηιέρηεθαλ είλαη ηα  Soundcloud, MySpace, YouTube 

θαη Jumping Fish. Η επηινγή απηψλ έγηλε ιφγν ηεο εμαηξεηηθήο ησλ δεκνθηιίαο.  

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο θάζε ηζηνζειίδαο αθνινπζνχληαη ηα ίδηα βήκαηα θάζε θνξά. 

Ο θαιιηηέρλεο-ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ έλαλ ινγαξηαζκφ 

                                                           
5 “The music industry became interested in you because you do your own thing and as soon as they get 

involved you have to fight to do your own thing. Becomes a battle to express yourself the way you do 

normally, the way that comes naturally to you.” Ray Lamontagne, Live From Abbey Road 
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ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ ζηελ 

αληίζηνηρε ηζηνζειίδα πνπ επηζπκεί. Όηαλ νινθιεξσζεί απηφ ην ζηάδην ηνπ δεηείηαη 

απφ ηελ ηζηνζειίδα λα παξαζέζεη θάπνηα πξνζσπηθά ζηνηρεία φπσο εκεξνκελία 

γέλλεζεο (γηα ιφγνπο αζθαιείαο ) θαη φλνκα. ηελ ζπλέρεηα ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ζην αλέβαζκα (upload) ηνπ θνκκαηηνχ ηνπ. ηηο πην πνιιέο ηζηνζειίδεο 

ε ςεθηαθή κνξθή ηνπ θνκκαηηνχ κπνξεί λα δηαθέξεη θαη ζε άιιεο λα είλαη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ ζην Jumping Fish ν ρξήζηεο είλαη 

αλαγθαζκέλνο λα αλεβάζεη ην θνκκάηη ηνπ ζε κνξθή mp3 θαη φρη wav ή flac. ε 

άιιεο φπσο ην Soundcloud θαη MySpace ε κνξθή κπνξεί λα είλαη wav, flac ή θαη 

mp3. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ YouTube ε ρξήζε απινχ ερεηηθνχ πιηθνχ δελ είλαη 

εθηθηή δηφηη ην ζπγθεθξηκέλν site φπσο έρεη πξναλαθεξζεί δελ είλαη κνπζηθή 

θνηλσληθή ηζηνζειίδα αιιά πεξηιακβάλεη θαη βίληεν. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν ν ρξήζηεο κε 

ηελ ρξήζε θάπνηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ηνλ ήρν 

ηνπ θνκκαηηνχ ηνπ κε θάπνην νπηηθφ πιηθφ φπσο πξνυπάξρνλ βίληεν ή αιιεινπρία 

εηθφλσλ.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
Ο 

– ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟΧΘΗΗ 

ΜΔΧ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ 

 

Όπσο παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Γ ηα views θαη ηα ζρφιηα ησλ θνκκαηηψλ ηεο 

παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο δελ είλαη αξθεηά ψζηε λα παξζεί θάπνην ζεκαληηθφ 

ζηαηηζηηθφ απνηέιεζκα.  

Αλ πάξνπκε σο ζχγθξηζε ηα θνκκάηηα My hesitation
6
 θαη Fix you ζην YouTube ζα 

δνχκε πνιιέο δηαθνξέο ζηα  views θαη ζηα ζρφιηα.  

 

Εικόνα 14 – Βίντεο των ColdPlay – Fix you ςτο youtube. 

                                                           
6
 Το My hesitation είναι το βίντεο με τισ περιςςότερεσ προβολζσ ςτο Youtube.   
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Εικόνα 15 – Βίντεο κομματιοφ πτυχιακήσ My hesitation ςτο Youtube. 

Παξαηεξνχκε απφ ηελ εηθφλα 14 ηνλ αξηζκφ ησλ πξνβνιψλ λα αγγίδεη ηα 41 

εθαηνκκχξηα θαη ηα like ηα 183.000. ε αληίζεζε κε ηελ εηθφλα 15, φπνπ ν αξηζκφο 

ησλ πξνβνιψλ δελ μεπεξλά ηα 190 θαη κφλν 7 like. Απηφ ην θαηλφκελν ην 

παξαηεξνχκε θαη ζηα άιια θνκκάηηα. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα:  

Πίνακασ 5 – Προβολζσ και like κομματιών 

All for you 

Πξνβνιέο: 136 

Like: 3 

Bryan Adams - Lie to me 

Πξνβνιέο: 1.348.267 

Like: 1.940 

My hesitation 

Πξνβνιέο: 190 

Like: 7 

ColdPlay - Fix you 

Πξνβνιέο: 40.929.097 

Like: 182.963 

Escape from you The Folk Implosion - What brand of skin 
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Πξνβνιέο: 81 

Like: 1 

Πξνβνιέο: 4.583 

Like: 41 

I don’t like 

Πξνβνιέο: 35 

Like: 2 

Michael Bublé - Home  

Πξνβνιέο: 40.879.313 

Like: 139.619 

Waiting someone 

Πξνβνιέο: 77 

Like: 3 

Ray Lamontagne & the Pariah Dog - For 

the summer 

Πξνβνιέο: 390.963 

Like: 1.686 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε επηινγή ηνπ θνηηεηή ζηελ ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ κνπζηθνχ ηνπ έξγνπ δελ ήηαλ θαξπνθφξα. Οη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο ζπλέβε είλαη πνιινί.  

ε απηφ ην ζεκείν ηίζεληαη θάπνηα εξσηήκαηα, ψζηε  λα δνζεί κηα απάληεζε ζην 

ιφγν γηα ηνλ νπνίν δελ απνηέιεζε θαιή επηινγή ε πξνψζεζε ηνπ πιηθνχ κέζσ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη κφλν.  

Μπνξεί ηειηθά ν κνπζηθφο λα πξνσζήζεη απνηειεζκαηηθά ηε δνπιεηά ηνπ κφλνο ηνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο  ηα social media; Αλ εμεηάζνπκε ηελ δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχλ νη 

εηαηξίεο παξαγσγήο ζα θαηαιάβνπκε φηη ε απάληεζε ζην εξψηεκα είλαη μεθάζαξα 

‘φρη’. Γηφηη ε κε νινθιεξσκέλε θαη νξγαλσκέλε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ 

δηθηχσζεο γηα ηελ ζσζηή πξνβνιή κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα επηθέξεη αληίζεηα 

απνηειέζκαηα, παξνπζηάδνληαο κηα αλεπαξθή εηθφλα δξάζεσλ επηθνηλσλίαο θαη 

παξνρψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο-θαηαλαισηέο. Γειαδή ε ‘θησρή’ παξνπζίαζε ησλ 

κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ ηνπ θνηηεηή πηζαλφηαηα είρε ην αληίζεην απνηέιεζκα απφ ην 

επηζπκεηφ.  

Θα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θαη πάιη ζε απηφ ην ζεκείν φηη φιε ε δηαδηθαζία ηεο 

πξνψζεζεο, φπσο θαη ηεο ερνγξάθεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ θνηηεηή θαη 

κφλν. Δμάιινπ, ζε έλα πεξηβάιινλ ηφζν πνηθηιφκνξθν, ζχλζεην θαη απαηηεηηθφ, κηα 

εηαηξία δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ αγνξά κφλε ηεο. Κνηλή αιιά 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο πξαθηηθή γίλεηαη πιένλ ν εληνπηζκφο πεδίσλ ζπλεξγαηψλ θαη 

ζπλεξγεηψλ κε άιιεο εηαηξίεο, δεκηνπξγία δηθηχνπ ζπλεξγαηψλ (Βιαρνπνχινπ θαη 

Γεκεηξηάδεο 2014). 

Οπφηε θξίλεηαη ζθφπηκν ε φιε δηαδηθαζία ηεο πξνψζεζεο λα είλαη απνηέιεζκα 

ζπλεξγαζίαο ηνπ κνπζηθνχ κε θάπνην άιιν ζπλεξγάηε. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη ψζηε  

έλα άηνκν λα αζρνιεζεί κε ηελ πξνψζεζε είλαη κεγάινο θαη δελ αθήλεη πεξηζψξηα 



Σκήκα Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο & Αθνπζηηθήο .......................................................................  

 
53 

γηα θάηη άιιν. Απαηηείηαη δηαξθήο ελαζρφιεζε κε πνιιέο πιαηθφξκεο ηαπηφρξνλα, 

ψζηε λα ππάξρεη πξαγκαηηθή επηθνηλσλία κε ην θνηλφ, παξαθνινχζεζε ηνπ traffic 

(απφ πνχ έξρεηαη ην θνηλφ, πνπ θάλεη θιηθ, ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπ, πφζε ψξα 

αθηεξψλεη ζηελ αθξφαζε θαη πψο πινεγείηαη ζηελ ππφινηπε ζειίδα), δεκηνπξγία 

original content πνπ ζα αλέβεη ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο  (πνπ κπνξεί λα 

απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη πφξνπο απφ ην κνπζηθφ, φπσο θσηνγξαθήζεηο, 

δεκηνπξγία βίληεν θιπ). Άξα ε φιε δηαδηθαζία είλαη πνιχ ρξνλνβφξα θαη θνπηαζηηθή 

γηα ην κνπζηθφ θαη απαηηεί πνιχ πξνζπάζεηα θαη ρξφλν (Βιαρνπνχινπ θαη 

Γεκεηξηάδεο 2014). 

Έλα άιιν εχινγν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη εάλ έλα κεδεληθφ budget πεξηνξίδεη 

ηελ πξνψζεζε ηνπ πιηθνχ. Όινη μέξνπκε ηελ θξάζε ‘φ,ηη πιεξψλεηο παίξλεηο’, θαη 

απηφ αθξηβψο ζπλέβε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. ειίδεο φπσο ην Youtube θαη 

Soundcloud  έρνπλ ελζσκαησκέλεο επηινγέο πιεξσκήο (πνπ νλνκάδνληαη Pro User) 

ψζηε ην πξντφλ λα πξνσζείηαη απηφκαηα. Γειαδή πιεξψλεηαη έλα είδνο δηαθήκηζεο 

ζην πξντφλ, πνπ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη νη ζπλζέζεηο ηνπ κνπζηθνχ. Έλα άιιν 

‘ζιηβεξφ’ θαηλφκελν ζηνλ ρψξν ηεο πξνψζεζεο online είλαη παξαδείγκαηα 

ηζηνζειίδσλ ζαλ ηελ soundcloudreviews.org φπνπ ν θαιιηηέρλεο ή ν κάλαηδέξ ηνπ, 

κπνξεί λα θαηαζέζεη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ γηα λα ηνπ δνζνχλ έλαο κεγάινο αξηζκφο 

views, like θαη ζεηηθψλ ζρνιίσλ ζηα θνκκάηηα.  

Όπσο ν κνπζηθφο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχλζεζήο ηνπ έρεη έλα ζρέδην, κηα πνξεία 

ζην κπαιφ ηνπ γηα ην πσο ζα ζπλερίζεη ην θνκκάηη ηνπ, έηζη θαη ζηελ πξνψζεζε ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ζρεδηαζκφο κηαο θακπάληαο κε πξνθαζνξηζκέλα βήκαηα. 

Σέζζεξα βαζηθά βήκαηα είλαη: 

 Καζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ γηα ηελ παξνπζία θαη ηελ πξνβνιή ηνπ 

πξντφληνο ζηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο.  

 Πνηα θαη πφζα θνηλσληθά δίθηπα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ν 

θαηακεξηζκφο ησλ ζηφρσλ αλά θνηλσληθφ δίθηπν.  

 Δπηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ (π.ρ. δηαθήκηζε, επηινγή πεξηερνκέλνπ, 

επηβξάβεπζε ρξήζηε, παηρλίδηα, δηαγσληζκνί θ.α.).  

 Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζηαζεξή βάζε  

Απηά είλαη νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά ζηάδηα θαη δηεξγαζίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κηαο θαιήο πξνψζεζεο (Βιαρνπνχινπ θαη Γεκεηξηάδεο 2014).  

Τπάξρνπλ θπζηθά θαη πνιινί άιινη ηξφπνη πξνψζεζεο φπσο κέζσ ηεο online 

πξνζσπηθήο ζειίδαο ηνπ θαιιηηέρλε, ζπλεξγαζίεο κε άιινπο θαιιηηέρλεο θαη live 

παξνπζία ηνπ θαιιηηέρλε, γηα κία πην άκεζε επαθή ηνπ κε ην θνηλφ.  

 Δλ θαηαθιείδη, είλαη θαλεξφ φηη ε απνηπρία επηηπρνχο πξνψζεζεο ησλ θνκκαηηψλ 

ηεο πηπρηαθήο νθείιεηαη ζηελ απνπζία θαη ιάζνο δηαρείξηζε ησλ εξγαιείσλ 

πξνψζεζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8
Ο

 – ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

81 πκπεξάζκαηα  

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηφρνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε ερνγξάθεζε 

πξνζσπηθνχ κνπζηθνχ πιηθνχ θαη ε πξνψζεζε απηνχ κε ηελ ρξήζε κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σα απνηειέζκαηα είλαη ηα νινθιεξσκέλα θνκκάηηα θαη ε 

απνδνρή ηνπο απφ ηα δηάθνξα άηνκα πνπ ηα άθνπζαλ κέζσ ησλ social media ή 

αιιηψο απφ ηα „views‟ ηα νπνία αξηζκνχλ ηηο εθάζηνηε ηζηνζειίδεο.  

εκαληηθφ ξφιν ζηνλ αξηζκφ ησλ αθνπζκάησλ ησλ θνκκαηηψλ απφ ηηο ηζηνζειίδεο 

είρε ν ηξφπνο πξνψζεζήο ηνπο θαη ε απνδνρή ηνπο απφ ηνλ θφζκν.  

Γηα ηνλ ιφγν ηνπ αιεζέο ζα κπνξνχζε λα γίλεη πνιχ θαιχηεξε πξνψζεζε ησλ 

θνκκαηηψλ ζηηο δηάθνξεο ηζηνζειίδεο πνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηνλ απμαλφκελν 

αξηζκφ ‘views‟ θαη ηελ θαιχηεξε γεληθψο πξνψζεζε ζε έλα πην επξχ θνηλφ.  

Απφ ερεηηθή άπνςε ην απνηέιεζκα είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ δεδνκέλνπ ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ηνπ ρψξνπ ερνγξάθεζεο. Τπάξρνπλ ιάζε θαη ειαηηψκαηα αιιά ν 

πξσηαξρηθφο ζθνπφο θαη ερεηηθφο ραξαθηήξαο είλαη πνιχ θνληά ζην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα.        

8.2 Δπίινγνο  

 Μέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα θαη ηα πξνβιήκαηα γηα ηελ δεκηνπξγία απηήο ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο, βξέζεθαλ ιχζεηο νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ ζαλ κάζεκα γηα ηελ 

πεξαηηέξσ ζηαδηνδξνκία θαη ελαζρφιεζε κε ηα ζέκαηα ηεο ερνγξάθεζεο, 

επεμεξγαζίαο θαη πξνψζεζεο κνπζηθνχ πιηθνχ. Η έιιεηςε βνήζεηαο, ερνκνλσκέλνπ 

ρψξνπ θαη θαιψλ κεραλεκάησλ βνήζεζαλ ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο θαηαβάιινπζαο 

πξνζπάζεηαο ηνπ θνηηεηή δίλνληάο ηνπ εκπεηξία θαη γλψζεηο.         
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Παξάξηεκα Α (Appendix A) - Tracksheets 

 

Track 1.   

Title: All for you 4:02 

Composer and production: Aki 

1-8 

 

9-16 

 

17-18 

Over head drums 

MIDI Addictive 

Room mics drums 

MIDI Addictive 

 

 

 

 

Vocal 

AKG 

Perception 

220 

Close mic 

Back vocal 1 

AKG 

Perception 

220 

Far mic 

Back vocal 2 

Sontronic 

STC 1 

Far mic 

Acoustic 

guitar 1 

AKG 

Perception 

220 

 

Acoustic 

guitar 2 

Sontronic 

STC 1 

 

Acoustic 

guitar 2 for 

outro 

Sontronic 

STC 1 

 

Electric 

guitar 

AKG 

Perception 

220 

Close mic 

Electric 

guitar solo 

AKG 

Perception 

220 

Pad 

MIDI revolta 

2 

Electric Bass 

Cabin 

simulation 

Vandal 

Kick 

MIDI 

Addictive 

Snare 

MIDI 

Addictive 

Hihat 

MIDI 

Addictive 

Tom1 

MIDI 

Addictive 

Tom 2 

MIDI 

Addictive 

Tom 3 

MIDI 

Addictive 
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Track 2.   

Title: My hesitation 3:52   

Composer and production: Aki 

1-8 

 

9-16 

 

17-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocal 

AKG 

Perception 

220 

Close mic  

Acoustic 

guitar 1 

AKG 

Perception 

220 

Acoustic 

guitar 2 

Sontronic 

STC 1 

Flute 1 

MIDI 

Garritan 

personal 

orchestra 

Flute 2 

MIDI 

Garritan 

personal 

orchestra 

Strings 

MIDI 

Garritan 

personal 

orchestra 

Electric 

guitar for 

refrain 

AKG 

Perception 

220 

Electric 

guitar for 

solo 

AKG 

Perception 

220 

Electric 

guitar for fx 

Sontronic 

STC 1 

Kick 

MIDI 

Addictive 

Snare 

MIDI 

Addictive 

Hihat 

MIDI 

Addictive 

Tom1 

MIDI 

Addictive 

Tom2 

MIDI 

Addictive 

Tom3 

MIDI 

Addictive 

Tom4 

MIDI 

Addictive 

Over head drums 

MIDI Addictive 

Room mics drums 

MIDI Addictive 

Electric bass 

Cabin simulation Vandal 
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Track 3.   

Title: Escape from you 7:36   

Composer and production: Aki 

1-8 

 

9-16 

 

 17-23 

 

 

 

Vocal 1 

AKG 

Perception 

220 

Close mic  

Vocal 2 

Sontronic 

STC 1 

Close mic 

(double 

track) 

Vocal 3 

AKG 

Perception 

220 

Close mic 

Vocal 4 

Sontronic 

STC 1 

Close mic 

Electric 

guitar  

Jack into 

soundcard 

Electric 

guitar  

Jack into 

soundcard 

(Double 

track) 

Electric 

guitar hi gain 

for refrain 

GTR3 Waves 

and AKG 

Perception 

220 

Electric 

guitar 

rythmic 

GTR3 Waves 

and AKG 

Perception 

220 

Electric 

guitar for 

solo 

AKG 

Perception 

220 

Electric 

guitar for 

solo 2 

AKG 

Perception 

220 

Electric 

guitar for 

solo 2 

AKG 

Perception 

220 

(double 

track) 

Electric bass 

AKG D112 on 

Fender Amp 

Hamond 

MIDI B4 II 

Electric Pad  

MIDI Korg 

MS-20FX 

Violins 

MIDI 

Garritan 

personal 

orchestra 

kick 

MIDI 

Addictive 

Snare 

MIDI 

Addictive 

Hihat 

MIDI 

Addictive 

Tom 1 

MIDI 

Addictive 

Tom 2 

MIDI 

Addictive 

Tom 3 

MIDI 

Addictive 

Over head 

drums 

MIDI 

Addictive 

Room mics 

drums 

MIDI 

Addictive 
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Track 4.   

Title: I don’t like 4:01 

Composer and production: Aki 

1-8 

 

9-16 

 

 17-22 

 

 

 

 

 

Vocal 1 

AKG 

Perception 

220 

Close mic  

Back Vocal 1 

Sontronic 

STC 1 

Close mic 

Back Vocal 2 

Sontronic 

STC 1 

Close mic 

Acoustic 

guitar 1 

Sontronic 

STC 1 

 

Acoustic 

guitar 2 

Sontronic 

STC 1 

(double 

track) 

Acoustic 

guitar 3 for 

solo 

Sontronic 

STC 1 

 

Electric 

guitar hi gain 

for solo 

AKG 

Perception 

220 

Violins 

MIDI 

Garritan 

personal 

orchestra 

Violas 

MIDI 

Garritan 

personal 

orchestra 

Cellos 

MIDI 

Garritan 

personal 

orchestra 

Contrabass 

MIDI 

Garritan 

personal 

orchestra 

Electric bass 

Cabin 

simulation 

Vandal 

Pad 

MIDI revolta 

2 

kick 

MIDI 

Addictive 

Snare 

MIDI 

Addictive 

Hihat 

MIDI 

Addictive 

Tom 1 

MIDI 

Addictive 

Tom 2 

MIDI 

Addictive 

Tom 3 

MIDI 

Addictive 

Tom 4 

MIDI 

Addictive 

Over head 

drums 

MIDI 

Addictive 

Room mics 

drums 

MIDI 

Addictive 



Σκήκα Μεραληθψλ Μνπζηθήο Σερλνινγίαο & Αθνπζηηθήο .......................................................................  

 
62 

Track 5.   

Title: Waiting someone 3:44 

Composer and production: Aki 

1-8 
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Παξάξηεκα B (Appendix B) – ΔΞΟΠΛΙΜΟ  

 

Παράρτημα Β εικόνα  1 – ASUS K52 JU 

 

Παράρτημα Β εικόνα  2 - Tascam US122L 

 

Παράρτημα Β εικόνα  3 - Behringer Firebird 15W 
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Παράρτημα Β εικόνα  4 - Sontronic STC-1 

 

Παράρτημα Β εικόνα  5 - AKG Perception 220 

 

Παράρτημα Β εικόνα  6 - AKG D112 
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Παράρτημα Β εικόνα  7 - Boss CS-3 

 

Παράρτημα Β εικόνα  8 - Digitech RP-80 

 

Παράρτημα Β εικόνα  9 - Stag SW203 Handmade 
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Παράρτημα Β εικόνα  10 - Cort X2 

 

Παράρτημα Β εικόνα  11 - Fender Jazz 

 

Παράρτημα Β εικόνα  12 - Midi Miditech 
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Παράρτημα Β εικόνα  13 - Yamaha DTS IV Special Drumkit 

 

Παράρτημα Β εικόνα  14 - Aiwa xr-em71 

 

Παράρτημα Β εικόνα  15 - Pioneer S-W90S 
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Παξάξηεκα Γ (Appendix C) – DAW and PLUG-INS 

 

 

Παράρτημα Γ εικόνα 1 – Magix Samplitude Pro X 

 

Παράρτημα Γ εικόνα 2 - Samplitude Build-in Parametric Equalizer 
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Παράρτημα Γ εικόνα 3 - Waves SSL G Master Buss Compressor 

 

Παράρτημα Γ εικόνα 4 - Waves SSL G Equalizer 

 

Παράρτημα Γ εικόνα 5 - Magix Ecox Echo Delay 
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Παράρτημα Γ εικόνα 6 - Waves Kramer Tape 

 

Παράρτημα Γ εικόνα 7 - Waves Aphex Vintage Exiter 
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Παράρτημα Γ εικόνα 8 - Magix Vandal 

 

Παράρτημα Γ εικόνα 9 - Waves GTR 
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Παράρτημα Γ εικόνα 10 - Waves Renaissance Reverberator RVerb 

 

Παράρτημα Γ εικόνα 11 - Waves TrueVerb 
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Παράρτημα Γ εικόνα 12 - TC Electronics Compressor/Deesse 

 

Παράρτημα Γ εικόνα 13 - Lexicon PCM Native Reverb Plug-In Bundle 
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Παράρτημα Γ εικόνα 14 - XLN audio Addictive drums 

 

Παράρτημα Γ εικόνα 15 - Native Instruments B4 II 
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Παράρτημα Γ εικόνα 16 - Garritan Personal Orchestra 

 

Παράρτημα Γ εικόνα 17 - Native Instruments Kontakt 5 
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Παράρτημα Γ εικόνα 18 - iZotope Ozone 4 
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Παξάξηεκα Γ (Appendix D) – Social Media 

 

 

Παράρτημα Δ εικόνα  1 - SoundCloud Profile 

 

Παράρτημα Δ εικόνα  2 - SoundCloud Song Profile και ςχόλια 
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Παράρτημα Δ εικόνα  3 - Στατιςτικά ςτοιχεία SoundCloud ανά χρονολογία 

 

Παράρτημα Δ εικόνα  4 - MySpace Profile κομματιοφ 
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Παράρτημα Δ εικόνα  5 - Απεικόνιςη κομματιοφ ςτο Youtube 

 

Παράρτημα Δ εικόνα  6 - Σχόλια Youtube 
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Παράρτημα Δ εικόνα  7 - Ανάρτηςη Κομματιοφ ςτο Facebook από το Youtube με ςχόλια χρηςτών 

 

Παράρτημα Δ εικόνα  8 - Ανάρτηςη κομματιοφ ςτο Facebook από το SoundCloud με ςχόλια 

χρηςτών 
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Παράρτημα Δ εικόνα  9 - Ανάρτηςη ςυνδζςμου κομματιοφ ςτο Facebook από το SoundCloud με 

ςχόλια χρηςτών 


