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Δπραξηζηίεο 

 

Δπραξηζηνχκε ζεξκά θαη εηιηθξηλά ηνλ θ. Γηάλλε Οξθαλφ θαη ηελ θα. Καηεξίλα Σδεδάθε γηα 

ηελ επίβιεςε, ηελ θαζνδήγεζή ηνπο θαη ζπλνιηθά γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία πνπ 

είρακε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, 

επραξηζηνχκε ηε Νηθνιέηα Μαθξπγηάλλε, ηελ Διεάλλα Μπγδαιηνχ, ηνλ ίκν Πινπκπίδε, 

Θνδσξή Παπακέηε, Νίθν Κσλζηαληνπδάθε θαη Αιέμαλδξν Υατκαιά, πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ 

πινπνίεζε ηεο ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο πνπ δεκηνπξγήζεθε. 
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Πεξίιεςε 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα εξεπλεζεί ην αλ θαη ζε πνην βαζκφ είλαη εθηθηφ, κε ηε ρξήζε 

εμνπιηζκνχ ρακεινχ θφζηνπο θαη απηνζρέδησλ ηερληθψλ, λα παξαρζεί κηα κηθξνχ κήθνπο 

ηαηλία, ε νπνία ζα είλαη άξηηα πνηνηηθά αιιά θαη ζε ηερληθφ επίπεδν. Αθνχ αλαιπζνχλ 

θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ηαηλίεο θαη εηδηθφηεξα εθείλεο ηνπ κηθξνχ κήθνπο 

θαη παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο κηαο ηαηλίαο, ζα εθηεζνχλ 

αλαιπηηθά φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ, νη πξνβιεκαηηζκνί θαη φπνηα άιια 

ζέκαηα πξνέθπςαλ. Απφ ηελ αξρηθή ηδέα ζηελ πινπνίεζε ηεο παξαγσγήο, ζα παξνπζηαζηνχλ 

νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο θξαηήζεθε ρακειφ ην θφζηνο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί 

εθηελψο ην ζηάδην ηεο κεηαπαξαγσγήο θαη ηνπ ερεηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Η εξγαζία ζα θιείζεη 

κε ηελ αλάιπζε  ησλ απνηειεζκάησλ ζε πνηνηηθφ επίπεδν, ελψ ζα δνζεί θαη ε νξηζηηθή 

απάληεζε ζην αξρηθφ εξψηεκα. 
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Abstract 
 

In this thesis we will look into whether and in what degree it is possible for a short film to be 

produced using low-budget equipment and DIY techniques, in order to achieve a professional 

outcome both technically and quality-wise. After a short introduction in film history and 

filmmaking, this thesis goes into the process of creating a short film step by step. From script 

to screen, we will see how the cost of the production was kept to a minimum and then how 

postproduction and sound design were handled. Finally, in the last chapter, we will present 

the results of our work and, using them, try to answer the aforementioned question. 
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Δηζαγσγή 
 

ην πξψην θεθάιαην ζα παξαηεζνχλ ζπλνπηηθά θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή ηαηληψλ κηθξνχ κήθνπο, απφ ηε αξρή έσο θαη ζήκεξα. 

πγθεθξηκέλα, ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε παξαγσγή ηαηληψλ κηθξνχ 

κήθνπο ηα πξψηα ρξφληα ηνπ θηικ, ζηελ κεηέπεηηα εμέιημε θαη ην ξφιν ησλ ηαηληψλ κηθξνχ 

κήθνπο έσο θαη ηε ζχγρξνλε επνρή.  

ην δεχηεξν θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζηα ηξία βαζηθά ζηάδηα ηεο παξαγσγήο κηαο ηαηλίαο 

κηθξνχ -αιιά θαη κεγάινπ- κήθνπο, ηελ πξν-παξαγσγή (pre-production), ηελ παξαγσγή 

(production) θαη ηε κεηά-παξαγσγή (post-production). πλνπηηθά, ην πξψην ζηάδην μεθηλά κε 

ηελ αξρηθή ηδέα, ηε ζχιιεςε ηεο, θαζψο θαη φια φζα ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ κέρξη ηε ζηηγκή 

πνπ αξρίδεη ε παξαγσγή. Σν δεχηεξν ζηάδην, πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία ησλ γπξηζκάησλ , 

ηεο ερνιεςίαο θαη εηθνλνιεςίαο, θαη θ.α. . Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην αθνξά ηελ 

επεμεξγαζία θαη ηειηθή δηακφξθσζε ηεο πιεξνθνξίαο (εηθφλαο θαη ήρνπ) πνπ 

ζπγθεληξψζεθε σο απνηέιεζκα ησλ πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ. 

ην ηξίην θεθάιαην ζρεηίδεηαη κε ην ζηάδην ηεο πξνπαξαγσγήο. Δηδηθφηεξα, ζα παξνπζηαζηεί 

ε δηαδηθαζία ζχιιεςεο ηεο ηδέαο, ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο ηνπ ζελαξίνπ, ε πξνζαξκνγή ηνπ 

ζηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο, ε επηινγή ησλ εζνπνηψλ θαη ησλ ρψξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηα γπξίζκαηα. Αθφκε, ζα γίλεη αλαθνξά θαη ζε άιιεο δηαδηθαζίεο, 

φπσο απηή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ storyboard, ηα ζθεληθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη 

ελδπκαηνινγηθά ζηνηρεία θαη καθηγηάδ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην πνπ απνηειεί θαη ηνλ έλα απφ ηνπο δχν θχξηνπο άμνλεο ηεο εξγαζίαο 

απηήο, ζα αλαθεξζνχλ νη ηερληθέο, ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη νη ηξφπνη 

κε ηνπο νπνίνπο ην θφζηνο ηεο ηαηλίαο θξαηήζεθε ρακειφ. πγθεθξηκέλα, ζα παξνπζηαζηεί ν 

εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζα αλαιπζνχλ νη απηνζρέδηεο θαηαζθεπέο πνπ έγηλαλ, 

πξνθεηκέλνπ ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο λα θξαηεζεί ζε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν επίπεδν. 

Πην αλαιπηηθά, ζα παξνπζηαζηεί ν εμνπιηζκφο πνπ ήδε ππήξρε ζηελ θαηνρή καο θαη 

ρξεζηκνπνηήζακε, ζα αλαιπζνχλ νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ψζηε λα θαηαζθεπαζηεί 

ν απηνζρέδηνο εμνπιηζκφο θαη πψο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ δεκηνπξγία ηεο ηαηλίαο. 

πκπιεξσκαηηθά, ζα αλαιπζεί ην πψο ε δεκηνπξγία απηνζρέδησλ κεξψλ θαη ηερληθψλ 

αμηνπνηήζεθε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ βέιηηζηνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο.  

ην πέκπην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζην 

ζηάδην ηεο παξαγσγήο ηεο ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο πνπ δεκηνπξγήζεθε. πλνιηθά ζα 

αλαιπζνχλ ε δηαδηθαζία ησλ γπξηζκάησλ, νη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζακε θαηά απηή, πψο 

αληηκεησπίζηεθαλ ηπρψλ πξνβιήκαηα, ε δηαρείξηζε ησλ εζνπνηψλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ 

θαζψο θαη άιιεο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ. 

ην έθην θεθάιαην ζα αλαιπζεί ην ζηάδην ηεο κεηά-παξαγσγήο (post-production). 

πγθεθξηκέλα, ζα επηζεκαλζεί ν ξφινο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ 

απνηειέζκαηνο ηεο ηαηλίαο, παξαζέηνληαο πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζα αλαθεξζνχκε ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πιάλσλ, ην 
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ξφιν ηεο δηφξζσζεο ησλ ρξσκάησλ θαη ην πψο απηά κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην αηζζεηηθφ 

απνηέιεζκα, ηε δηαδηθαζία ηνπ κνληάδ θαη ηεο πξνζζήθεο ησλ εθέ θαη πψο απηά 

ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή ελφο άξηηνπ απνηειέζκαηνο, αθφκα θαη κε εμνπιηζκφ ρακεινχ 

θφζηνπο. 

Σν έβδνκν θεθάιαην αθνξά ζηνλ άιιν θχξην άμνλα ηεο εξγαζίαο, πνπ είλαη ν ερεηηθφο 

ζρεδηαζκφο ηεο ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο. ην θεθάιαην απηφ, ζα επηζεκαλζεί ν ξφινο ηνπ 

ερεηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, ζα αλαιπζνχλ 

δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ελψ ζα γίλεη εθηελήο παξνπζίαζε ηεο 

ηερληθήο Foley, φπσο θαη άιισλ πνπ ζπκπιεξσκαηηθά εθαξκφζακε. Δπηπιένλ, ζα 

αλαθεξζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην mastering ηνπ ήρνπ, φπσο επίζεο 

θαη φ,ηη άιιν έγηλε πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζεί θαη λα εκπινπηηζηεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα.  

ην φγδνν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απηήο, ζα αλαιπζεί ην απνηέιεζκα ηεο 

δεκηνπξγίαο, ελψ ζα παξνπζηαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηερληθψλ πνπ αμηνπνηήζακε 

θαη ε ζρέζε ηνπ απνηειέζκαηνο κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο. Δηδηθφηεξα, ζα αλαιπζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ απηνζρέδηνπ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ ρακεινχ 

θφζηνπο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε ρξήζε ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ επαγγεικαηηθήο 

θιίκαθαο. Παξάιιεια, ζα ζρνιηαζηεί ην απνηέιεζκα ζηα κέξε ηνπ, θαηά πφζν νη 

απηνζρέδηεο ηερληθέο βνήζεζαλ θαη ην ξφιν ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα κηα 

παξαγσγή ηαηλίαο.  
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Κεθάιαην 1: Ιζηνξηθά Σηνηρεία 
 

Δηζαγσγή  

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά θάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ην 

θηικ θαη ηελ θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή ηαηληψλ κηθξνχ κήθνπο απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ κέρξη θαη ζήκεξα. πγθεθξηκέλα, ζα παξαηεζνχλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα 

πξψηα ρξφληα ηνπ θηικ, ζηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ ζηηο παξαγσγέο ηαηληψλ κηθξνχ κήθνπο 

κέζα ζηνλ 20
ν
 αηψλα, θαη ηελ παξαγσγή ηαηληψλ κηθξνχ κήθνπο ζηε ζχγρξνλε επνρή.  

 

1.1 Παξαγσγή Ταηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο, ζηα Πξώηα Χξόληα ηνπ Φηικ 

 

Η αξρή ηεο παξαγσγήο ηαηληψλ κηθξνχ κήθνπο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εθεχξεζε ηνπ 

θηλεκαηνγξαθηθνχ θηικ θαη ησλ πξψησλ κεραληζκψλ θαηαγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο 

θηλνχκελεο εηθφλαο, πνπ ρξνλνινγείηαη κεηαμχ ηνπ ηέινπο ηνπ 19
νπ

 θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ 

αηψλα.  

πγθεθξηκέλα, ελψ ν θφζκνο ήδε είρε πεξάζεη ζε κηα λέα επνρή έπεηηα απφ ηε ξαγδαία 

εμέιημε ηεο ηέρλεο θαη ηερληθήο ηεο θσηνγξαθίαο, ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζα βξηζθφηαλ 

κπξνζηά ζε κηα αθφκα κεγάιε θαηλνηνκία, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ εθεχξεζε ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ.  

Η πξψηε απφπεηξα έγηλε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1882 απφ ηνλ Δηηέλ-

Σδνπιο Μάξετ, ν νπνίνο δεκηνχξγεζε έλα κεραληζκφ, ην 

«ρξνλνθσηνγξαθηθφ φπιν». Απηφ, ινηπφλ, ήηαλ νπζηαζηηθά κηα 

θσηνγξαθηθή κεραλή, πνπ επέηξεπε ζηνλ ρξήζηε λα ηξαβήμεη 12 

θσηνγξαθίεο αλά δεπηεξφιεπην, φπνπ αλαπαξάγνληαλ θαηά 

ρξνλνινγηθή ζεηξά, κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα. Απηή ε γξήγνξε ελαιιαγή 

ησλ θαξέ, πξνθαινχζε κηα ςεπδαίζζεζε θίλεζεο ζην αλζξψπηλν 

κάηη. Έηζη, έγηλε ε πξψηε επαθή ηνπ αλζξψπνπ κε ην βίληεν, κε έλα 

κεραληζκφ πνπ θαηέγξαθε θαηά έλα ηξφπν θίλεζε κε ηαρχηεηα 

εγγξαθήο 12 θαξέ ην δεπηεξφιεπην. Ο ίδηνο ν Μάξετ ρξεζηκνπνίεζε 

ηελ εθεχξεζή ηνπ ζηε κειέηε ηεο θίλεζεο ησλ δψσλ αιιά θαη ηνπ 

αλζξψπνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 1. 

Λίγν αξγφηεξα, ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1888 ν Λνπί Λε Πξελο, ζα είλαη ν 

πξψηνο πνπ ζα θηλεκαηνγξαθήζεη κηα ζθελή ρξεζηκνπνηψληαο θάηη πνπ ν ίδηνο είρε 

αλαπηχμεη, κηα πξψηε κνξθή θηλεκαηνγξαθηθνχ θηικ. Η πξψηε ηαηλία πνπ ζψδεηαη κέρξη 

ζήκεξα θαηαγξάθεη κηα θαζεκεξηλή ζθελή, αλζξψπνπο λα πεξπαηάλε ζε θήπν.  

Έπεηηα, ηε ζθπηάιε ζα πάξεη ην εξγαζηήξην ηνπ Έληηζνλ θαη ζπγθεθξηκέλα ν 

Οπίιηακ Νηίθζνλ, φπνπ εξγαδφηαλ γηα ηνλ Έληηζνλ. Ο Νηίθζνλ ζπλδχαζε ηα 

θνκκάηηα ηνπ παδι θαη εθεχξε ην «Κηλεηνζθφπην» (Kinetoscope), πνπ 

Εικόνα 1 - Δουλεφοντασ με 

το χρονοφωτογραφικό όπλο. 

 

Εικόνα 2 - Το 

κινθτοςκόπιο 
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παξνπζηάζηεθε πξψηε θνξά δεκφζηα ηνλ Μάην ηνπ 1891, ελψ παξνπζηάζηεθε θαη σο 

νινθιεξσκέλε -πιένλ- εθεχξεζε δχν ρξφληα αξγφηεξα. Σν θηλεηνζθφπην, φπσο 

απνηππψλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 2, ήηαλ έλα θνπηί, πνπ κπνξνχζε λα πξνβάιιεη αιιεινπρίεο 

εηθφλσλ, θηλνχκελσλ, εηθφλσλ δηάξθεηαο κεξηθψλ δεπηεξνιέπησλ. Ήηαλ κηα εθεχξεζε πνπ 

ζεκάδεςε ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θαζψο επξφθεηην γηα θάηη ξεμηθέιεπζν, πνπ ίζσο πήγαηλε 

ζπλνιηθά ηελ αλζξσπφηεηα έλα βήκα παξαπέξα ζηνλ ηνκέα -αξρηθά- ηεο δηαζθέδαζεο.  

Με ην μεθίλεκα 20νχ αηψλα ην Κηλεηνζθφπην είρε γίλεη αξθεηά δεκνθηιέο αλά ηνλ θφζκν, 

αθνχ γηα πξψηε θνξά, ε αλζξσπφηεηα κπνξνχζε λα απνιαχζεη «Κηλεηνζθνπεκέλεο» 

πξάμεηο, φπσο δηάθνξα κηθξά λνχκεξα ηζίξθνπ, εκθαλίζεηο επαγγεικαηηψλ κπνμέξ θαη άιια, 

φια απηά θνηηψληαο απιά κέζα ζε έλα θνπηί. ηελ αξρή δελ ππήξρε ήρνο, αιιά ζηε ζπλέρεηα 

πξνζηέζεθε κέζα ζην θνπηί θαη έλαο κηθξφο θσλνγξάθνο, πνπ ιεηηνπξγνχζε κε αθνπζηηθά. 

Ξεθηλψληαο, ινηπφλ, ν 20
νο

 αηψλαο, είραλ ήδε αλνίμεη ηα πξψηα θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία νη 

άλζξσπνη κπνξνχζαλ λα αγνξάζνπλ έλα εηζηηήξην θαη λα δνπλ απηέο ηηο κηθξέο ζθελέο απφ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ή ηηο εκθαλίζεηο κάγσλ θαη θαιιηηερλψλ δηαζθέδαζεο.  

Σν κεγάιν κεηνλέθηεκα ηνπ Κηλεηνζθνπίνπ ήηαλ ην φηη λαη κελ επέηξεπε ηελ πξνβνιή κηαο 

κηθξήο ηαηλίαο, αιιά γηα έλα άηνκν ηε θνξά. Γελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ηεο καδηθήο 

πξνβνιήο, πξάγκα πνπ ζήκαηλε φηη κε ηε ζπλερψο απμαλφκελε δεκνθηιία ηνπ θαηλνηφκνπ 

απηνχ κέζνπ, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη κεγάιεο νπξέο ζηα θαηαζηήκαηα πνπ πξφζθεξαλ 

απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ππεξεζία.  

Σν παξαπάλσ πξφβιεκα, έξρνληαη λα ιχζνπλ δχν αδέξθηα απφ ηε Γαιιία, νη αδεξθνί 

Λπκηέξ, ν Ωγθνχζη θαη ν Λνπί, νη νπνίνη ζπλδπάδνληαο φιεο ηηο γλψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, αιιά θαη φζα ήδε ήμεξαλ κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή ηνπο ζην εξγνζηάζην 

ηνπ παηέξα ηνπο κε ηηο θσηνγξαθηθέο πιάθεο, δεκηνχξγεζαλ κηα κεραλή, ε νπνία κπνξνχζε 

λα ιακβάλεη εηθφλα, λα ηελ «εθηππψλεη» ζην θηικ αιιά θαη λα ην πξνβάιιεη ζε δεχηεξν 

ρξφλν. Με ιίγα ιφγηα, έζεζαλ ηε βάζε γη’ απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζχγρξνλν θηλεκαηνγξάθν. 

ηηο 19 Μαξηίνπ ηνπ 1895 δεκηνπξγνχλ ηελ πξψηε ηνπο 

ηαηλία -κηθξνχ κήθνπο- «Έξοδορ από ηο επγοζηάζιο 

Λςμιέπ», πνπ απνηχπσλε αθξηβψο ηελ έμνδν ησλ εξγαηψλ 

απφ ην εξγνζηάζην ηνπ παηέξα ηνπο. ηελ εηθφλα 3 θαίλεηαη 

ην ραξαθηεξηζηηθφ πιάλν απφ ηελ ελ ιφγσ ηαηλία. ηηο 28 

Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, θάλνπλ ηελ πξψηε επί 

πιεξσκή πξνβνιή, απνηεινχκελε απφ 10 ηαηλίεο κηθξνχ 

κήθνπο, αλάκεζα ηνπο θαη ε πξναλαθεξζείζα. Σνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ επφκελνπ έηνπο πξνβάιινπλ κηα απφ ηηο πην 

γλσζηέο ηνπο ηαηλίεο, φπνπ θαηαγξάθεη ηελ άθημε ελφο 

ηξέλνπ. Δίλαη κηα απφ ηηο πην γλσζηέο, θαζψο ηελ αθνινπζεί θαη ε ηζηνξία, φηη θαζψο ην 

ηξέλν πιεζίαδε νη άλζξσπνη πνπ έβιεπαλ ηελ ηαηλία πεηάρηεθαλ έληξνκνη απφ ηηο ζέζεηο 

ηνπο θαη άξρηζαλ λα νπξιηάδνπλ (Thurlow, 2013). Η ζπγθεθξηκέλε εθδνρή ίζσο λα κελ είλαη 

απφιπηα αθξηβήο, έξρεηαη φκσο γηα λα ηνλίζεη ην βαζκφ ηεο θαηλνηνκίαο γηα εθείλε ηελ 

επνρή. 

Οη ηαηλίεο ησλ αδεξθψλ Λπκηέξ θαη γεληθφηεξα φιεο νη παξαγσγέο εθείλσλ ησλ εκεξψλ ήηαλ 

κηθξνχ κήθνπο -ιφγσ θαη ηεο κεησκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ θαξνπιηψλ ησλ θίικ- θαη δελ 

είραλ ήρν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη νη ηαηλίεο απηέο είραλ πεξηζζφηεξν ραξαθηήξα 

θαηαγξαθήο θαζεκεξηλψλ γεγνλφησλ θαη ζθελψλ θαη φρη θάπνην δνκεκέλν ζελάξην κε αξρή, 

Εικόνα 3 - Ζξοδοσ από το εργοςτάςιο 

Λυμιζρ. 
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κέζε θαη ηέινο ή αιιηψο ζπλνρή.  Απηφ ήξζε λα πξνζηεζεί αξγφηεξα θαη καδί κε άιινπο 

παξάγνληεο λα δψζεη ζηελ παξαγσγή ηαηληψλ, κηθξνχ θαη κεγάινπ κήθνπο, ηε ζεκεξηλή ηνπο 

κνξθή.  

 

1.2 Η Δμέιημε ησλ Παξαγσγώλ θαη ηνπ Φηικ Μηθξνύ Μήθνπο 

 

Οη πξψηεο ηαηλίεο, ήηαλ φιεο κηθξνχ κήθνπο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ελψ απεηθφληδαλ 

ζθελέο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ. Γελ ήηαλ ηίπνηα παξαπάλσ απφ φηη ζήκεξα 

νλνκάδνπκε ληνθνπκέληα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, γηα ηηο αλάγθεο καδηθήο πξνβνιήο απηψλ ησλ 

θαζεκεξηλψλ ληνθνπκέλησλ -πνπ είραλ ηξνκεξή απήρεζε ζηνλ θφζκν- , δεκηνπξγήζεθαλ ηα 

πξψηα ζηλεκά. Σν πξψην, πνπ ήηαλ απνθιεηζηηθά θηηαγκέλν γηα ηελ πξνβνιή ηαηληψλ 

δεκηνπξγήζεθε ζην Παξίζη, ην 1897, ελψ αθνινχζεζαλ θαη άιια ζηελ Ακεξηθή θαη ηνλ 

ππφινηπν θφζκν.  

Με ηελ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ζηλεκά θαη ηε ζπλερή αλάγθε γηα εμέιημε, νη ηαηλίεο ζηγά 

ζηγά κεγάισζαλ θαη εθηφο απφ ηα θαζεκεξηλά ληνθνπκέληα, άξρηζαλ πιένλ λα εκθαλίδνληαη 

θαη νη πξψηεο θσκσδίεο. Ήδε, κε ηελ απγή ηνπ 20
νπ

 αηψλα, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη 

πξψηεο ηαηλίεο ηνπ «ελφο θαξνπιηνχ», κε ζελάξην, πνπ είραλ δηάξθεηα κέρξη 16 ιεπηά (φζν 

κπνξνχζε λα γξάθεη ην θαξνχιη).  

Απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηαηλίεο ηεο επνρήο, ίζσο 

θαη ε πξψηε νινθιεξσκέλε ηαηλία, ήηαλ εθείλε 

ηνπ Σδνξηδ Μειηέ, ην «ηαμίδη ζην θεγγάξη», πνπ 

πεξηειάβαλε θαη εηδηθά εθέ. Η ζπγθεθξηκέλε 

ηαηλία ήηαλ απφ ηηο θνξπθαίεο θαη πην 

θαηλνηφκεο ηεο επνρήο, ελψ ε εηθφλα 4 

απνηππψλεη έλα εκβιεκαηηθφ ζηηγκηφηππν, απφ 

απηά πνπ ζεκάδεςαλ ηελ ηζηνξία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ. Σα επφκελα ρξφληα έγηλαλ 

πνιιέο πξνζζήθεο ζε θάζε επίπεδν, κε κηα απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο λα είλαη εθείλε ησλ 

παξάιιεισλ δξάζεσλ, πνπ ρξεζηκνπνίεζε 

πξψηνο ν Έληνπηλ Πφξηεξ, ζηελ ηαηλία ηνπ «Η 

δσή ελφο Ακεξηθάλνπ ππξνζβέζηε». 

Με ηα ρξφληα νη παξαγσγέο έγηλαλ πην ζχλζεηεο θαη πνιχπινθεο, νη εζνπνηνί θαιχηεξνη θαη 

νη ζεαηέο ηνπ ζηλεκά πεξηζζφηεξνη. Καηά ηα ρξφληα ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ, ηνπ 

κεζνπνιέκνπ θαη ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, νη ηαηλίεο κεγάισζαλ, κε ηελ 

πξνζζήθε θαη άιισλ θαξνπιηψλ, ελψ νη κηθξνχ κήθνπο πέξαζαλ ζε δεχηεξε κνίξα. Γελ 

ζηακάηεζαλ φκσο πνηέ λα παξάγνληαη, απιψο ν ξφινο ηνπο πιένλ ήηαλ ππνζηεξηθηηθφο ζηηο 

ηαηλίεο κεγάινπ κήθνπο. Κάπνηα λέα, κηθξέο δξάζεηο ή θαη παηδηθά θαξηνχλ κηθξνχ κήθνπο 

έπαηδαλ ζηηο αξρέο θάζε ηαηλίαο ή ζηα δηαιείκκαηα.  

Οη ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεηά ην μέζπαζκα ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ θαη 

κέρξη ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ θαη σο κέζν πξνπαγάλδαο, απφ θπβεξλήζεηο, φπσο απηή ηνπ 

Εικόνα 6 - Εμβλθματικό ςτιγμιότυπο από τθν ταινία 

«Ταξίδι ςτο φεγγάρι, του Τηορτη Μελιζ. 
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Υίηιεξ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ φκσο θαη σο ην πεδίν εθκάζεζεο θαη θαζηέξσζεο αλεξρφκελσλ 

ζθελνζεηψλ. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα είρε αιιάμεη ηειείσο ε θχζε, ην πεξηερφκελν, 

θαζψο θαη ν ξπζκφο παξαγσγήο ησλ ηαηληψλ κηθξνχ κήθνπο.  

 

1.3 Οη Ταηλίεο Μηθξνύ Μήθνπο ηε Σύγρξνλε Δπνρή 

 

Οη ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο γελλήζεθαλ καδί κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

εμειίρζεθαλ ζηηο αξρέο θαη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 θαη ηειεηνπνηήζεθαλ κε ηελ έιεπζε θαη ηνπ 

ζπγρξνληζκέλνπ ήρνπ ζηα ηέιε ηεο ηξίηεο δεθαεηίαο ηνπ ίδηνπ αηψλα.  

Απφ ηα κέζα ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, φκσο, νη ηαηλίεο κεγάινπ κήθνπο ή 

αιιηψο ηα «feature films», κπνξεί λα εηπσζεί φηη άξρηζαλ λα θαηέρνπλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο 

ζηελ παξαγσγή, δηαλνκή θαη ζέαζε ηαηληψλ, ζπλνιηθά ζηελ αγνξά ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Με 

ηελ εμέιημε ηνπ ζηλεκά θαη ηε δεκηνπξγία ησλ ζηνχληην παξαγσγήο, νη ηαηλίεο κηθξνχ 

κήθνπο πέξαζαλ ζε δεχηεξε κνίξα, θαηέρνληαο πιένλ κηθξφηεξν ξφιν ζηελ παξαγσγή. Πεξί 

ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα, φκσο, αιιά θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 επξφθεηην λα ζπληειεζηνχλ δχν 

κεγάιεο αιιαγέο, πνπ ζα σζνχζαλ ηηο παξαγσγέο κηθξνχ κήθνπο ζε κηα άηππε αλαγέλλεζε.  

Η πξψηε κεγάιε αιιαγή ήηαλ νπζηαζηηθά ε ξαγδαία πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο εκπνξηθήο. Πιένλ, έγηλε αξθεηά θηελφηεξε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ ε 

αγνξά βηληενθάκεξαο αιιά θαη εμνπιηζκνχ θαηαγξαθήο γεληθά. Μέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 90’ 

ε βηληενζθφπεζε κε ηε ρξήζε θάκεξαο κε θαζέηα θαη ε αλαπαξαγσγή ζε κέζα πνπ φινη -

ιίγν πνιχ- είραλ ζην ζπίηη ηνπο π.ρ. κεράλεκα αλαπαξαγσγήο βηληενηαηληψλ, έγηλε κηα 

δπλαηφηεηα πνπ ε κεγάιε πιεηνςεθία κπνξνχζε εχθνια λα έρεη απιά ζπαηαιψληαο κεξηθά 

ρξήκαηα, ελψ ιίγν κεηά, κε ηελ έιεπζε ησλ νπηηθψλ δίζθσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, ζηελ ςεθηαθή -πιένλ- επνρή, κπνξνχζε ν θαζέλαο κε έλαλ ππνινγηζηή λα 

αλαπαξάγεη, λα επεμεξγαζηεί θαη λα αληηγξάςεη ζε αξρεία βίληεν, ηηο δηθέο ηνπ εξαζηηερληθέο 

-θαη κε- ηαηλίεο κηθξνχ θαη κεγάινπ κήθνπο.  

Δπξφθεηην γηα κηα ηερλνινγηθή επαλάζηαζε, κε δεθαεηία-νξφζεκν ηελ ηειεπηαία ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, πνπ νδήγεζε ζε κηα έθξεμε ησλ αλεμάξηεησλ θαη εξαζηηερληθψλ παξαγσγψλ κηθξνχ 

κήθνπο, ε νπνία θνξπθψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. 

Η δεχηεξε κεγάιε αιιαγή, ήξζε κηα δεθαεηία αξγφηεξα, ηε δεθαεηία ηνπ 2000 θαη αθνξνχζε 

ζηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησλ ηαηληψλ. Άιιν έλα ηερλνινγηθφ άικα ζπληειέζηεθε, απηφ ηνπ 

ίληεξλεη. Σν ίληεξλεη ππήξρε ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα, αιιά ε ηαρχηεηα ησλ 

ζπλδέζεσλ θαη ηα κεγέζε ησλ βίληεν δελ επέηξεπαλ ή κάιινλ πεξηφξηδαλ ηε δηαλνκή ησλ 

ηαηληψλ κέζσ ηνπ ίληεξλεη, έζησ θη αλ απηέο είραλ κηθξή δηάξθεηα. Απηφ πνπ άιιαμε 

νπζηαζηηθά ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ήηαλ ε ηαρχηεηα ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Με 

ηηο κεγάιεο, πιένλ, ζπλερψο απμαλφκελεο ηαρχηεηεο θαη ηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ 

πιαηθφξκσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηαλνκή (YouTube, Vimeo, Facebook, 

Instagram), εθηφο απφ ηελ παξαγσγή ησλ ηαηληψλ, πιένλ έγηλε πνιχ θηελή θαη εχθνιε ε 

δηαλνκή ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Η πην δεκνθηιήο ηέηνηα πιαηθφξκα παξακέλεη ζηηο κέξεο 

καο ην YouTube, κε ηε δνκή ηεο ζειίδαο ηεο λα είλαη φκνηα κε απηή ηεο εηθφλαο 5. 

πκπεξαζκαηηθά, νη ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο ππάξρνπλ γηα 

πεξηζζφηεξν απφ 120 ρξφληα, έρνπλ πεξάζεη δηαθνξεηηθέο 

Εικόνα 7 - Μια από τισ πιο δθμοφιλείσ 

πλατφόρμεσ διαμοιραςμοφ βίντεο 
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θάζεηο θαη παξ’ φηη έδεηρλαλ λα πεξλνχλ ζε δεχηεξε κνίξα, ζηηο κέξεο καο παίξλνπλ μαλά 

αμηνπξεπή ζέζε ζηελ παξαγσγή. Πιένλ εθαηνκκχξηα θιηθ ζεάζεσλ ζην YouTube 

αληηθαζηζηνχλ ηηο νπξέο πνπ έθαλε ν θφζκνο πάλσ απφ έλαλ αηψλα πξηλ γηα λα 

παξαθνινπζήζεη ηαηλίεο ζην Κηλεηνζθφπην ησλ Νηίθζνλ θαη Έληηζνλ. Όπσο ηνλίδεηαη ζε 

άξζξν ηεο Βξεηαληθήο εθεκεξίδαο Telegraph (Davies, 2010) νη ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο έρνπλ 

θάλεη έλα κεγάιν θχθιν, απφ ηελ θαη’ άηνκν παξαθνινχζεζε κε ην Κηλεηνζθφπην ηνπ 19
νπ

 

αηψλα, ζηελ θαη’ άηνκν παξαθνινχζεζε, ζηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ή ην θηλεηφ ηειέθσλν 

ηνπ 21
νπ

.  

Απηφ πνπ νπζηαζηηθά έρεη αιιάμεη απηφ ηνλ αηψλα, είλαη ην πεξηερφκελν θαη ην χθνο ησλ 

ηαηληψλ κηθξνχ κήθνπο, πνπ απφ ηα απιά «Actualities» (Thurlow, 2013), έρνπλ πιένλ έλα πην 

ζχλζεην θαη νινθιεξσκέλν πεξηερφκελν. Μέζα ζε κεξηθά ιεπηά, κπνξεί θαλείο λα δεη 

νινθιεξσκέλα ζελάξηα κε εμαηξεηηθή ζπλνρή θαη θαζεισηηθή εηθφλα.  

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κειεηάηαη ην θαηά πφζν, κέζα απφ απηή ηελ αλαγέλλεζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ην ρακήισκα ηνπ θφζηνπο ηνπ εμνπιηζκνχ, 

κπνξεί λα πξνθχςεη κηα νινθιεξσκέλε παξαγσγή κε ηελ αμηνπνίεζε δηάθνξσλ πξνζηηψλ 

νηθνλνκηθά ηερληθψλ.  
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Κεθάιαην 2: Τα Σηάδηα Παξαγσγήο κηαο Ταηλίαο 
 

Δηζαγσγή  

 

Σν δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηα ηξία βαζηθά ζηάδηα παξαγσγήο κηαο ηαηλίαο κηθξνχ 

κήθνπο. Σελ πξν-παξαγσγή (pre-production), ηελ παξαγσγή (production) θαη ηε κεηά-

παξαγσγή (post-production).  

Σν πξψην ζηάδην μεθηλά απφ ηελ ηδέα, ηε ζχιιεςε ηεο, θαζψο θαη φια φζα ρξεηάδεηαη λα 

γίλνπλ, ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ αξρίδεη ε παξαγσγή. Σν δεχηεξν ζηάδην, 

πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία ησλ γπξηζκάησλ , ηεο ερνιεςίαο θαη εηθνλνιεςίαο, θαη φ,ηη απηά 

πεξηιακβάλνπλ. Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην αθνξά ηελ επεμεξγαζία θαη ηειηθή 

δηακφξθσζε ηεο πιεξνθνξίαο (εηθφλαο θαη ήρνπ) πνπ ζπγθεληξψζεθε σο απνηέιεζκα ησλ 

πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ, θαζψο θαη ηε δηαλνκή ηεο ηαηλίαο. 

 

2.1 Πξν-Παξαγσγή (Pre-production) 

 

2.1.1. Ιδέα θαη ελάξην 

 

Γηα λα μεθηλήζεη ε παξαγσγή κηαο ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηα πνιχ 

ζεκαληηθά θαη απνθαζηζηηθά βήκαηα. Έλα απφ απηά είλαη αξρηθά λα ππάξρεη κηα ηδέα.  

Η ηδέα ζα δψζεη ηελ αξρηθή θαη απαξαίηεηε ψζεζε ζηνλ παξαγσγφ, ηνλ θηλεκαηνγξαθηζηή 

θαη ην ζελαξηνγξάθν -πνπ εθφζνλ κηιάκε γηα παξαγσγή ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο ελδέρεηαη λα 

είλαη ην ίδην πξφζσπν-, ην θίλεηξν γηα ηελ πινπνίεζε κηαο παξαγσγήο. ηε ζπλέρεηα, ε ηδέα 

απηή ζα γίλεη ζελάξην, απφ ην νπνίν ζα πξνθχςεη θαη ε ηαηλία.  

Απφ ην πξψην ζηάδην, ηε ζηηγκή πνπ ν θηλεκαηνγξαθηζηήο ζα έρεη ηελ αξρηθή ηδέα, κπνξεί 

λα αιιάμνπλ πνιιά θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ηνπ ζελαξίνπ, ην 

δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ ηνπ θηλεκαηνγξαθηζηή ή ηεο παξαγσγήο θαη αξθεηνχο αθφκε 

παξάγνληεο.  

Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο είλαη ε δηαδηθαζία ηειεηνπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ, θαηά ηελ 

νπνία ην ππάξρνλ ζελάξην ηξνπνπνηείηαη αιιεπάιιεια, έηζη ψζηε λα ηειεηνπνηεζεί θαη λα 

πξνζαξκνζηεί θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο, ηνπ ζπγγξαθέα, ησλ εζνπνηψλ, αθφκα θαη ησλ 

ηνπνζεζηψλ πνπ ζα γίλνπλ ηα γπξίζκαηα.  
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2.1.2. Πξνγξακκαηηζκφο θαη Πξνυπνινγηζκφο  

 

Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα εηπσζεί, φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο επηηπρίαο κηαο παξαγσγήο 

κηθξνχ κήθνπο, εμαξηάηαη θαη απφ ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ. Καηά ην ζηάδην ηεο 

πξνπαξαγσγήο, ινηπφλ, πξνγξακκαηίδνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο, ελψ ηειηθά θαζνξίδεηαη 

θαη ην θφζηνο ή αιιηψο ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ηαηλίαο.  

Μεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα πνπ απαληψληαη ζε απηφ ην ζηάδην, είλαη ην πφζνο ρξφλνο ζα 

ρξεηαζηεί, πνηεο ζθελέο ζα γπξηζηνχλ θαη πνχ, πνηνη εζνπνηνί ζα παίμνπλ, ηη εμνπιηζκφο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζπλνιηθά, ζε πνηεο ηνπνζεζίεο ζα γίλνπλ ηα γπξίζκαηα, πνηα επνρή, ψξα 

θ.ν.θ.. Μπνξεί ινηπφλ εχθνια λα γίλεη αληηιεπηφ ην πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ν αθξηβήο 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ν ζσζηφο πξνυπνινγηζκφο ζηε δεκηνπξγία κηαο ηαηλίαο. 

Κάλνληαο απηφλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη πξνυπνινγηζκφ, κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί 

πνιχηηκνο ρξφλνο αιιά θαη νηθνλνκηθνί πφξνη, πξάγκα πνπ -ζηελ πεξίπησζε παξαγσγψλ 

ηαηληψλ κηθξνχ κήθνπο- κπνξεί λα είλαη ζσηήξην, θαζψο ν πξνυπνινγηζκφο είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλνο.  

 

2.1.3. Δπηινγή Πξνζσπηθνχ  

 

Γηα ηελ παξαγσγή ελφο άξηηνπ απνηειέζκαηνο, ζπλεζίδεηαη ζηηο ηαηλίεο λα εξγάδνληαη 

αξθεηνί άλζξσπνη, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Απφ ηνλ παξαγσγφ, ζην ζελαξηνγξάθν θαη ην 

ζθελνζέηε, κέρξη ηνλ εηθνλνιήπηε, ην θσηηζηή, ηνλ ερνιήπηε, ηνλ ππεχζπλν γηα ην καθηγηάδ 

θαη ηα θνζηνχκηα, έρνπκε λα θάλνπκε κε πνιπάξηζκφ πξνζσπηθφ, κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

λα είλαη κφλν θάπνηνη απφ φζνπο δνπιεχνπλ ζε κηα παξαγσγή.  

ε κηα ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, ιφγσ ρξφλνπ, κεγέζνπο παξαγσγήο, νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη 

άιισλ παξαγφλησλ, ην πξνζσπηθφ είλαη πνιχ κηθξφηεξν. Έλαο ζελαξηνγξάθνο, κπνξεί λα 

είλαη θαη δηεπζπληήο θσηνγξαθίαο αιιά θαη ρεηξηζηήο ηεο θάκεξαο, ν κεραληθφο ήρνπ κπνξεί 

λα είλαη θαη κπνχκαλ, ελψ θάπνηεο θνξέο ην καθηγηάδ θαη ε ελδπκαηνινγία αθήλεηαη ζηελ 

θξίζε ηνπ εζνπνηνχ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη είλαη θαη ε ηδαληθή επηινγή. πκβαίλεη 

φκσο, γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

Δίλαη ινηπφλ απνδεθηφ, ε επηινγή πξνζσπηθνχ γηα ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο λα γίλεηαη κε βάζε 

θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία, είλαη ηα άηνκα πνπ ζα 

επηιεγνχλ λα είλαη θαηάιιεια θαη λα κπνξνχλ λα θέξνπλ εηο πέξαο φηη ηνπο έρεη δεηεζεί. 
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2.1.4. Δπηινγή Ηζνπνηψλ 

 

Η επηινγή ησλ εζνπνηψλ είλαη αθφκα έλα βήκα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνπαξαγσγήο, πνπ 

θαηέρεη αξθεηά ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο.  

ε απηφ ην ζεκείν, ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ εζνπνηψλ δε δηαθέξεη θαη πνιχ απφ εθείλε 

ζηηο ηαηλίεο κεγάινπ κήθνπο. Έλαο ηξφπνο λα αλαδεηήζεη θαη λα επηιέμεη θαλείο εζνπνηνχο 

είλαη ε έξεπλα λέσλ ηαιέλησλ απφ δξακαηηθέο ζρνιέο, νη πξνηάζεηο ζε θαηαμησκέλνπο 

εζνπνηνχο ή θαη ηα θάζηηλγθ.  

Βέβαηα, ζε κηα αλεμάξηεηε ή εξαζηηερληθή παξαγσγή κηθξνχ κήθνπο, κπνξεί λα επηιερζνχλ 

θαη εξαζηηέρλεο εζνπνηνί ή θαη άηνκα πνπ δελ έρνπλ αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ηελ ππνθξηηηθή, 

αξθεί λα είλαη ζπκβαηά κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζελαξίνπ, θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ ρξφλνπ ζηελ αλαδήηεζε ησλ ζσζηψλ 

πξνζψπσλ. Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη, είλαη λα δνζεί ν απαξαίηεηνο ρξφλνο θαη λα κε γίλνπλ 

βηαζηηθέο επηινγέο, πνπ κπνξεί λα ππνβαζκίζνπλ ην απνηέιεζκα.  

 

2.1.5 Δπηινγή Σνπνζεζηψλ γηα Γπξίζκαηα 

 

Δθηφο απφ φια ηα παξαπάλσ, εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν έρεη θαη ε επηινγή ησλ ηνπνζεζηψλ γηα 

ηα γπξίζκαηα κηαο ηαηλίαο, είηε απηή είλαη κηθξνχ, είηε κεγάινπ κήθνπο.  

ηηο ηαηλίεο κεγάινπ κήθνπο κπνξεί λα ππάξρεη έλα άηνκν πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη ε εχξεζε 

ησλ ηδαληθψλ ηνπνζεζηψλ, ψζηε λα γπξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζθελέο. ε πνιχ αθξηβέο 

παξαγσγέο κπνξεί ε ηαηλία λα είλαη γπξηζκέλε αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, πξνο 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζελαξίνπ.  

Όζνλ αθνξά ζε ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ έρνπλ 

κηθξφηεξν πξνυπνινγηζκφ, νη παξαγσγνί πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίδνπλ ηφζν ηελ απφζηαζε 

φζν θαη ηελ πιεζψξα ησλ ηνπνζεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Όπσο αλαθέξνπλ θαη ζην 

βηβιίν ηνπο νη Max θαη Clifford Thurlow (Thurlow, 2013) «Τπάξρνπλ δχν πξέπεη, φζνλ 

αθνξά ηελ επηινγή ηνπνζεζίαο, ζηηο -πεξηνξηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ- ηαηλίεο κηθξνχ 

κήθνπο: 1. Να έρεηο φζν ιηγφηεξεο δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο γίλεηαη θαη 2. Η απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ ηνπνζεζηψλ, λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε». Με απηφ ηνλ ηξφπν, εληζρχεηαη 

ε πξαθηηθφηεηα, ελψ ην θφζηνο θξαηηέηαη ζε ρακειφ επίπεδν, θαζψο ε κεηαθίλεζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ αιιά θαη ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ θνζηίδεη πνιχηηκν ρξφλν θαη ρξήκα. 

 

 

 

2.2 Παξαγσγή (Production) 

 

2.2.1 Απφ ηε Θεσξία θαη ην ρεδηαζκφ, ζηελ Τινπνίεζε 

 



 
 

11 
 

Γηα λα γεθπξσζεί ην ράζκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ πξνπαξαγσγή θαη ηελ παξαγσγή κηαο 

ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο, απηφ πνπ πξέπεη λα ζπκβεί είλαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή φισλ φζσλ 

έρνπλ ππνινγηζηεί ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν.  

Αθφηνπ έρεη γίλεη ν πξνυπνινγηζκφο, ε επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ εζνπνηψλ, ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη φισλ φζσλ αθνξνχλ ζηελ πξνπαξαγσγή, ην επφκελν βήκα είλαη ν 

εμνπιηζκφο λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, ην έκςπρν δπλακηθφ λα αλαιάβεη ηηο ζέζεηο ηνπ θαη ελ 

ηέιεη λα μεθηλήζεη ε παξαγσγή ηεο ηαηλίαο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ε παξαγσγή παξ’ φηη 

είλαη κηα εμίζνπ ζεκαληηθή δηαδηθαζία θαη απηή πνπ ζα θαζνξίζεη ζε κεγάιν πνζνζηφ ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα, είλαη θαη απηή πνπ θξαηάεη ιηγφηεξν ρξνληθά ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνπαξαγσγή θαη ηε κεηαπαξαγσγή. Παξαθάησ, αλαιχεηαη ζπλνπηηθά φ, ηη ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο κηαο ηαηλίαο κηθξνχ ή κεγάινπ κήθνπο.  

 

2.2.2 Κάκεξα 

 

Γηα λα ππάξμεη ηαηλία, πξέπεη θπζηθά λα ππάξρεη θαη 

ν κεραληζκφο εγγξαθήο εηθφλαο ή αιιηψο ε 

θηλεκαηνγξαθηζηηθή θάκεξα (εηθφλα 6). Ιζηνξηθά, γηα 

ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο ρξεζηκνπνηνχληαλ 

θάκεξεο κε θηικ ησλ 8, 16, ή 35 ρηιηνζηψλ, κε φζεο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ηειεπηαίν είδνο λα είλαη 

πεξηζζφηεξν πνηνηηθέο σο πξνο ην παξαγφκελν 

απνηέιεζκα. Με ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο ζηα 

ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα, νη θάκεξεο άξρηζαλ λα γξάθνπλ 

ςεθηαθφ ζήκα ζηα αλάινγα κέζα, ελψ πιένλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είηε ςεθηαθέο είηε αλαινγηθέο 

θάκεξεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ θηικ.  

Γηα ηηο παξαγσγέο κηθξνχ κήθνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε κηα αθξηβή θάκεξα ηχπνπ 

camcorder, είηε κηα θάκεξα Digital SLR, αθφκα θαη έλα θηλεηφ. Σν απνηέιεζκα φκσο, φζν 

θαιφο θαη αλ είλαη ν παξαγσγφο δε ζα είλαη ην ίδην θαη ζηηο ηξείο πεξηπηψζεηο, ηνπιάρηζηνλ 

ζην ηερληθφ θνκκάηη. Η ρξπζή ηνκή κεηαμχ πνηφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο/βηψζηκεο επηινγήο, 

δείρλεη, φκσο, λα βξίζθεηαη ζηηο ςεθηαθέο θάκεξεο SLR, θαζψο, πιένλ, κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ κηα αμηφπηζηε ιχζε ηφζν γηα παξαγσγέο κηθξνχ φζν θαη γηα παξαγσγέο κεγάινπ 

κήθνπο.  

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, ινηπφλ, ε επηινγή ηεο θάκεξαο πξέπεη λα γίλεη κε βάζε 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Η θάκεξα πνπ ζα επηιεγεί, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ηφζν 

ζηηο απαηηήζεηο ησλ γπξηζκάησλ, φζν θαη ζε απηέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κηαο 

ηαηλίαο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, είλαη αμηφπηζηε ε ιχζε πνπ πξνζθέξεη κηα DSLR, 

θαζψο εθηφο απφ ζρεηηθά νηθνλνκηθή θάκεξα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα πξφηππα πςειήο 

επθξίλεηαο (High Definition) ηεο επνρήο, πξνζθέξεη θαη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ δηάθνξσλ 

Εικόνα 8 - Κινθματογραφικι κάμερα. 
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παξακέηξσλ, φπσο είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ θιείζηξνπ, ην βάζνο πεδίνπ, ε εζηίαζε θαη ε 

θσηεηλφηεηα.  

Δπηπιένλ, κε ηελ δπλαηφηεηα αιιαγήο θαθψλ πνπ πξνζθέξεη κηα ηέηνηα θάκεξα, ν 

θηλεκαηνγξαθηζηήο, κπνξεί λα ειέγμεη αθφκα θαιχηεξα ην ζέκα ηνπ, λα ην ρεηξηζηεί κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ην ηνλίζεη ή θαη λα ην απνκνλψζεη απφ ην θφλην. Απηφ ην πξνζθέξεη 

ε δπλαηφηεηα ηνπ δηαθξάγκαηνο ελφο θαθνχ εζηηαθνχ κήθνπο 50 ρηιηνζηψλ, πνπ είλαη γηα 

παξάδεηγκα ζην 1.8. Όζν κηθξφηεξνο ν παξαπάλσ αξηζκφο δηαθξάγκαηνο, ηφζν κεγαιχηεξν 

ην άλνηγκα ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηφζν κηθξφηεξν ην βάζνο πεδίνπ.  

Με ηελ εθαξκνγή ή κε θάπνησλ απιψλ θσηνγξαθηθψλ θαη βηληενγξαθηθψλ θαλφλσλ (φπσο 

ν θαλφλαο ησλ ηξίησλ), ν θηλεκαηνγξαθηζηήο κπνξεί λα δψζεη ην δηθφ ηνπ ζηνηρείν ζε κηα 

παξαγσγή κηθξνχ κήθνπο. 

Ιδηαίηεξν ξφιν θαηά ηελ θαηαγξαθή, δηαδξακαηίδνπλ επίζεο άιιεο ηερληθέο φπσο ε θίλεζε 

ηεο θάκεξαο πνπ κπνξεί λα δξακαηνπνηήζεη θαη λα δψζεη ραξαθηήξα ζε κηα ζθελή, φπσο θαη 

ε απφζηαζε εγγξαθήο, ν ηχπνο ηνπ πιάλνπ (θνληηλφ, κεζαίν θ.α.). 

 

2.2.3 Φψηα  

 

Ο θηλεκαηνγξαθηζηήο νθείιεη λα γλσξίδεη φηη γηα λα θαηαγξάςεη ε θάκεξα εηθφλα, ηφηε ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη κηα πεγή θσηηζκνχ, φπσο απηή πνπ 

απεηθνλίδεη ε εηθφλα 7. Ο θσηηζκφο κηαο ηαηλίαο κηθξνχ 

ή κεγάινπ κήθνπο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην 

παξαγφκελν απνηέιεζκα, ηελ ηαηλία απηή θαζαπηή.  

Δίηε κηιάκε γηα κηα ηαηλία κηθξνχ, είηε γηα κηα ηαηλία 

κεγάινπ κήθνπο, ν ζσζηφο θσηηζκφο, κπνξεί λα 

εληζρχζεη ην απνηέιεζκα ζε κεγάιν βαζκφ, λα 

δηακνξθψζεη έλα αηζζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ ηαηλία θαη 

λα πξνζδψζεη αθφκα κεγαιχηεξε εθθξαζηηθφηεηα ζηηο 

εξκελείεο ησλ ραξαθηήξσλ.  

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, ινηπφλ, απηφ πνπ ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ είλαη ζε πξψην ζηάδην πψο ν 

δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο ζα αμηνπνηεζεί θαηαιιήισο, 

πξνζδίδνληαο ηελ απαξαίηεηε αηκφζθαηξα ζηελ ηαηλία. 

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ην ζθνπφ ηνπ κελχκαηνο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αξθεηέο 

ηερληθέο.  

Η πην γλσζηή είλαη εθείλε ησλ ηξηψλ θψησλ, κε ην θσο «θιεηδί» πνπ είλαη ην θεληξηθφ θσο, 

πνπ ηνπνζεηείηαη απέλαληη απφ ην ραξαθηήξα ζε γσλία ιίγσλ κνηξψλ, ην θσο γηα ηα 

γεκίζκαηα, πνπ είλαη -φπσο πξνδίδεη θαη ην φλνκά ηνπ- εθείλν ην θσο πνπ γεκίδεη ή θαη 

αθαηξεί εληειψο ηηο ζθηέο πνπ δεκηνπξγεί ην θχξην θσο απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη ηέινο, έλα 

θσο πνπ έξρεηαη απφ ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ εζνπνηνχ, φπνπ είλαη θαη απηφ πνπ νπζηαζηηθά 

βνεζάεη ζην λα ζρεκαηηζηεί ην πεξίγξακκα ηνπ εζνπνηνχ, ζην λα απνκνλσζεί ε θηγνχξα ηνπ 

απφ ην θφλην. Η παξαπάλσ ηερληθή απνηειεί κηα απφ ηηο πην αμηφπηζηεο ιχζεηο γηα 

θηλεκαηνγξαθηθέο παξαγσγέο θαη απαηηεί κφλν ηξία θψηα.  

Εικόνα 9 – Περίγραμμα προβολζα φωτιςμοφ   

 



 
 

13 
 

Έλα αθφκα πξάγκα πνπ ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί θαη λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηηο ηαηλίαο, είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ θσηφο, ην πφζν δειαδή ζεξκφ ή ςπρξφ είλαη ην 

θσο πνπ εθπέκπεη κηα πεγή, φπσο επίζεο θαη αλ ε πεγή ζα εθπέκπεη θαηεπζείαλ πάλσ ζην 

ζέκα ή εάλ ην θσο πνπ ζα βγάδεη ζα δηαρέεηαη κέζσ θάπνηαο άιιεο επηθάλεηαο. Γηα λα 

ειέγμνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θσηφο, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ θιίκαθα 

Kelvin ή αιιηψο Κ. ηε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα, έλα ζεξκφ (θίηξηλν) θσο κπνξεί λα είλαη γηα 

παξάδεηγκα ζηα 3000K, ελψ έλα πην ςπρξφ (κπιε) , ζηα 6000Κ. ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν 

κπνξνχκε λα δνχκε ην παξάδεηγκα ηνπ θσηφο πνπ πξνέξρεηαη απφ θεξί, πνπ είλαη θίηξηλν, 

πεξίπνπ 3200Κ θαη εθείλν πνπ ιέγεηαη «θσο εκέξαο», ην νπνίν είλαη πεξί ηα 5600Κ. Με ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ζεξκνθξαζίαο θσηφο, κηα ζθελή κπνξεί λα γίλεη πην ζεξκή ή πην ςπρξή, 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζελαξίνπ.  

Δθηφο απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θσηφο απηφ πνπ κπνξεί επίζεο λα κεηαβιεζεί, είλαη ε 

έληαζε, κέζσ εηδηθψλ ξννζηαηψλ, ησλ γλσζηψλ dimmers. Γχλαηαη επίζεο λα κεηαβιεζεί ε 

ζθιεξφηεηα ηνπ θσηφο, κε ρξήζε θσηψλ δηάρπζεο, θαζψο θαη ην ρξψκα ζε δηάθνξα 

ρξψκαηα κέζσ ησλ εηδηθψλ ρξσκαηηζηψλ θίιηξσλ, ησλ ηδει, πνπ δηαηίζεληαη επξέσο ζην 

εκπφξην. 

Μεξηθά απφ ηα θψηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη θάπνηα θψηα ππξάθησζεο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, βέβαηα, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο παξαγσγέο δείρλνπλ λα εκπηζηεχνληαη 

πεξηζζφηεξν ηα θψηα ηερλνινγίαο led, ιφγσ -εθηφο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο πηζηφηεηαο 

αλαπαξαγσγήο ησλ ρξσκάησλ- θαη ηεο ρακειήο θαηαλάισζεο ξεχκαηνο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

θψηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά θφξνλ ζην παξειζφλ.  

 

2.2.4 Ήρνο 

 

Μπνξεί ε εηθφλα θαη ν ζσζηφο 

θσηηζκφο ηεο λα είλαη ην βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ κηαο επηηπρεκέλεο 

παξαγσγήο, ν ήρνο φκσο είλαη απηφο 

πνπ έξρεηαη λα δέζεη ην 

νπηηθναθνπζηηθφ απνηέιεζκα θαη λα 

εληζρχζεη -αιιά θαη θάπνηεο θνξέο 

λα απνδπλακψζεη- ην κήλπκα πνπ ε 

εηθφλα πεξλά απφ κφλε ηεο. ηελ 

εηθφλα 8 δηαθξίλεηαη κηα ερεηηθή 

θπκαηνκνξθή, πνπ νπζηαζηηθά είλαη 

ε ςεθηαθή απεηθφληζε ηνπ ήρνπ.  

Απφ ηελ πξψηε θνξά πνπ ηζηνξηθά ν ήρνο έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηηο ηαηλίεο, κέρξη θαη 

ζήκεξα, ε ηέρλε θαη ε ηερληθή ηνπ ζπλερψο εμειίζζνληαη. Απηφ, φκσο, δε ζεκαίλεη φηη δελ 

ππάξρνπλ θαη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πνπ πξέπεη θαηά ηελ παξαγσγή λα 

εθαξκφδνληαη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, γηα ηελ επίηεπμε ελφο άξηηνπ ηερληθά απνηειέζκαηνο. 

Ο ζσζηφο θαη επθξηλήο ήρνο είλαη ίζσο ε πην ζεκαληηθή «ιεπηνκέξεηα» ζηελ παξαγσγή. Μηα 

ηαηλία κε θαθφ ήρν, νπζηαζηηθά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί γεληθά θαθή, φζν θαιή εηθφλα θαη 

αλ δηαζέηεη, θαζψο δεκηνπξγεί δπζαξέζθεηα ζην ζεαηή πνπ αξγά ε γξήγνξα ίζσο λα ηνλ 

αλαγθάζεη αθφκα θαη ζε δηαθνπή ηεο ζέαζεο. Μηα ηαηλία κε θαιφ ήρν είλαη εθείλε πνπ ζηελ 
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νπζία ν ήρνο πεξλάεη απαξαηήξεηνο, σο έλα αδηαίξεην, θπζηθφ ζηνηρείν πνπ ζπλνδεχεη ηελ 

εηθφλα. 

Γηα ηελ επίηεπμε, ινηπφλ, ελφο ηέηνηνπ απνηειέζκαηνο, πξέπεη λα έρεη γίλεη ζσζηή επηινγή 

ηφζν ηνπ εμνπιηζκνχ, φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ (ερνιήπηεο, κπνχκαλ θ.α.). Καηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, ην γχξηζκα ησλ ζθελψλ εθηφο απφ θάκεξα θαη θψηα 

πεξηιακβάλεη θαη ηε δηαδηθαζία ερνγξάθεζεο, είηε πξφθεηηαη γηα ήρν πεξηβάιινληνο, είηε 

δηαιφγσλ, είηε γηα ήρν πνπ πξνέξρεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν.  

Σα κηθξφθσλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζε θάζε πεξίπησζε. Γηα ηελ 

ερνγξάθεζε γηα παξάδεηγκα, ελφο ερνηνπίνπ -νιφθιεξνπ ηνπ πεξηβάιινληνο- κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλα παληνθαηεπζπληηθφ κηθξφθσλν, πνπ ερνγξαθεί ην ίδην απφ φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο. Αληίζηνηρα, γηα ερνγξαθήζεηο δηαιφγσλ, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

κηθξφθσλα πέηνπ ή θαη ζνχπεξ-θαξδηνεηδή κηθξφθσλα, ηα γλσζηά boom ή κηθξφθσλα ηχπνπ 

shotgun. Σα ηειεπηαία, εκθαλίδνπλ απμεκέλε θαηεπζπληηθφηεηα, ιακβάλνπλ, δειαδή, ήρν 

απφ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε θαη απνκνλψλνπλ κηα πεγή ήρνπ απφ ηηο ππφινηπεο.  

ηελ παξαγσγή φκσο, δε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ κφλν ν ηχπνο κηθξνθψλνπ θαη λα 

αγλννχληαη άιινη παξάγνληεο, θαζψο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απνηπρία. Μηα απφ ηηο 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη ήδε απφ ην ζηάδην ηεο πξνπαξαγσγήο λα έρνπλ γίλεη 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιφηεηα ησλ γπξηζκάησλ θαη ηεο ερνγξάθεζεο, είλαη λα έρεη 

ιεθζεί ππφςε ν εμσηεξηθφο ζφξπβνο π.ρ. απφ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη εθφζνλ ππάξρεη ζε 

θάπνην βαζκφ πνπ δελ εμππεξεηεί, λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη λα εθαξκνζηνχλ νη 

ηερληθέο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ απνκφλσζε ηνπ ζνξχβνπ. 

Δίηε κηιάκε γηα ήρν, είηε γηα εηθφλα θαη θψηα ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ φια ηα απαξαίηεηα βήκαηα γηα ηελ φζν δπλαηφλ πιεξέζηεξε θαη πνηνηηθφηεξε 

θαηαγξαθή, έηζη ψζηε λα κελ επηθνξηίδεηαη πεξηζζφηεξν ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ηεο 

παξαγσγήο, εθείλε ηεο κεηαπαξαγσγήο.  

 

2.3 Μεηά-Παξαγσγή (Post-Production) 

 

2.3.1 Ση νξίδεηαη σο κεηά-παξαγσγή 

 

Απηφ πνπ κεζνιαβεί απφ ηε ζηηγκή πνπ νη θάκεξεο ζα θιείζνπλ θαη ηα γπξίζκαηα ζα έρνπλ 

νινθιεξσζεί κέρξη θαη ηε ζηηγκή πνπ ε ηαηλία ζα πξνβιεζεί ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην 

θεζηηβάι, ην ίληεξλεη, είλαη ην ηειηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ζηάδην ζηελ παξαγσγή κηαο ηαηλίαο. 

Απηφ δελ είλαη άιιν απφ ηελ κεηαπαξαγσγή ή αιιηψο ην post-production. 

 Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηφζν ην κνληάδ φζν θαη ηνλ ερεηηθφ ζρεδηαζκφ, ηε κνπζηθή 

επέλδπζε κηαο ηαηλίαο ηε δηαλνκή ηεο, ην κάξθεηηλγθ θαη γεληθφηεξα φια φζα πξέπεη λα 

γίλνπλ γηα λα θηάζεη ε ηαηλία ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν θνηλφ. Παξαθάησ αλαιχνληαη 

ζπλνπηηθά θάπνηα απφ ηα βαζηθά κέξε ηεο κεηά-παξαγσγήο.  

 

 



 
 

15 
 

 

 

2.3.1 Σν Μνληάδ 

 

Έπεηηα απφ ηελ πεξάησζε ησλ γπξηζκάησλ νη 

ζπζθεπέο απνζήθεπζεο (θάξηεο κλήκεο ή 

θηικ) απνζηέιινληαη ζηνλ κνληέξ. Απηφο κε 

ηε ζπκβνπιή θαη ηνπ ζθελνζέηε ζα θφςεη 

ζθελέο θαη ζα δηακνξθψζεη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα, ηελ ηαηλία. Η δηαδηθαζία μεθηλά 

αθξηβψο ηε ζηηγκή ηεο παξαιαβήο ηνπ 

πιηθνχ. Ο κνληέξ, ζε αξρηθφ ζηάδην ζα 

παξαιάβεη ην πιηθφ θαη ζα ην πεξάζεη ζε έλα 

πξφγξακκα επεμεξγαζίαο, φπσο απηφ ηεο 

εηθφλαο 9. ηε ζπλέρεηα, ζα δεη φιν ην 

εγγεγξακκέλν πιηθφ μαλά θαη μαλά, 

ελδερνκέλσο λα θξαηήζεη ζεκεηψζεηο θαη λα 

θάλεη κηα κηθξή πεξίιεςε απηνχ πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη. 

Έπεηηα, ζα αξρίζνπλ θάπνηεο δνθηκέο, θαη ηειηθά ε δηαδηθαζία ηνπ κνληάδ. Δθεί ινηπφλ, ζα 

απνθαζηζηεί ην πνηεο ζθελέο ζα κπνπλ, κε πνηα ζεηξά, πνηεο ζα θνπνχλ θαη ηειηθά πνηα 

κνξθή ζα έρεη ε ηαηλία. Όηαλ κηιάκε γηα κηα ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, ν κνληέξ κπνξεί λα είλαη 

μερσξηζηφ πξφζσπν, κπνξεί φκσο λα είλαη θαη ν παξαγσγφο ηεο ηαηλίαο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αληηθεηκεληθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

πιηθνχ, θαζψο αξθεηέο θνξέο ν παξαγσγφο κπνξεί λα νδεγεζεί ζε ιάζνο ή αλεπαξθείο 

επηινγέο νδεγνχκελεο απφ ηελ ππνθεηκεληθή αλάγλσζε ηνπ πιηθνχ. 

Αθφκα έλα ζηνηρείν πνπ θαιφ ζα ήηαλ λα έρεη ιεθζεί ζνβαξά ππφςηλ, είλαη ε αλαινγία ηνπ 

εγγεγξακκέλνπ πιηθνχ σο πξνο ην παξαγφκελν απνηέιεζκα. Γηα πφζα/εο ιεπηά/ψξεο, 

δειαδή, βηληενζθνπεκέλνπ πιηθνχ πξνθχπηεη έλα/κηα ιεπηφ/ψξα ηαηλίαο. Απηφ είλαη δπλαηφλ 

λα ππνινγηζηεί θαηφπηλ παξαγσγήο, δηαηξψληαο ην ζπλνιηθφ ρξφλν ηνπ πιηθνχ κε ηελ ηειηθή 

δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο θαη βνεζάεη αξθεηά ζην λα ππνινγηζηεί κειινληηθά ν ηδαληθφο ρξφλνο 

πνπ ρξεηάδεηαη λα βηληενζθνπήζεη θαλείο γηα λα έρεη ην ειάρηζην ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 

ηαηλίαο.  

Σν παξαπάλσ απνηειεί απιά έλαλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο δνπιεηάο πνπ ζα έρεη ν κνληέξ θαη 

φρη θάπνηνλ θαλφλα πνπ ζα πξέπεη λα ηεξείηαη απζηεξά. Γηα παξάδεηγκα έλαο κνληέξ πνπ 

έρεη λα θηηάμεη κηα ηαηλία κηαο ψξαο βιέπνληαο αξρηθά πιηθφ εθαηφ σξψλ, ζεκαίλεη φηη έρεη 

πνιιή δνπιεηά κπξνζηά ηνπ θαη έρνπκε αλαινγία 100:1. Δάλ φκσο ν κνληέξ πελήληα ψξεο 

λα αλαιχζεη γηα λα πξνθχςεη ηεο ίδηαο δηάξθεηαο κε παξαπάλσ ηφηε ζεσξεηηθά έρεη φζε 

δνπιεηά θαη φζν πιηθφ ρξεηάδεηαη γηα λα πξνθχςεη κηα θαιή ηαηλία θαη ε αλαινγία πέθηεη 

ζην 50:1. Δάλ, φκσο, ν κνληέξ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πιηθφ πνπ ζπλνιηθά δηαξθεί κηα ψξα γηα 

λα θηηάμεη ηαηλία πνπ δηαξθεί επίζεο κηα ψξα, ηφηε αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη 

φιν ην πιηθφ ζηελ ηαηλία ηνπ, κε αλαινγία 1:1. ε απηή ηελ πεξίπησζε αθφκα θαη ν 

θαιχηεξνο κνληέξ ζα έρεη λα αληηκεησπίζεη κηα ηεξάζηηα πξφθιεζε, πνπ θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα δε ζα νδεγήζεη ζε επηηπρία.  

Εικόνα 11 - Παράδειγμα επιφάνειασ εργαςίασ ενόσ  

προγράμματοσ μοντάη 
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Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ζε ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο, έλαο κνληέξ κπνξεί εθηφο απφ ηελ 

αλαδηακφξθσζε ησλ ζθελψλ, δχλαηαη λα θάλεη θαη ηε δηφξζσζε ησλ ρξσκάησλ, ηελ 

θσδηθνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο, αθφκα θαη ηα εηδηθά εθέ. Σν κνληάδ απφ ηε 

θχζε ηνπ ζεσξείηαη κηα αλαδηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ην πιάζηκν απφ ηελ αξρή ηνπ 

θφζκνπ έηζη φπσο ηνλ απνηχπσζε ν ζελαξηνγξάθνο θαη ηνλ νπηηθνπνίεζε ν ζθελνζέηεο. 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηαδηθαζία, θαζψο κπνξεί λα ηειεηνπνηήζεη ή θαη λα θαηαζηξέςεη 

ην απνηέιεζκα γη’ απηφ θαη είλαη ε θχξηα δηαδηθαζία ηελ κεηά-παξαγσγήο, πνπ πξέπεη λα 

δίλεηαη ηφζε έκθαζε.  

 

2.3.2 Ο Ηρεηηθφο ρεδηαζκφο – Η Μνπζηθή Δπέλδπζε 

 

Απφ ηφηε πνπ θαζηεξψζεθε ν ήρνο σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ ηαηληψλ κηθξνχ θαη 

κεγάινπ κήθνπο κέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ πεξάζεη ζρεδφλ εθαηφ ρξφληα. Μέζα ζε απηφ ην 

δηάζηεκα, ν ήρνο ζηηο ηαηλίεο, απφ απινχο δηαιφγνπο θαη δσληαλφ κνπζηθφ ραιί έρεη 

εμειηρζεί ζε κηα επηζηήκε πνπ θαιχπηεη αξθεηνχο θιάδνπ θαη απαηηεί κεγάιν γλσζηαθφ 

εχξνο, ψζηε λα είλαη επαξθήο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο.  

Πιένλ, έρεη εκθαληζηεί κηα νιφθιεξε εηδηθφηεηα, πέξαλ ησλ ερνιεπηψλ θαη ησλ ζπλζεηψλ 

κνπζηθήο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηαηλίεο, πνπ δελ είλαη άιιε απφ 

απηή ησλ ζρεδηαζηψλ ήρνπ 

(Sound Designers). Απηνί είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηνλ ερεηηθφ 

ζρεδηαζκφ κηαο ηαηλίαο, απφ ην 

πνηνπο ήρνπο ζα πεξηιακβάλεη, 

κέρξη ην πνηα κνπζηθή, πνπ θαη 

γηαηί. Η δνπιεηά ηνπ sound 

designer μεθηλά κε ηελ 

πξνπαξαγσγή θαη 

νινθιεξψλεηαη θαηά ην ζηάδην 

ηεο κεηά-παξαγσγήο. ηελ 

εηθφλα 6 δηαθξίλεηαη κέξνο ηνπ 

ηξφπνπ εξγαζίαο ησλ ζρεδηαζηψλ 

ήρνπ.  

Δθεί, θαη κε ην νπηηθφ θνκκάηη ηεο ηαηλίαο νινθιεξσκέλν, ζα απνθαζηζηεί ηη ζα γίλεη κε ηνλ 

ήρν θαη πψο. Σν εάλ ζα κπεη θπζηθφο ήρνο πεξηβάιινληνο ή ερνγξαθεκέλνο κεηά, πνηνη ήρνη 

ζα ερνγξαθεζνχλ μαλά ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ, πνηνη ζε θάπνην ζηνχληην θαη πνηνη ζα 

δεκηνπξγεζνχλ απφ ην κεδέλ, θαζψο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. ηαηλίεο θαληαζίαο) 

δεκηνπξγνχληαη θαληαζηηθνί θαη απφθνζκνη ήρνη πνπ ζα πεξηγξάςνπλ ερεηηθά θαηλφκελα 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε άγλσζηεο ζηνλ άλζξσπν ηνπνζεζίεο. Έπεηηα ε ηαηλία ζα επελδπζεί 

κε δηάθνξα κνπζηθά θνκκάηηα, φπσο απηά ηαηξηάδνπλ ζην λφεκα ηεο ή ζα γξαθεί λέα 

κνπζηθή απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηαηλίαο. 

Όζνλ αθνξά ζε κηθξφηεξεο παξαγσγέο, πνπ θαηά ζπλέπεηα έρνπλ κηθξφηεξν πξνυπνινγηζκφ, 

φπσο είλαη -ζπλήζσο- κηα ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, ζπλήζσο ηε δνπιεηά ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ 

Εικόνα 12 - Sound Designers εν ώρα εργαςίασ. 
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ήρνπ ηελ αλαιακβάλεη ν κνληέξ, ρσξίο βέβαηα απηφ λα απνηειεί θαη ηνλ θαλφλα. Όηαλ 

κηιάκε γηα ηέηνηνπ είδνπο παξαγσγέο, ηα θαζήθνληα κνηξάδνληαη ζε ιηγφηεξα άηνκα, άξα 

απηά ζα επηθνξηηζηνχλ κε πεξηζζφηεξε εξγαζία. Γη’ απηφ ιακβάλνληαη θαη νη ηνκείο ππφςηλ, 

έηζη ψζηε θάζε άηνκν λα έρεη ζπγγεληθνχο κεηαμχ ηνπ ηνκείο πνπ ζα κπνξεί αλαγθαία λα 

θαιχςεη ε εηδηθφηεηά ηνπ.  

Καηά ην ζηάδην ηεο κεηά-παξαγσγήο, ινηπφλ, ιακβάλνληαη φιεο εθείλεο νη απνθάζεηο πνπ ζα 

θαζνξίζνπλ ην ηειηθφ ερεηηθφ απνηέιεζκα κηαο ηαηλίαο κηθξνχ θαη κεγάινπ κήθνπο, ην 

νπνίν ζα ζπκβάιιεη ζε  κεγάιν βαζκφ ζηελ νξζή θαη πνηνηηθή απνπεξάησζε ηεο παξαγσγήο.  

 

2.3.3 Μάξθεηηλγθ θαη Γηαλνκή 

 

 

Όηαλ πιένλ ε ηαηλία έρεη νινθιεξσζεί θαη είλαη πηα έηνηκε γηα λα βγεη ζην θνηλφ, έρεη έξζεη 

ε ψξα ηνπ κάξθεηηλγθ ηεο ηαηλίαο θαη ηεο δηαλνκήο. ε γεληθφ πιαίζην, ην κάξθεηηλγθ κηαο 

ηαηλίαο πεξηιακβάλεη φια φζα ζπκβάιινπλ ζηε δηαθήκηζε κηαο ηαηλίαο, είηε είλαη κηθξνχ 

είηε κεγάινπ κήθνπο. Μπνξεί ινηπφλ λα δηαθεκηζηεί κε ηνπο θιαζζηθνχο ηξφπνπο, φπσο 

είλαη ε αθίζα κηαο ηαηλίαο θαη ε δηαθήκηζε ζε ηχπν, ηειεφξαζε θαη ξαδηφθσλν γεληθφηεξα 

ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα κέρξη θαη ζήκεξα, έρεη αλαδπζεί αθφκα έλαο ηξφπνο 

δηαθήκηζεο/κάξθεηηλγθ κηαο ηαηλίαο θαη απηφο δελ είλαη άιινο απφ ηε δηαθήκηζε ζην 

ίληεξλεη. Γηαθεκίζεηο online θαη ηξέηιεξ ζε πιαηθφξκεο δηακνηξαζκνχ βίληεν απνθηνχλ 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξε δεκνθηιία αιιά θαη απνηειεζκαηηθφηεηα σο πξνο ηε δηαθήκηζε 

κηαο ηαηλίαο. Δπηπιένλ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κηα ηαηλία έρεη θαη ηε δηθή ηεο ηζηνζειίδα κε 

απνθιεηζηηθφ πεξηερφκελν θαη δηαγσληζκνχο. Σν παδι ζπκπιεξψλνπλ ηα θνηλσληθά δίθηπα 

(π.ρ. Facebook ή Instagram), πνπ θαζψο θαίλεηαη ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα ζηελ πξνψζεζε, 

δηαλνκή θαη ζπλνιηθά δηαθήκηζε κηαο ηαηλίαο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνλ αθνξά ζηε δηαλνκή κηαο ηαηλίαο, απηή ζπλήζσο πεξηιακβάλεη 

αξρηθά ηε δηαλνκή ηεο ζε δηάθνξα θεζηηβάι, ζηα νπνία αξρηθά ζα πξνβιεζεί θαη ζα 

αμηνινγεζεί απφ θξηηηθνχο, ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε πξνβνιή ηεο ζηα ζηλεκά, αξγφηεξα 

δηαλέκεηαη ζε θαηαζηήκαηα ελνηθηάζεσο ηαηληψλ (θπζηθά ή ζην ίληεξλεη) θαη πιαηθφξκεο 

video streaming. Αξγφηεξα, ε ηαηλία ζα δηαηεζεί ζε επί-πιεξσκή ππεξεζίεο ηειεφξαζεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηα δηθαηψκαηα ζα πνπιεζνχλ ζε ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο πνπ εθπέκπνπλ 

δσξεάλ. Σέινο, κπνξεί κηα ηαηλία λα δηαλεκεζεί κεηά απφ αξθεηφ θαηξφ δσξεάλ ζην 

ίληεξλεη, κέζσ πιαηθφξκσλ αλαπαξαγσγήο βίληεν, φπσο ην vimeo, dailymotion ή YouTube.  

πλήζσο, νη ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία δηαλνκήο, θαζψο ν 

πξψηνο ζηφρνο είλαη λα δηαλεκεζνχλ ζηα αλά ηνλ θφζκν θεζηηβάι κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή 

θαη -πηζαλψο- ηε βξάβεπζή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ηε δεκνζηνπνίεζή ηνπο ζε παγθφζκην επίπεδν, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

Δίηε πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε κεγάινπ κήθνπο ηαηλίαο, είηε γηα εθείλε ηεο ηαηλίαο κηθξνχ 

κήθνπο, ζίγνπξα, ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα έρεη ζπληειεζηεί κηα κεγάιε αιιαγή φζνλ 

αθνξά ζην κάξθεηηλγθ θαη ζηε δηαλνκή ησλ ηαηληψλ. Πιένλ, έρεη γίλεη αξθεηά πην εχθνιν 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, κηα ηαηλία απφ ηελ παξαγσγή ηεο λα θηάζεη ζηα ζπίηηα ησλ ζεαηψλ 
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δσξεάλ ή επί-πιεξσκή, δίδνληαο έηζη λέα αμία θαη θαηλνχξηα δεδνκέλα ζηελ 

νπηηθναθνπζηηθή παξαγσγή.  
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Κεθάιαην 3: «Chrono-graphy»: Από ηελ ηδέα, ζην ζελάξην θαη ηελ 

πινπνίεζε  
 

Δηζαγσγή  

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ζχιιεςεο ηεο ηδέαο, ν ηξφπνο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ζελαξίνπ, ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο, ε επηινγή ησλ 

εζνπνηψλ θαη ησλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηα γπξίζκαηα. 

 Δπηπιένλ, ζα γίλεη αλαθνξά θαη ζε άιιεο δηαδηθαζίεο, φπσο απηή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

storyboard, ηα ζθεληθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη άιια. 

 

3.1 Η ηδέα - Τν ζελάξην 

 

3.1.1 Γεληθά 

 

Έπεηηα απφ ηελ έξεπλα θαη ηε κειέηε γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν, πξνέθπςε ε αλάγθε -γηα λα μεθηλήζεη ε παξαγσγή- λα γξαθεί ην 

ζελάξην. Γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ ηειηθή ηδέα γηα ηελ ηαηλία κηθξνχ κήθνπο πνπ 

δεκηνπξγήζακε, επεμεξγαζηήθακε παιαηφηεξεο θαη λέεο ηδέεο πνπ ππήξμαλ. Αθφηνπ ιάβακε 

ππφςηλ καο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηαηλίαο, φηη δειαδή επξφθεηην γηα κηα ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, 

γπξηζκέλε απνθιεηζηηθά κε εμνπιηζκφ πνπ ήδε δηαζέηνπκε αιιά θαη δεκηνπξγία δηάθνξσλ 

κέζσλ ρακεινχ θφζηνπο θαη απηνζρέδησλ ηερληθψλ (βι. επφκελν θεθάιαην), πξνζαξκφζακε 

ην πεξηερφκελν θαη ζελαξηαθά, ζην πιαίζην ηνπ εθηθηνχ. Όζνλ αθνξά ηα ελδπκαηνινγηθά 

θαη ην καθηγηάδ, πεξηνξηζηήθακε ζηα ήδε ππάξρνληα ησλ εζνπνηψλ θαη αμηνπνηήζακε φπνηεο 

γλψζεηο είρακε ζηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, πξνζαξκφδνληαο ηα πάληα ζηηο αλάγθεο ησλ 

ξφισλ.   

  

3.1.2 Η ηδέα 

 

Η ηδέα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην, πνπ βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ ράνπο θαη ην θαηλφκελν 

ηεο πεηαινχδαο, πξνέθπςε θαη χζηεξα απφ πξνηξνπή θαζεγεηή καο λα αζρνιεζνχκε κε θάηη 

πνπ καο είλαη γλψξηκν αιιά θαη καο αξέζεη σο έλλνηα.  

Μέζα απφ πνιιά πξάγκαηα πνπ θαηά θαηξνχο είρακε ζπδεηήζεη, θαηαιήμακε ζηελ 

πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδέαο, θαζψο ήηαλ απηή πνπ θαη καο ηθαλνπνηνχζε σο πξνο ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζελαξίνπ, αιιά θαη αληαπνθξηλφηαλ ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ηερληθέο πνπ 

δηαζέζακε.  
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3.1.3 Η ηερληθή ζπγγξαθήο ηνπ ζελαξίνπ 

 

Γηα λα γξαθεί έλα 

ζελάξην, πξέπεη αξρηθά 

λα ππάξρεη κηα ηδέα. 

Μέζα απφ πξνηάζεηο θαη 

αξθεηή ζθέςε 

θαηαιήμακε ζηελ 

πξναλαθεξζείζα ηδέα, 

νπφηε ην ακέζσο 

επφκελν βήκα ήηαλ ην 

λα πινπνηεζεί ην 

θείκελν. Σερληθά γηα ηε 

ζπγγξαθή ηνπ ζελαξίνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε έλα 

πξφγξακκα κε ειεχζεξε 

πξφζβαζε, ην “Kit Scenarist”, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα δηεζλή πξφηππα θαη ηελ ηππνινγία, 

ελψ δηεπθνιχλεη πνιχ θαηά ηε ζπγγξαθή κέζσ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ δηαζέηεη. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ζηηγκηφηππν απφ ηε δνκή ηεο θεληξηθήο νζφλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 11. 

Έλα θείκελν ζελαξίνπ, παξ’ φηη πξφθεηηαη γηα γξαπηφ ιφγν, δηαθνξνπνηείηαη αξθεηά απφ έλα 

θείκελν βηβιίνπ, κπζηζηνξήκαηνο, δεκνζηνγξαθηθνχ ή επηζηεκνληθνχ άξζξνπ. Γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο εθηέιεζεο ησλ γπξηζκάησλ, πξέπεη ήδε απφ ην ζηάδην ηεο πξνπαξαγσγήο 

λα παξζνχλ νη ζσζηέο απνθάζεηο ζπγγξαθήο ηνπ, ψζηε λα επηβαξπλζεί φζν ην δπλαηφλ 

ιηγφηεξν ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο κε πεξηηηέο νδεγίεο θαη δηαζαθήληζε αλαθξηβεηψλ. 

Με γλψκνλα ην παξαπάλσ, επηιέμακε λα γξάςνπκε ην ζελάξην κε ηε δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία, θαη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο φπσο απηέο αλαθέξνληαη απφ ηνλ Syd Field (Field, 

1979). Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ν ίδηνο αλαθέξεη «ελάξην είλαη κηα ηζηνξία εηπσκέλε κε 

εηθφλεο» θαη ν δξακαηνπνηεκέλνο κχζνο ζα πξέπεη λα «έρεη θαζνξηζκέλε αξρή, κέζε θαη 

ηέινο». Παξ’ φηη δελ αθνινπζήζακε θαηά γξάκκα ηηο νδεγίεο ηνπ ίδηνπ, ζε γεληθέο γξακκέο 

πξνζπαζήζακε λα εθαξκφζνπκε ηηο παξαπάλσ αξρέο γηα φζν ην δπλαηφλ επθξηλέζηεξε 

θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ, ησλ εηθφλσλ θαη ησλ κελπκάησλ πνπ ζέιακε λα πεξάζεη ε ηαηλία 

καο.  

Έρνληαο ινηπφλ δηαιέμεη ην ζέκα θαη απνθαζίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

δεκηνπξγήζνπκε ην ζελάξην, ζπλερίζακε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ήξσα. Γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε ην θεληξηθφ πξφζσπν ηεο ηζηνξίαο αθηεξψζακε αξθεηέο ψξεο αλαθέξνληαο, 

θαηαγξάθνληαο θαη δηνξζψλνληαο ζηνηρεία γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε δσή ηνπ ήξσα 

κέρξη θαη ηελ αξρή ηεο ηαηλίαο. Σνπνζεηήζακε ρξνλνινγηθά ηελ ηζηνξία καο ζηε ζεκεξηλή 

επνρή θαη ιάβακε ππφςηλ αξθεηέο παξακέηξνπο, φπσο ηελ θνηλσληθή δνκή, ηηο ηάζεηο θ.α., 

πξνζαξκφδνληαο ηελ Ηξσίδα ζε απηά, ρσξίο φκσο λα δηακνξθψλνπλ απνθιεηζηηθά ην 

ραξαθηήξα ηεο. Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα, ιάβακε ππφςηλ καο γεγνλφηα πνπ 

ζπλέβεζαλ ζηε δσή ηεο, ηα νπνία δεκηνπξγηθά πιάζακε νη ίδηνη, ελψ δψζακε ππφζηαζε θαη 

ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην θηιηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Όια ηα παξαπάλσ, λαη κελ δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζηνηρεία κέζα ζηελ ηαηλία αιιά ήηαλ απηά πνπ βνήζεζαλ ηφζν εκάο 

Εικόνα 13 - Η επιφάνεια εργαςίασ του προγράμματοσ «Kit Scenarist» που 

χρθςιμοποιιςαμε για τθ ςυγγραφι του ςεναρίου 
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φζν θαη ηνπο εζνπνηνχο ζην λα θαηαλνήζνπλ ην ραξαθηήξα θαη λα κπνξέζνπλ λα 

εξκελεχζνπλ θαιχηεξα ηνπο ξφινπο ηνπο. ηελ δεχηεξε ππνελφηεηα ησλ παξαξηεκάησλ 

παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε ραξαθηήξα. 

Μεηά απφ ηε δεκηνπξγία ησλ ραξαθηήξσλ, επηθεληξσζήθακε ζηε δεκηνπξγία ησλ δηάθνξσλ 

ζεθάλο, πνπ απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθά κέξε ησλ ζθελψλ. Ο Syd Field ππνζηεξίδεη φηη ε 

ζεθάλο, είλαη κηα αθνινπζία ζθελψλ, θνηλφ ζεκείν ησλ νπνίσλ είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε ηδέα 

(Field, 1979), αιιηψο κέξε πνπ ζπλεξγαηηθά δνκνχλ κηα νιφηεηα. Γηα λα θαηαιήμνπκε φκσο 

ζηηο ζθελέο, ηηο ζεθάλο θαη ελ ηέιεη ζηελ ηαηλία, μεθηλήζακε απφ κηα πεξίιεςε ηνπ έξγνπ, 

ηελ νπνία γξάςακε αξρηθά θαη αλαδηακνξθψζακε ζηε ζπλέρεηα αξθεηέο θνξέο. Η επέθηαζε 

απηήο ηεο πεξίιεςεο ήηαλ νπζηαζηηθά ην ζελάξην, ε πεξίιεςε ήηαλ πεγή ζα κπνξνχζε 

θάπνηνο λα πεη. Απφ απηή, πξνέθπςε ε αξρή, ε κέζε θαη ην ηέινο ηεο ηαηλίαο, ην αξρηθφ 

γεγνλφο, ε ζπλζήθε εθείλε πνπ νδεγεί ηελ Ηξσίδα ζε εζσηεξηθή αλαδήηεζε, ηελ ίδηα ζε 

ζχγθξνπζε κε ηνλ εζσηεξηθφ ηεο θφζκν θαη ελ ηέιεη ην κχζν ζηε ιχζε. Αλαιχνληαο, ινηπφλ, 

απηή ηελ πεξίιεςε θαη κε ηε ζπλερή αλαδηαπξαγκάηεπζε θαη πξνζζήθε ηδεψλ απφ εκάο 

αιιά θαη θηιηθά πξφζσπα αλαπηχρζεθε ζηελ πξψηε πιήξε κνξθή ηνπ ην ζελάξην.  

Έρνληαο ζηα ρέξηα καο πιένλ ηελ πξψηε κνξθή ηνπ ζελαξίνπ, ζα έπξεπε θαη ε δηαδηθαζία  

ηνπ γξαςίκαηνο λα έρεη θηάζεη ζην ηέινο ηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ε αλάγθε γηα 

δηνξζψζεηο ζπλέρηζε λα ππάξρεη θαη κεηά ηελ πξψηε ζπγγξαθή ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη 

δηάινγνη ζε αξθεηά απφ ηα ζεκεία ηνπο ήηαλ θάπσο ξερνί, ηαίξηαδαλ πεξηζζφηεξν ζε γξαπηφ 

θαη φρη πξνθνξηθφ ιφγν, ελψ αιινχ ζπλαληήζακε δπζθνιία -παξ’ φηη ηνπο είρακε γξάςεη νη 

ίδηνη- ζην λα θαηαλνήζνπκε πνπ εμππεξεηεί ν δηάινγνο ζηελ νηθνλνκία ηνπ έξγνπ. Έπεηηα, 

ζε άιια ζεκεία νη δηάινγνη δελ έκνηαδαλ ξεαιηζηηθνί ή νη ζθελέο δελ είραλ απαξαίηεηε 

ζπλνρή κεηαμχ ηνπο.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, κεηαμχ άιισλ, αλαδηακνξθψζακε ζπλεξγαδφκελνη ην ζελάξην 

αξθεηέο θνξέο. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ ήηαλ ν έλαο λα γξάθεη κηα 

κνξθή ηνπ ζελαξίνπ, λα ηελ ζηέιλεη ζηνλ άιιν θαη έπεηηα ν δεχηεξνο λα πξνζζέηεη ζρφιηα 

θαη δηνξζψζεηο, ηα νπνία κέζα απφ κηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε, εμππεξέηεζαλ ζην λα 

θηάζεη ην ζελάξην ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή.  

Αθφκα, άιινη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε αλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ θεηκέλνπ, ήηαλ πηζαλέο 

απνθιίζεηο απφ ηνλ ρακειφ πξνυπνινγηζκφ, ε νηθνλνκία ρξφλνπ θαη πφξσλ ή θαη άιινη 

ηερληθήο θχζεσο πεξηνξηζκνί. Σν ζελάξην ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηεο 

εξγαζίαο, ζην κέξνο Ι ηεο ελφηεηαο «Παξαξηήκαηα». 

 

3.2 Τν πιαίζην ηεο ηαηλίαο 

 

Η ηαηλία πνπ δεκηνπξγήζακε νπζηαζηηθά πξαγκαηεχεηαη ην πλεπκαηηθφ ηαμίδη κηαο λεαξήο 

θνπέιαο απφ ηελ κεηεθεβηθή παξνξκεηηθφηεηα ζηελ ελειηθίσζε θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ησλ ζπλεπεηψλ πνπ κπνξεί έρνπλ νη πξάμεηο ηεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ηαμίδη πξνο ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα θαη νινθιήξσζε. 

Υξνλνινγηθά ηνπνζεηείηαη ζηε ζχγρξνλε επνρή, ζηελ Διιάδα ηνπ 21
νπ

 αηψλα θαη 

ζπγθεθξηκέλα κεηά ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ο ιφγνο πνπ επηιέμακε ηε 
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ζεκεξηλή πεξίνδν είλαη δηφηη δξακαηνπνηεί πνζνηηθά θαη πνηνηηθά φζν ρξεηάδεηαη ηηο 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δξα ε θνπέια.  

Πξφθεηηαη γηα ηελ Άξηεκε, έλα θνξίηζη πεξίπνπ είθνζη εηψλ, πνπ δεη κε ηε κεηέξα ηεο ζε κηα 

κηθξή πφιε. ηα ελδηαθέξνληά ηεο αλήθεη θαη ε ελαζρφιεζε κε ηε θσηνγξαθία. Ο παηέξαο 

ηεο, σο ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έρεη αλαγθαζηεί λα ηηο εγθαηαιείςεη γηα λα 

εξγαζηεί ζε κηα εηαηξία εμφξπμεο πεηξειαηνεηδψλ, αξθεηά καθξηά ηνπο, ζε κηα κεγάιε πφιε, 

ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξία. Η θαηάζηαζε απηή έρεη επηβαξχλεη ηνλ ήδε πιεζσξηθφ 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηεο θνπέιαο, κε απνθνξχθσκα ηε ζηηγκή πνπ ν παηέξαο ηεο, ηεο 

αλαθνηλψλεη ηειεθσληθά φηη δε ζα κπνξέζεη λα βξεζεί θνληά ηεο γηα λα γηνξηάζνπλ καδί ηα 

γελέζιηά ηεο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ππξνδνηεί ηελ απνθάιπςε κηαο θξπθήο ηδηφηεηαο πνπ έρεη ε 

θνπέια, ζηε ζθαίξα ηνπ κεηαθπζηθνχ, ηε δπλαηφηεηα λα ηαμηδεχεη ζην ρξφλν, κέζα απφ ηηο 

θσηνγξαθίεο ηεο.  

Αθφηνπ ζηγνπξεπηεί φηη δελ ην νλεηξεχηεθε ή φηη δελ ηξειάζεθε, ε θνπέια απνθηά ηνλ 

πιήξε έιεγρν ηεο ηδηφηεηαο απηήο θαη πξνζπαζεί λα αιιάμεη ην γεγνλφο ην νπνίν ηεο 

πξνθάιεζε απηή ηελ αληίδξαζε. Πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κηα πξαγκαηηθφηεηα -κέζσ ηεο 

αιιαγήο γεγνλφησλ- ζηελ νπνία ηα πξάγκαηα ζα είλαη φπσο ηα νλεηξεχηεθε, κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηεο ελσκέλε. 

Μέζα απφ απηέο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλεη κε ζθνπφ λα θέξεη ηα πξάγκαηα εθεί πνπ ζέιεη, 

ζπλεηδεηνπνηεί φηη ηειηθά ίζσο είλαη θαιχηεξα λα κελ παξεκβαίλεη ζην παξειζφλ θαη λα 

ζπλερίδεη κε ηα δεδνκέλα πνπ έρεη γηα ην κέιινλ, αθνχ θάπνηεο θνξέο νη αιπζηδσηέο 

αληηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε αιιαγή ελφο γεγνλφηνο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα 

πνιχ ρεηξφηεξε πξαγκαηηθφηεηα απφ απηήλ πνπ είρε νλεηξεπηεί ζηελ αξρή.  

Η ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία εμππεξεηεί ηηο ζπλζήθεο πνπ ζέινπκε, δειαδή ηε δεκηνπξγία κηαο 

ηαηλίαο κε εμνπιηζκφ ρακεινχ θφζηνπο θαη απηνζρέδηεο ηερληθέο, θαζψο καο δίλεη ην 

πεξηζψξην λα εθαξκφζνπκε φηη γλσξίδνπκε θαη ρξεηάδεηαη γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο 

εξγαζίαο.  

 

3.3 Η επηινγή ησλ εζνπνηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ γηα «πίζσ από ηηο θάκεξεο» 

 

ην ζηάδην ηεο πξνπαξαγσγήο θαη αθνχ νινθιεξψζακε κε ην ζελάξην μεθηλήζακε έλα 

ηδηφκνξθν θάζηηλγθ, θαιψληαο αξρηθά άηνκα πνπ γλσξίδακε θαη ζεσξνχζακε φηη ζα 

κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ επαξθψο ηνπο ξφινπο ηνπο, ελψ ζηε ζπλέρεηα έγηλε θαη θάιεζκα 

κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ.  

Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ, πνπ ήηαλ δειαδή ην ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο θαη 

ν «ζηελφο» πξνυπνινγηζκφο, δελ απεπζπλζήθακε ζε επαγγεικαηίεο εζνπνηνχο παξά ζε 

εξαζηηέρλεο κε δπλακηθφ εξκελεπηηθφ παξειζφλ, θίινπο νπζηαζηηθά πνπ πξνζθέξζεθαλ λα 

καο βνεζήζνπλ λα νινθιεξψζνπκε ηελ παξαγσγή καο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Γηα 

ην ιφγν απηφ ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο καο απνθαζίζακε απφ θνηλνχ ηα γπξίζκαηα λα 

νινθιεξσζνχλ άκεζα, γηα νηθνλνκία ρξφλνπ θαη πφξσλ, ρσξίο απηφ φκσο λα ζεκαίλεη φηη ζα 

ήηαλ ειιηπή.  
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Η δηαδηθαζία πεξηειάβαλε ζπλάληεζε κε ηνλ θαζέλα μερσξηζηά θαη ζπλνκηιία γηα ηηο 

πξνζέζεηο ηνπο, ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο θαη νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ κε ηελ εξκελεία ηνπ 

ξφινπ. Έπεηηα απφ απηέο ηηο ζπλαληήζεηο ζπδεηήζακε ην πψο ζα γίλεη ε δηαλνκή ησλ ξφισλ 

θαη αθνχ ηελ απνθαζίζακε -κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ- πξνζαξκφζακε 

ηνπο ξφινπο, κε γλψκνλα ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε εζνπνηνχ.  

Όζνλ αθνξά ην πξνζσπηθφ γηα «πίζσ απφ ηηο θάκεξεο» αθνινπζήζακε ζε γεληθέο γξακκέο 

παξφκνηα δηαδηθαζία. πλαληεζήθακε κε θίινπο πνπ ηνπο ελδηέθεξε ε ηδέα καο θαη ηνπο 

ξσηήζακε γηα ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πνπ ζα ιάκβαλαλ ρψξα ηα 

γπξίζκαηα. Έπεηηα απεπζχλακε θάιεζκα κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ γηα βνήζεηα. 

πλδπαζηηθά, θαηαιήμακε ζε θάπνηα άηνκα πνπ ζα καο βνεζνχζαλ, αλαιακβάλνληαο φκσο 

εκείο ηελ πεξηζζφηεξε δνπιεηά.  

 

3.4 Η επηινγή ησλ πιάλσλ θαη ησλ ρώξσλ 

 

Όπσο νη Μαμ θαη Κιίθνξλη Θέξιννπ αλαθέξνπλ ζην βηβιίν ηνπο (Thurlow, 2013), είζηζηαη 

ζε παξαγσγέο κηθξνχ κήθνπο, ηφζν γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, φζν θαη ρξεκάησλ, νη 

ηνπνζεζίεο λα κελ βξίζθνληαη πνιχ καθξηά κεηαμχ ηνπο. Έρνληαο ζέζεη σο πξνυπφζεζε γηα 

ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ην ρακειφ θφζηνο, δε ζα κπνξνχζακε λα 

μεθχγνπκε απφ απηφλ ηνλ θαλφλα, θαζψο ην λα επηιέμνπκε ηνπνζεζίεο πνπ βξίζθνληαη 

ζρεηηθά θνληά κεηαμχ ηνπο καο γιίησζε απφ έμνδα κεηαθνξάο εμνπιηζκνχ θαη εζνπνηψλ π.ρ. 

απφ κηα πφιε ζε κηα άιιε. Γη’ απηφ ην ιφγν απνθαζίζακε φια ηα γπξίζκαηα λα γίλνπλ ζηελ 

πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ, πνπ ήηαλ θαη ε πφιε θαηνηθίαο καο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο 

εξγαζίαο.  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ήδε είρακε ιάβεη ππφςηλ ήδε απφ ηελ πεξίνδν ηεο ζπγγξαθήο 

ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ ην λα επηιέμνπκε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο ηνπνζεζίεο, κε ζθνπφ λα 

εμνηθνλνκήζνπκε ρξφλν αιιά θαη πφξνπο. Έηζη, νδεγεζήθακε (θαη ζελαξηαθά) ζηε ρξήζε 

ιίγσλ θχξησλ ηνπνζεζηψλ, κηαο βαζηθήο (ην δσκάηην ηεο εξσίδαο), ζηηο νπνίεο ιακβάλνπλ 

ρψξα φιεο νη δξάζεηο ηεο ηαηλίαο.  

Γηα ηελ επηινγή ησλ ρψξσλ έγηλε ξεπεξάδ ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο. πγθεθξηκέλα, πήξακε 

ηελ θάκεξα κε ηελ νπνία γπξίζακε ηελ ηαηλία θαη απηφ πνπ θάλακε ήηαλ λα δνχκε πνηεο απφ 

απηέο ζα ηαίξηαδαλ θαιχηεξα σο θάδξα, κέζα ζηα νπνία ζα δνκνχζακε ηελ ηαηλία. 

Πεξλψληαο απφ δηάθνξνπο ρψξνπο, εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο, θαηαιήμακε ζπγθξίλνληαο 

ζηηο ηνπνζεζίεο, νη νπνίεο εμππεξεηνχζαλ θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί. 

Γλσξίδνληαο ινηπφλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζελαξίνπ, αιιά πιένλ θαη ηνπο ρψξνπο, επηιέμακε 

θαη ηη είδνπο πιάλα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ηξνπνπνηψληαο ζε έλα κηθξφ βαζκφ μαλά ην 

ζελάξην, αλαιχνληαο ζε απηφ ηα πιάλα πνπ ζα ρξεηαζηνχκε γηα θάζε ζθελή. ε απηή ηε 

δηαδηθαζία αθήζακε αλνηρηφ θαη ην ελδερφκελν δηαθνξεηηθψλ γσληψλ ιήςεο, ζε πεξίπησζε 

πνπ θαηά ην γχξηζκα ζθεθηφκαζηαλ θάηη πην απνδνηηθφ. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

θαζνξηζκνχ ησλ πιάλσλ φκσο, απνθηήζακε ηελ πξψηε εηθφλα γηα ηελ ηαηλία, ελψ 

παξάιιεια επηιέμακε θαη πνηνπο απφ ηνπο δηαζέζηκνπο θαθνχο ηεο θάκεξαο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε θάζε ζθελή.  
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Με βάζε, ινηπφλ, ηνπο ρψξνπο πνπ επηιέμακε, ηνπο εζνπνηνχο αιιά θαη ηα πιάλα πνπ 

θαζνξίζακε ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, πξνρσξήζακε ζηε δεκηνπξγία ελφο storyboard, πνπ είλαη 

θάηη ζαλ έλαο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ κε κηθξέο δσγξαθηέο, νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ ηηο ζθελέο 

ηεο ηαηλίαο φπσο απηέο θαζνξίζηεθαλ. Σν Storyboard επηζπλάπηεηαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο, 

ζηελ ελφηεηα ΙΙΙ ησλ Παξαξηεκάησλ. 
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3.5 Πξνγξακκαηηζκόο γπξηζκάησλ 

 

Η ηειεπηαία δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε θαηά ην ζηάδην ηεο πξνπαξαγσγήο θαη πξηλ λα 

μεθηλήζεη ε παξαγσγή, ήηαλ απηή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ γπξηζκάησλ. Μελ έρνληαο ηνπο 

απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα λα ζηεξίμνπκε αξθεηά ρξνλνβφξα γπξίζκαηα, αιιά θαη γηα ηελ 

νηθνλνκία ηεο εξγαζίαο, απνθαζίζακε λα αθηεξψζνπκε κφλν κεξηθέο κέξεο γηα ηα 

γπξίζκαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ γιηηψζακε θαη απφ θάπνηα έμνδα ηνλ πξνυπνινγηζκφ καο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηαλάισζε ξεχκαηνο ή ε ζπληήξεζε ηνπ θαζη (θαγεηφ, πνηά θ.α.). 

Βέβαηα γηα λα πξνγξακκαηίζνπκε ηα γπξίζκαηα, έπξεπε λα αθνινπζήζνπκε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία, ιακβάλνληαο ππφςηλ θαη ηηο αλάγθεο ή ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ησλ εζνπνηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, δεηήζακε απφ ηηο εζνπνηνχο θαη ηα κέιε πνπ ζα καο 

βνεζνχζαλ πίζσ απφ ηηο θάκεξεο λα καο αλαθέξνπλ ην θαζεκεξηλφ ηνπο πξφγξακκα θαη κε 

βάζε απηφ θαζνξίζακε ηηο ψξεο θαη ηηο κέξεο ησλ γπξηζκάησλ. 

Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ζελαξίνπ, φπνπ ε θνπέια ηαμηδεχεη ζην ρξφλν κέζα απφ ηηο 

θσηνγξαθίεο πνπ ε ίδηα έρεη βγάιεη, γπξίζακε πξψηα ηηο ζθελέο πνπ ήηαλ ην απνηέιεζκα ηνπ 

ηδηφκνξθνπ απηνχ ηαμηδηνχ, θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο ζθελέο πνπ θνηηνχζε ηηο θσηνγξαθίεο γηα 

λα ηαμηδέςεη ζην ρξφλν. Οη θσηνγξαθίεο νπζηαζηηθά απνηεινχζαλ ην πξψην θαξέ ηεο 

ακέζσο επφκελνπο ζθελήο, νπφηε απηφ ζπλέβε γηα ιφγνπο κεηάβαζεο απφ ην έλα πιάλν ζην 

άιιν. 

Ο παξαπάλσ ήηαλ θαη ν θχξηνο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 

γπξηζκάησλ, θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο ζεηξάο πνπ έγηλαλ.  
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Κεθάιαην 4: Δμνπιηζκόο θαη ηερληθέο ρακεινύ θόζηνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  
 

Δηζαγσγή  

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζα αλαιπζνχλ 

νη απηνζρέδηεο θαηαζθεπέο πνπ έγηλαλ, πξνθεηκέλνπ ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο λα θξαηεζεί 

ζε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν επίπεδν.  

Ξεθηλψληαο, ζα αλαθεξζεί ν εμνπιηζκφο πνπ ήδε ππήξρε ζηελ θαηνρή καο θαη αμηνπνηήζακε, 

ζα αλαιπζνχλ νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ψζηε λα θαηαζθεπαζηεί ν απηνζρέδηνο 

εμνπιηζκφο θαη πψο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ δεκηνπξγία ηεο ηαηλίαο.  

Σέινο ζα αλαιπζεί ην πψο ε δεκηνπξγία απηνζρέδησλ κεξψλ θαη ηερληθψλ αμηνπνηήζεθε γηα 

ηελ παξαγσγή ηνπ βέιηηζηνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο.  

 

4.1 Ο εμνπιηζκόο πνπ ήδε ππήξρε ζηελ θαηνρή καο 

 

Γηα λα μεθηλήζεη ε παξαγσγή έγηλε πξψηα απ’ φια επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ πνπ 

ήδε δηαζέηακε, ελψ θαζνξίζηεθαλ θαη νη ειιείςεηο πνπ ππήξραλ. χκθσλα κε ηηο ειιείςεηο, 

ζρεδηάζακε ηηο αλάγθεο πνπ είρακε γηα δεκηνπξγία απηνζρέδηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ αλαθέξεηαη 

εθηελψο ζην επφκελν ππνθεθάιαην, αιιά θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερληθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ θαιχηεξε πνηνηηθά παξαγσγή απνηειέζκαηνο.  

Σα κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ήδε είρακε θαη ρξεζηκνπνηήζακε αλαιχνληαη ζην αθφινπζν 

κέξνο ηνπ ππνθεθαιαίνπ. 

 

4.1.1 Δηθνλνιεςία 

 

Όζνλ αθνξά ζηε ιήςε ηεο εηθφλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα θάκεξα κε 

αηζζεηήξα CMOS θαη δπλαηφηεηα ιήςεο βίληεν ζε αλάιπζε 1080p (Full 

HD), ζηα 25 θαξέ αλά δεπηεξφιεπην, ε Canon 750D (εηθφλα 12) κε ηνλ 

θηη θαθφ ηεο, ηνλ κεηαβιεηνχ εζηηαθνχ κήθνπο Canon EF-S 18-55mm 

f/3.5-5.6 IS STM. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαθνί Sigma 

Aspherical IF 28-300mm f/3.5-6.3 θαη ν θαθφο  Canon EF 50mm f/1.8 

STM, ζηαζεξνχ εζηηαθνχ κήθνπο, πνπ επίζεο πξνυπήξραλ ζην ζχλνιν 

ηνπ εμνπιηζκνχ καο. Δθηφο απφ ηνπο θαθνχο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν 

θάξηεο κλήκεο SD ρσξεηηθφηεηαο 32Gb ε θαζεκία, ηξεηο κπαηαξίεο γηα 

ηελ θάκεξα θαη θάπνηα θίιηξα φπσο UV γηα ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη 

Circular Polarizer γηα ηελ απαινηθή αλαθιάζεσλ ζε επηθάλεηεο φπσο 

ηδάκη. Γηα ηα ζηαζεξά πιάλα ρξεζηκνπνηήζακε έλα ηξίπνδν κάξθαο HAMA.  

 

Εικόνα 14 - Το μοντζλο 

κάμερασ που 

χρθςιμοποιιςαμε 
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Εικόνα 13 - Φωρ ηεσνολογίαρ LED 

 

 

4.1.2 Φσηηζκφο 

 

Γηα ην θσηηζκφ ηεο ηαηλίαο ρξεζηκνπνηήζεθε 

έλαο πξνβνιέαο ηερλνινγίαο LED κάξθαο 

Yongnuo. Πξνβνιέαο ηνπ ίδηνπ ηχπνπ 

απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 13. Η εκπνξηθή ηνπ 

νλνκαζία είλαη - Led Video Light κε LED κε 

ξπζκηδφκελε ζεξκνθξαζία εχξνπο 3200-5500 

Kelvin. Δπίζεο αμηνπνηήζεθε θαη ν θπζηθφο 

θσηηζκφο γηα θάζε ζθελή. Οη ππφινηπεο ηερληθέο 

θσηηζκνχ πεξηιακβάλνπλ απηνζρέδηεο ηερληθέο 

θαη θαηαζθεπέο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

 

4.1.3 Ηρνιεςία 

 

Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηε ιήςε ηνπ ήρνπ πεξηιάκβαλε θπξίσο ππθλσηηθφ 

κηθξφθσλν κηθξνχ δηαθξάγκαηνο, ηχπνπ Shotgun θαη κάξθαο Rode ην κνληέιν Videomic 

(φπσο απηφ ηεο εηθφλαο 14), πξνζαξκνζκέλν ζε έλα boom pole. Σν ζπγθεθξηκέλν 

κηθξφθσλν γηα ηα εμσηεξηθά γπξίζκαηα 

ρξεζηκνπνηήζεθε κε εηδηθφ αληηαλεκηθφ 

ηχπνπ “Deadcat” κε ζθνπφ λα κεησζεί ε 

ερνγξάθεζε ησλ ρακειψλ ζπρλνηήησλ 

ηνπ αέξα. Σν παξαπάλσ κηθξφθσλν 

δηαζέηεη θαη θίιηξν απνθνπήο ρακειψλ 

ζπρλνηήησλ ζηα 80Hz, πνπ αμηνπνηήζεθε 

εμίζνπ. Γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ κε 

ξεχκα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ κπαηαξίεο κηαο 

ρξήζεο ησλ 9V. Καηά ηελ ερνγξάθεζε 

ησλ εμσηεξηθψλ γπξηζκάησλ δε 

ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνην μερσξηζηφ κέζν 

θαηαγξαθήο, παξά ε ίδηα θάκεξα, κε ηελ νπνία ήηαλ ζπλδεδεκέλν ην κηθξφθσλν. 

πκπιεξσκαηηθά, γηα ερνγξαθήζεηο πνπ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ ζην ζηάδην ηεο κεηά-

παξαγσγήο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δπλακηθφ κηθξφθσλν Audio technica PRO4H, έλα 

ππθλσηηθφ θαηαζθεπαζηή OEM (ρακεινχ θφζηνπο) θαη θαιψδηα XLR. Σα κηθξφθσλα ήηαλ 

ζπλδεδεκέλα ζε απιή θάξηα ήρνπ κάξθαο Behringer θαη απνζεθεχηεθαλ ζε κέζα φπσο 

ζηαζεξφ ππνινγηζηή. 

  

Εικόνα 14 - Το μικρόφωνο που χρθςιμοποιιςαμε κατά κφριο λόγο. 
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4.1.4 Μείμε εηθφλαο θαη ήρνπ 

 

Γηα ην κνληάδ, ηε κείμε εηθφλαο θαη ήρνπ, ηνλ ερεηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εμαγσγή ηνπ 

ηειηθνχ αξρείνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ζηαζεξφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, κε κνλάδεο εμφδνπ 

φπσο νζφλε 27 ηληζψλ, ερεία monitor, αθνπζηηθά over-ear. Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε 

ηνπ παξαρζέληνο ερεηηθνχ απνηειέζκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εμίζνπ ερεία ηχπνπ 2.1, ερεία 

Monitors θαη αθνπζηηθά Over-ear. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δηαζθαιίζακε φηη ν ήρνο ηεο ηαηλίαο 

ζα αθνχγεηαη εμίζνπ θαιά ζε κέζα αλαπαξαγσγήο αλεμαξηήηνπ πνηφηεηαο.  

 

4.2 Απηνζρέδηνο (D.I.Y.) εμνπιηζκόο  

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην αιιά θαη φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην ζέκα ηεο 

εξγαζίαο, γηα λα έξζεη εηο πέξαο ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηαηλίαο, ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαη απηνζρέδηνο εμνπιηζκφο. Απηφο, είηε θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ αξρή, είηε επξφθεηην γηα 

αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιιε θχξηα ρξήζε αιιά αμηνπνηήζεθαλ κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν, αληηθαζηζηψληαο άιια -αθξηβά- κέξε εμνπιηζκνχ. 

Παξαθάησ αλαιχνληαη φια ηα κέξε πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ, φζνλ 

αθνξά ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπο, ελψ ν ηξφπνο πνπ αμηνπνηήζεθαλ, αλαιχεηαη ζην 

επφκελν θεθάιαην.  

 

4.2.1 Softbox 

 

Μηα απφ ηηο θαηαζθεπέο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ήηαλ 

θαη απηή ηνπ Softbox. Έλα Softbox είλαη κηα 

θαηαζθεπή πνπ απνηειείηαη απφ έλα ζάιακν, ν 

νπνίνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ έρεη αλαθιαζηηθή 

επηθάλεηα θαη πεγή -ή πεγέο- θσηηζκνχ. Η κηα 

πιεπξά ηνπ απνηειείηαη απφ άιιν πιηθφ θαη φρη ηελ 

αλαθιαζηηθή επηθάλεηα, ην νπνίν έρεη ηηο αλάινγεο 

ηδηφηεηεο, ψζηε λα κεηαηξέπεη ην θσο απφ 

θαηεπζπληηθφ ζε δηάρπην.  

Σν δηάρπην θσο εμππεξεηεί ζηνλ πην καιαθφ (soft) 

θσηηζκφ πξνζψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ θαη κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν σο θχξην, φζν θαη σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ θσο, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 

ζπλζήθεο.  

Η ηηκή ελφο Softbox είλαη αξθεηά πςειή, νπφηε ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ αιιά θαη 

ζεκαηνινγίαο, απνθαζίζακε λα αζρνιεζνχκε κε ηελ θαηαζθεπή ελφο ηέηνηνπ «θνπηηνχ» απφ 

ηελ αξρή, θαηαιήγνληαο ζηελ θαηαζθεπή ηεο εηθφλαο 15.  

Εικόνα 15 - Αυτοςχζδια δθμιουργία τφπου Softbox 

που καταςκευάςαμε 
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Γηα ην ειεθηξηθφ κέξνο ηνπ softbox, ηα κέξε πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ κηα πξίδα ηχπνπ 

«ζνχθν», ηελ νπνία ζπλδέζακε κε έλα θαιψδην πνπ αγνξάζακε απφ ηνπηθφ θαηάζηεκα 

ειεθηξηθψλ εηδψλ. Σελ άιιε πιεπξά ηνπ θαισδίνπ 

ηελ αζθαιίζακε κε εηδηθή κνλσηηθή ηαηλία, ελψ 

πξνο ην ηέινο απηνχ, πξνζαξηήζακε ηξεηο βάζεηο -

ληνπί- γηα ηελ ηνπνζέηεζε ιακπηήξσλ ηερλνινγίαο 

LED. Οη βάζεηο απηέο απνηεινχληαλ απφ ην ληνπί, 

ην νπνίν είρε δχν θαξθηά (ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ). Σα 

θαξθηά απηά ηνπνζεηήζακε ζην θαιψδην θαη ηα 

αζθαιίζακε πηέδνληαο ην κεηαμχ ηεο ππνδνρήο θαη 

ηνπ εηδηθνχ κεραληζκνχ αζθάιηζεο (θαπάθη). Γηα ην 

θσηηζκφ ρξεζηκνπνηήζακε ηξεηο ιακπηήξεο 

ηερλνινγίαο LED, , κε ζεξκνθξαζία θσηφο 4.000 

Kelvin θαη ξνή εθπεκπφκελνπ θσηφο ζηα 1.400 

lumen. Η δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

απνηππψλεηαη ζηελ εηθφλα 16. 

Γηα ην ππφινηπν κέξνο ηνπ θνπηηνχ 

ρξεζηκνπνηήζακε ραξηφθνπηα, ηελ νπνία θφςακε κε 

ραξηνθφπηε ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο, ψζηε λα 

θαηαζθεπάζνπκε ην θνπηί αιιά θαη ηε βάζε 

ζηήξημεο. Σα κέξε ηνπ ελψζεθαλ κε ηε ρξήζε ελφο 

πηζηνιηνχ θφιιαο ζηιηθφλεο, ελψ κε ην ίδην, 

θνιιήζεθε ζην εζσηεξηθφ ηνπ αινπκηλφραξην, ζε 

αληηθαηάζηαζε ηεο αλαθιαζηηθήο επηθάλεηαο ελφο ζπκβαηηθνχ Softbox. Σν θνπηί πνπ 

δεκηνπξγήζακε, δηαζέηεη πξνζαξκνδφκελε γσλία θεθαιήο, πξάγκα πνπ θαηέζηε δπλαηφ κε 

ηε ρξήζε δχν απιψλ κνιπβηψλ. Σα κνιχβηα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζε ππνδνρέο πνπ θηηάμακε 

θαηά κήθνο ηνπ ιαηκνχ, έηζη ψζηε κε αιιαγή ζέζεο ηνπ ελφο λα πξνζαξκφδεηαη θαη ε γσλία 

ηεο θαηεπζπλζεο ηνπ εθπεκπφκελνπ θσηφο.  

Σέινο, αθνχ έγηλε ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεξψλ, ηνπνζεηήζακε απιφ ξπδφραξην πνπ 

ρξεζίκεςε σο ην κέζν δηάρπζεο ηνπ θσηφο. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ξπδφραξηνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε ραξηνηαηλία, ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκνχκε κηθξφηεξε ξνή θσηφο λα 

κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ην πιηθφ δηάρπζεο (πρ ιεπθφ θνκκάηη ξνχρνπ) ή ησλ αξηζκφ ησλ 

ελεξγψλ ιακπηήξσλ.  

  

Εικόνα 16 - Το εςωτερικό τθσ καταςκευισ. 

Διακρίνονται οι λάμπεσ LED κακώσ και θ ανακλαςτικζσ 

επιφάνειεσ. 
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4.2.2 Αλαθιαζηήξαο 

 

Δπφκελν κέξνο εμνπιηζκνχ πνπ θαηαζθεπάζηεθε, απνηειεί ν απηνζρέδηνο αλαθιαζηήξαο 

(εηθφλα 17). Έλαο αλαθιαζηήξαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζηελ ηέρλε ηεο 

θσηνγξαθίαο φζν θαη ζε απηή ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, ελψ ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κπνξεί λα σθειήζεη 

κηα παξαγσγή ρακεινχ θφζηνπο, αθνχ 

πξφθεηηαη γηα έλα κέξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θάπνην θσο πνπ ήδε 

ππάξρεη -θπζηθφ ή ηερλεηφ-. 

Οπζηαζηηθά, αλαθιά έλα θσο πνπ 

έξρεηαη απφ πεγή θσηηζκνχ (πρ ήιηνο) 

θαη ην άηνκν πνπ ην ρεηξίδεηαη, 

πξνζαξκφδεη ηνλ αλαθιαζηήξα έηζη 

ψζηε ην αλαθιψκελν θσο λα πέθηεη 

πάλσ ζην αληηθείκελν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο.  

Έηζη, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ 

ηχπν ηνπ πιηθνχ αλάθιαζεο, κηα δέζκε απαινχ θσηφο -δηάρπηνπ ζπλήζσο- πέθηεη πάλσ ζε 

έλα αληηθείκελν, θσηίδνληαο ην. Η ρξήζε ηνπ είλαη ζπλήζσο ζπκπιεξσκαηηθή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιια θψηα. Πξννξίδεηαη γηα λα γεκίζεη, γηα παξάδεηγκα, ηηο ζθηέο.  

Οη ηηκέο ηνπ αλαθιαζηήξα αλάινγα θαη ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο, θπκαίλνληαη απφ κεξηθέο 

δεθάδεο, έσο αξθεηέο εθαηνληάδεο επξψ. Γηα λα εμνηθνλνκήζνπκε πφξνπο, ινηπφλ, 

πξνρσξήζακε ζηε δεκηνπξγία ελφο απηνζρέδηνπ αλαθιαζηήξα δχν φςεσλ.  

Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ηνλ αλαθιαζηήξα, ρξεζηκνπνηήζακε θνπηηά πνπ ππήξραλ ζε 

πεξίζζεπκα θαηαζηήκαηνο, ηα νπνία θαη πξνκεζεπηήθακε ρσξίο θφζηνο. Δπηπιένλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε θνιιεηηθή ηαηλία δηπιήο φςεο, αινπκηλφραξην, κηα αλαθιαζηηθή βάζε γηα 

πηάηα θαη καχξε κνλσηηθή ηαηλία.  

Τινπνηψληαο ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή, αλνίμακε ην θνπηί, ην θφςακε ζην επηζπκεηφ 

ζρήκα, ελψ ρξεζηκνπνηήζακε ηα ήδε ππάξρνληα «ηζαθίζκαηα» ηνπ, γηα λα δηπιψλεη θαη λα 

απνζεθεχεηαη/κεηαθέξεηαη πην εχθνια. Σνπνζεηήζακε θνιιεηηθή ηαηλία ζηελ πξψηε πιεπξά 

θαη αζθαιίζακε κε θφιια ζηιηθφλεο. Έπεηηα πξνζαξκφζακε πάλσ ην αινπκηλφραξην. ηε 

ζπλέρεηα, επαλαιάβακε ηε δηαδηθαζία θαη γηα ηελ άιιε πιεπξά, ηνπνζεηψληαο απηή ηε θνξά 

αληί αινπκηλφραξηνπ ηελ αλαθιαζηηθή βάζε γηα πηάηα. Σέινο, ζσξαθίζακε ηελ θαηαζθεπή 

ρξεζηκνπνηψληαο καχξε κνλσηηθή ηαηλία πεξηκεηξηθά, γηα λα απνθεπρζεί κειινληηθή θζνξά.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο απηνζρέδηνο αλαθιαζηήξαο έρεη δχν δηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο αλάθιαζεο -

κηα ζε θάζε πιεπξά-. Οη επηθάλεηεο απηέο αλαθινχλ ην θσο ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

(πεξηζζφηεξν ε επηθάλεηα απφ αινπκηλφραξην θαη ιηγφηεξν ε επηθάλεηα γηα ηα πηάηα). Έηζη 

θαη κε ζρεδφλ κεδεληθφ θφζηνο απνθηήζακε δχν επηινγέο βαζκνχ αλάθιαζεο.  

 

Εικόνα 17 - Ο αυτοςχζδιοσ ανακλαςτιρασ που καταςκευάςτθκε. 
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4.2.3 Κηλνχκελε Βάζε Κάκεξαο (Dolly) 

 

Έλα επηπιένλ κέξνο εμνπιηζκνχ πνπ δεκηνπξγήζακε θαη είλαη άμην αλαθνξάο είλαη ε 

απηνζρέδηα θηλνχκελε βάζε θάκεξαο, ηχπνπ dolly. Σν dolly είλαη κηα βάζε ζηήξημεο πάλσ 

ζηελ νπνία ζπλήζσο κπαίλεη θάπνην ηξίπνδν κε θάκεξα ή κφλν ε θάκεξα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί νκαιή κεηάβαζε ζηνπο άμνλεο θίλεζήο ηεο.  

Μηα ηέηνηα βάζε κπνξεί λα ιχζεη εληειψο ην πξφβιεκα ησλ θνπλεκέλσλ πιάλσλ, ελψ 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη γηα άιιεο θηλεκαηνγξαθηζηηθέο ηερληθέο, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ην panning. 

Οη βάζεηο ηχπνπ dolly κπνξεί λα θνζηίδνπλ απφ κεξηθέο δεθάδεο έσο αξθεηέο ρηιηάδεο επξψ. 

Γηα ην ιφγν απηφ απνθαζίζακε λα δεκηνπξγήζνπκε απηνζρέδηα βάζε θίλεζεο θάκεξαο.  

Σα πιηθά πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή απηή ήηαλ θάπνηα θνκκάηηα 

μχιν πνπ βξέζεθαλ δσξεάλ απφ 

πεξηζζεχκαηα επαγγεικαηηψλ ή απφ 

νηθηαθή ρξήζε (παιαηά έπηπια), κηθξά 

ξνδάθηα κε βίδεο θαη θάπνηνη κεληεζέδεο, 

πνπ αγνξάζηεθαλ απφ καγαδηά ζε ηδηαίηεξα 

ρακειέο ηηκέο. Αθφκα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

βίδεο, θαξθηά, έλα πξηφλη ρεηξφο θαη έλα 

ηξππάλη, ηα νπνία δαλεηζηήθακε.  

Αξρηθά, πήξακε ηα θνκκάηηα απφ 

ζπλζεηηθφ μχιν θαη πξνζαξκφζακε πάλσ 

έλα ηξίπνδν πνπ δηαζέηακε ήδε. ηελ εηθφλα 

18, δηαθξίλεηαη ην καξθάξηζκα κε καξθαδφξν 

ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία βηδψζεθαλ ζε δεχηεξν 

ρξφλν νη κεληεζέδεο, κε ζθνπφ ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ηξηπφδνπ.  

ηε ζπλέρεηα, γπξίζακε ην μχιν απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ, 

ηνπνζεηήζακε ηα ξνδάθηα (εηθφλα 19), καξθάξακε ηελ πεξηνρή 

φπνπ ζα έκπαηλαλ νη βίδεο θαη αλνίμακε ηξχπεο ρξεζηκνπνηψληαο 

θαηά πεξίπησζε είηε ην ηξππάλη είηε απιά θαξθηά κε έλα ζθπξί.  

Αθνχ βάιακε ηα ξνδάθηα, γπξίζακε μαλά ην μχιν ζηελ άιιε 

πιεπξά ηνπ, θαη βηδψζακε ηνπο κεληεζέδεο.  

Σέινο, πξνζαξκφζακε ην ηξίπνδν πάλσ ζηελ 

θαηαζθεπή, κε ηνλ ηξφπν πνπ θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα 19, ελψ ην αζθαιίζακε ρξεζηκνπνηψληαο 

δεηηθά κέξε θαη ειέγμακε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Μεηά απφ ην πξψην δεκηνπξγήζακε θαη έλα 

δεχηεξν dolly, κηθξφηεξν απηή ηε θνξά, ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεηαδφκαζηαλ θνληηλφ κε θίλεζε 

ζε θάπνην αληηθείκελν.  

Σν θφζηνο γηα απηέο ηηο θαηαζθεπέο ήηαλ θπξηνιεθηηθά κεξηθά επξψ, ζε 

Εικόνα 18 - Κοπι ξφλου για τθ δθμιουργία τροχιλατθσ βάςθσ 

τφπου Dolly. 

 

Εικόνα 15 - Λεπτομζρεια 

καταςκευισ του dolly 

Εικόνα 20 - 

Προςαρμογι 

τριπόδου ςτο 

μθχανιςμό 
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αληίζεζε κε θάπνηα βάζε επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ.  

 

4.2.3 Άιια κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  

 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, εμίζνπ ρξήζηκα καο ήηαλ άιια κέξε πνπ κπνξέζακε λα 

αμηνπνηήζνπκε γηα ηελ παξαγσγή ηεο ηαηλίαο.  

Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ηα θίιηξα (εηθφλα 21), πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα δψζνπκε δξακαηηθφ ηφλν ζε νξηζκέλεο 

ζθελέο φπσο θφθθηλν θίηξηλν θαη κπιε θίιηξν (θαη ζπλδπαζκψλ 

ηνπο).  

Ωο θίιηξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ απιέο κεκβξάλεο πνπ πσινχληαη 

ζε βηβιηνπσιεία, ζπκβάιινληαο ζην απνηέιεζκα απφ 

αηζζεηηθήο άπνςεο. 

Δπηπιένλ, πέξαλ ηνπ softbox θαη 

ηνπ ζπκβαηηθνχ θσηφο LED, 

ρξεζηκνπνηήζακε θαη κηα ιάκπα 

γξαθείνπ γηα λα θσηίζνπκε θφλην ή γηα νπίζζην θσηηζκφ, κε 

ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν δηαρσξηζκφ ελφο αληηθεηκέλνπ απφ ην 

θφλην ηεο εθάζηνηε ζθελήο. Δπξφθεηην γηα έλα απιφ 

κεραληζκφ θσηηζκνχ ησλ δέθα επξψ, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα 22, πνπ φκσο κπφξεζε λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ δεπηεξεχνληνο θσηηζκνχ ηεο ηαηλίαο.  

Έλα αθφκα κέζν πνπ αμηνπνηήζακε γηα λα θξαηήζνπκε ρακειφ ην θφζηνο 

ήηαλ ε θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζίκεςαλ σο ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ 

(ηα props). Έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ αληηθεηκέλνπ ήηαλ ε θαηαζθεπή ηνπ ελφο θαθέινπ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ε Ηξσίδα. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

αληηθείκελν πνπ είρε ζπκβνιηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

γηα ηελ εμέιημε ηεο ηαηλίαο θαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο 

ηνπ ήηαλ κηα ζειίδα Α4 κε ηελ εθηχπσζε ελφο 

ινγνηχπνπ (εηθφλα 23) πνπ δεκηνπξγήζακε εκείο. 

Δπίζεο, θαηαζθεπάζακε ην ζθεληθφ ηνπ δσκαηίνπ 

αμηνπνηψληαο φηη ππήξρε ζην ρψξν ελψ φια ηα ζθεληθά 

θαη ηα αληηθείκελα (θξεβάηη, γξαθείν, εκεξνιφγηα 

θσηνγξαθίεο) ππήξραλ ήδε ζηελ θαηνρή καο. Όζνλ 

αθνξά ζηα ξνχρα θαη ηελ έλδπζε, θάζε εζνπνηφο είρε 

δηθά ηνπ ξνχρα, ελψ ζε κεξηθέο ζθελέο 

ρξεζηκνπνηήζακε θαη άιια ξνχρα ηεο θαηνρήο καο (π.ρ. δαθέηα). 

Με ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ κεξψλ εμνπιηζκνχ θαηαθέξακε λα θξαηήζνπκε ην θφζηνο ηεο 

παξαγσγήο ζε πνιχ ρακειφ, ζρεδφλ κεδεληθφ επίπεδν, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια θαη ηελ 

ειάρηζηε πιεξφηεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαγσγή κηαο ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο.  

 

Εικόνα 21 - Απλά φίλτρα 

μεμβράνθσ που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθ 

διαμόρφωςθ του φωτιςμοφ 

Εικόνα 22 - Λάμπα γραφείου για 

γεμίςματα και οπίςκιο φωσ 

Εικόνα 23 - Το λογότυπο που 

χρθςιμοποιικθκε ςτθ μορφι γράμματοσ 

όπωσ αυτι εκτυπώκθκε 
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4.3 Τερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  

 

Οινθιεξψλνληαο ην ζηάδην ηεο πξνπαξαγσγήο, νξγαλψζεθαλ θαη ζρεδηάζηεθαλ νη ηερληθέο 

πνπ επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ελφο, φζν ην δπλαηφλ, άξηηνπ 

απνηειέζκαηνο. Οη ηερληθέο απηέο πεξηιάκβαλαλ ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ηνπ πξνυπάξρνληνο 

θαη ηνπ απηνζρέδηνπ εμνπιηζκνχ θαη νπζηαζηηθά ππαγφξεπαλ ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζήο ηνπ.  

 

4.3.1 Δηθφλα 

 

Ξεθηλψληαο κε ηελ εηθφλα έγηλε νξγάλσζε ησλ πιάλσλ αλά ζθελή θαη έπεηηα δηαρσξηζκφο 

ζε ζηαζεξά θαη θηλνχκελα. Καζνξίζηεθε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε θάκεξα κε ηξίπνδν 

ζηαζεξή, πνπ νη ιήςεηο ζα ήηαλ «ζην ρέξη» θαη πνπ ζα αμηνπνηνχληαλ ηα dolly. πλνπηηθά, 

γηα ηηο ζθελέο κε δηαιφγνπο πξνηηκήζακε πην ζηαζεξά πιάλα, γηα φζεο είραλ έληαζε θαη 

δξάζε πξνηηκήζακε θάκεξα ζην ρέξη, ψζηε λα πξνζζέηεη ζε απηήλ, ελψ γηα ζθελέο κε ήπηα 

θίλεζε ή γηα εζηίαζε ζηα αληηθείκελα πξνηηκήζακε λα ηνπνζεηήζνπκε ηελ θάκεξα ζε dolly.  

Δπηπιένλ, θαζνξίζηεθε ε ρξήζε θαθψλ αλά πιάλν, ην γηαηί ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ θάζε θαθφ 

θαη ηη ζέινπκε λα επηηχρνπκε. Γηα παξάδεηγκα, ζε ζθελέο πνπ έπξεπε λα δνζεί ε γεληθφηεξε 

πιεξνθνξία ηνπ ρψξνπ ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ θαθφ 18-55 κε f/5.6 θαη πάλσ, ψζηε λα έρνπκε 

επαξθέο βάζνο πεδίνπ θαη λα θαίλνληαη θαζαξά αληηθείκελα ηφζν κπξνζηά φζν θαη πίζσ απφ 

ην θεληξηθφ γεγνλφο.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ρξεηαδφηαλ λα απνκνλψζνπκε έλα αληηθείκελν απφ ην θφλην γηα λα 

επηθεληξψζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή ζε απηφ, λα νδεγήζνπκε ην ελδηαθέξνλ απφ έλα 

ζεκείν ζε έλα άιιν, λα θάλνπκε θάπνην πνιχ θνληηλφ πιάλν, ή απιά λα έρνπκε έλα φκνξθν 

αηζζεηηθά απνηέιεζκα κε σξαίν ζφισκα (bokeh) ζην θφλην, ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ θαθφ ησλ 

50mm εζηηαθήο απφζηαζεο κε δηάθξαγκα f/1.8. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηχρνκε ηα 

παξαπάλσ, θαζψο ν ζπγθεθξηκέλνο θαθφο ιφγσ ηνπ κεγάινπ αλνίγκαηνο ζην δηάθξαγκα, 

καο επηηξέπεη θαη λα έρνπκε πην επθξηλέο ην θχξην ζέκα καο θαη λα ζνιψζνπκε αξθεηά ην 

θφλην απνκνλψλνληάο ην αιιά θαη λα έρνπκε θσηεηλή εηθφλα ζε ζπλζήθεο ρακεινχ 

θσηηζκνχ (εθφζνλ κε αλνηρηφ δηάθξαγκα πεξλάεη πεξηζζφηεξν θσο ζηνλ αηζζεηήξα).  

Σέινο, κε ηνλ θαθφ ησλ 28-300mm εζηηαθήο απφζηαζεο ζα είρακε ηε δπλαηφηεηα λα 

«θέξνπκε πην θνληά ην θφλην» ζε ζθελέο φπνπ απηφ ήηαλ πην καθξηά, ελψ κε ηνλ ίδην θαθφ 

είρακε ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε επθξηλή θνληηλά ζηνπο ήξσεο ηεο ηαηλίαο θαη ηα 

αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο.  

 

4.3.2 Φψηα 

 

Όζνλ αθνξά ζην θσηηζκφ ηεο ηαηλίαο, ρξεζηκνπνηήζακε θπξίσο κηα βαζηθή ηερληθή, απφ ηηο 

πην γλσζηέο ζηελ παξαγσγή ηεο ηαηλίαο, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηνλ θσηηζκφ ηξηψλ 

ζεκείσλ. Πξφθεηηαη γηα θσηηζκφ πνπ πεξηιακβάλεη ηξία θψηα, έλα θχξην απφ κπξνζηά θαη 

ζε θιίζε πεξίπνπ 45 κνηξψλ απφ ην αληηθείκελν καο, έλαλ ζπκπιεξσκαηηθφ απφ ηελ 

αληίζεηε πιεπξά, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην «γέκηζκα» ησλ ζθηψλ θαη έλα ηξίην πνπ κπαίλεη 
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απφ πίζσ θαη ίζσο ζε θάπνηα κηθξή γσλία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηακνξθψζεη κηα 

δέζκε θσηφο πίζσ απφ ην ραξαθηήξα ρσξίδνληάο ηνλ απφ ην θφλην.  

ηα εμσηεξηθά γπξίζκαηα ξφιν θπξίνπ θσηφο έπαημε ν θπζηθφο θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ, ελψ 

ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ αλαθιαζηήξα γηα ην γέκηζκα ησλ ζθηψλ θαη εθάζηνηε ην LED θσο γηα 

ξπζκηζηή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρξψκαηνο ή γηα πίζσ θσο. 

 ε γπξίζκαηα εζσηεξηθνχ ρψξνπ ρξεζηκνπνηήζακε ην LED θσο γηα θχξην, κε 

πξνζαξκνζκέλν θάπνην απφ ηα θίιηξα ή ρσξίο απηά. Σν softbox σο θσο γηα ηα γεκίζκαηα, 

πνπ κε απαιφ δηάρπην θσο ζα αλαβάζκηδε αηζζεηηθά ην απνηέιεζκα, ελψ ε ιάκπα γξαθείνπ 

ζα ρξεζηκνπνηνχηαλ πίζσ απφ ηνλ ήξσα γηα δεκηνπξγία ηνπ θσηεηλνχ πεξηγξάκκαηνο. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ν θσηηζκφο απφ ηε ιάκπα δσκαηίνπ, ελψ 

αμηνπνηήζεθε θαη ν αλαθιαζηήξαο γηα γέκηζκα ζθηψλ.  

 

4.3.3 Ήρνο 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ερνγξάθεζε, απηή έγηλε είηε κε ην θπζηθφ ήρν ηνπ πεξηβάιινληνο, καδί κε 

ηε ιήςε ηεο εηθφλαο κε ην ππθλσηηθφ κηθξφθσλν κηθξνχ δηαθξάγκαηνο (ηχπνπ shotgun). ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζα ρξεηαδφηαλ ερνγξάθεζε ή θαη ζχλζεζε ερνηνπίνπ ζε δεχηεξν 

ρξφλν φπσο επίζεο θαη γηα ην ληνπκπιάξηζκα δηαιφγσλ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ππθλσηηθφ κηθξφθσλν OEM. 

 

4.4 Απνινγηζκόο & Σπκπεξάζκαηα 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο πξνπαξαγσγήο θαη έρνληαο νξηζηηθνπνηήζεη θαη 

πινπνηήζεη φια ηα κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ κπνξνχζακε πιένλ λα 

πεξάζνπκε ζην επφκελν ζηάδην, πνπ είλαη ε παξαγσγή ηεο ηαηλίαο.  

Καηά ηε δηαδηθαζία έξεπλαο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ππήξμαλ αξθεηέο δπζθνιίεο, 

θαζψο ρξεηάζηεθε λα απνξξίςνπκε ή λα ηξνπνπνηήζνπκε θάπνηα απφ ηα κέξε ή ηηο ηερληθέο 

πνπ ζε πξψην πιάλν θάλεθε λα κελ είλαη πνιχ ιεηηνπξγηθά.  

πκπεξαζκαηηθά, νινθιεξψλνληαο ην ζρεδηαζκφ ησλ απηνζρέδησλ κεξψλ εμνπιηζκνχ θαη 

ηελ αλάιπζε ησλ ηερληθψλ πνπ επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πξφθπςε έλα ξεαιηζηηθφ 

πιάλν, πνπ ζα καο βνεζνχζε λα νινθιεξψζνπκε ελ θαηξψ θαη πιήξσο ηελ ηαηλία κηθξνχ 

κήθνπο φπσο απηή ζρεδηάζηεθε.  

ε θάζε πεξίπησζε, ν πξψηνο ζηφρνο, πνπ ήηαλ ε δηαηήξεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ζε 

πνιχ ρακειφ επίπεδν είρε επηηεπρζεί, θαζψο ν εμνπιηζκφο πνπ δεκηνπξγήζεθε καο θφζηηζε 

ειάρηζηα θαη ζα ιεηηνπξγνχζε ππνζηεξηθηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ ππφινηπν 

εμνπιηζκφ πνπ -ιφγσ πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη αζρνιηψλ- ήδε είρακε ζηε δηάζεζή 

καο.  
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Κεθάιαην 5: Τν ζηάδην ηεο παξαγσγήο, εθαξκνγή θαη δπζθνιίεο 
 

Δηζαγσγή  

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζην ζηάδην 

ηεο παξαγσγήο ηεο ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

 πλνιηθά ζα αλαιπζνχλ ε δηαδηθαζία ησλ γπξηζκάησλ, νη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζακε θαηά 

απηή, πψο αληηκεησπίζηεθαλ ηπρψλ πξνβιήκαηα, ε δηαρείξηζε ησλ εζνπνηψλ θαη ησλ 

ηερληθψλ κέζσλ θαζψο θαη άιιεο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ. 

 

5.1 Γηαδηθαζία γπξηζκάησλ 

 

Σν ζηάδην ηεο παξαγσγήο γηα ηελ ηαηλία κηθξνχ κήθνπο πνπ δεκηνπξγήζακε μεθίλεζε κε ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ νξηζηηθνπνηήζεθε θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξνπαξαγσγήο. πγθεθξηκέλα, ηα γπξίζκαηα νξγαλψζεθαλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

νινθιεξσζνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηφζν γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ φζν θαη γηα 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ησλ γπξηζκάησλ γηα ηελ ηαηλία κηθξνχ 

κήθνπο νξίζηεθε ζηηο ηξεηο εκέξεο.  

Σν ζελάξην ηεο ηαηλίαο πεξηείρε κηα ηδηαηηεξφηεηα πνπ νδήγεζε ζε εηδηθή ζεηξά ηέιεζεο ησλ 

γπξηζκάησλ. Η ηδηαηηεξφηεηα απηή, ήηαλ ην φηη ε Ηξσίδα ηαμίδεπε ζην ρξφλν θνηηψληαο 

παιηέο θσηνγξαθίεο. Γηα λα θαηαζηεί, ινηπφλ, θάηη ηέηνην εθηθηφ (αθνχ θαη ζηελ πξψηε 

ζθελή έπξεπε λα θνηηάμεη, νπζηαζηηθά,  κηα θσηνγξαθία πνπ απεηθφληδε ηε δεχηεξε ζθελή) 

ηα γπξίζκαηα θάπνησλ ζθελψλ δελ έγηλαλ κε ηε ζεηξά πνπ απηέο ήηαλ θαηαρσξεκέλεο ζην 

ζελάξην, αιιά πξψηα έγηλαλ ηα γπξίζκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζε ηαμίδηα ζην παξειζφλ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν, ηελ ίδηα κέξα επηιέγακε ην αξρηθφ ζηνπ θαξέ ηεο ζθελήο πνπ ζα απεηθφληδε 

ε θσηνγξαθία, θαη ηελ εθηππψλακε ζε θσηνγξαθηθφ ραξηί, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

ακέζσο πξνεγνχκελε ζθελή.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, γπξίζακε ηελ πξψηε κέξα ηηο ζθελέο πνπ αθνξνχζαλ ζε ηαμίδη 

ζην παξειζφλ, ηε δεχηεξε ζθελέο πνπ έπξεπε λα γπξηζηνχλ ζηελ ίδηα ηνπνζεζία (ζην ζπίηη 

ηεο εξσίδαο), ελψ ηελ ηξίηε κέξα γπξίζακε ηηο ζθελέο πνπ ε Ηξσίδα ζα ηαμίδεπε ζην ρξφλν 

θνηηψληαο ηηο θσηνγξαθίεο, έλαλ δηάινγν ζε εμσηεξηθή ηνπνζεζία, ελψ αθηεξψζακε ρξφλν -

έρνληαο δεη θαη ηα κέρξη ηφηε πιάλα- ζην λα γπξίζνπκε μαλά θνκκάηηα απφ θάπνηεο ζθελέο 

γηα λα έρνπκε ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ αιιά θαη κε ζθνπφ λα απαιείςνπκε ηηο φπνηεο 

αζπλέρεηεο ζεσξήζεθε φηη πξνθχπηαλ.  
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5.2 Δθαξκνγή ζεσξεηηθνύ πιάλνπ, δπζθνιίεο θαη αλαπξνζαξκνγή 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ γπξηζκάησλ, ππήξρε έλα γεληθφ πιάλν ην νπνίν απνηέιεζε ηνλ θνξκφ 

ησλ εξγαζηψλ καο, φκσο ζε πξαθηηθφ επίπεδν, φπσο ήηαλ θπζηθφ, πξνέθπςαλ θάπνηεο 

δπζθνιίεο θαη δηαθνξνπνηήζεηο απφ απηφ πνπ αξρηθά είρε ππνινγηζηεί.  

Έλα απφ ηα θχξηα πξνβιήκαηα, ήηαλ ν ζφξπβνο πνπ ππήξρε πεξηζζφηεξν ζε εμσηεξηθά θαη 

ιηγφηεξν ζε εζσηεξηθά γπξίζκαηα.  

Δηδηθά ζηα εμσηεξηθά, ππήξμαλ πεγέο ζνξχβνπ πνπ είρακε αληρλεχζεη απφ ην ξεπεξάδ (πρ 

παηδηθή ραξά ή δξφκνο ζε ψξα αηρκήο). Με ην ξεπεξάδ ζηηο ηνπνζεζίεο απνθαζίζηεθε θαη 

πνηα ηερληθή ζα αθνινπζήζνπκε γηα ηελ απαινηθή ηνπ ζνξχβνπ. Πέξαλ απφ ηελ επεμεξγαζία 

ζηε κεηαπαξαγσγή θαη ηε κεηαθίλεζε ζε άιιεο (ιηγφηεξν ζνξπβψδεηο) ηνπνζεζίεο, απηφ πνπ 

έγηλε θαηά ηα γπξίζκαηα ήηαλ φηη πεξηκέλακε κέρξη ε πεγή ζνξχβνπ λα ζηακαηήζεη παξάγεη 

ζφξπβν ή ηνπιάρηζηνλ ν παξαγφκελνο ζφξπβνο λα κεησζεί.  

Όζνλ αθνξά ζηα εζσηεξηθά γπξίζκαηα δε ζπλαληήζακε ηδηαίηεξν πξφβιεκα απφ εμσγελείο 

παξάγνληεο, θαζψο εθεί νη ζπλζήθεο ήηαλ ειεγρφκελεο. Παξ’ φια απηά ρξεηάζηεθε λα 

θάλνπκε θάπνηεο επηπιένλ ιήςεηο, ψζηε νη ήρνη λα είλαη πεξηζζφηεξν επθξηλείο.  

Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ ζπλαληήζακε ήηαλ ε δπζθνιία πξνζαξκνγήο ηνπ απηνζρέδηνπ 

κεραληζκνχ dolly ζην πεξηβάιινλ ησλ γπξηζκάησλ. ε θάπνηεο απφ ηηο ζθελέο πνπ είρε 

θαζνξηζηεί λα γπξηζηνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απηνζρέδηνπ κεραληζκνχ, ν 

ζφξπβνο ήηαλ ππεξβνιηθφο ιφγσ ηεο ηξηβήο κε αλνκνηφκνξθε επηθάλεηα παηψκαηνο, πξάγκα 

πνπ επεξέαδε θαη ηελ νκαιφηεηα ηεο θίλεζεο. Γηα λα απνθχγνπκε ην ελδερφκελν ηεο 

χπαξμεο πξνβιεκαηηθψλ πιάλσλ θαηά ηε κεηαπαξαγσγή, γπξίζακε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζθελέο θαη κε άιιεο ηερληθέο ιήςεο, έηζη ψζηε ζην ηέινο ηεο επεμεξγαζίαο λα πξνθχςεη φζν 

ην δπλαηφλ θαιχηεξν απνηέιεζκα.  

Η ηξίηε ζεκαληηθφηεξε δπζθνιία πνπ πξνέθπςε αθνξνχζε ζηελ πιεξφηεηα ησλ ζθελψλ. 

Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ γπξηζκάησλ (ηξεηο κέξεο), γηα νηθνλνκία ρξφλνπ, θαη 

ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπληειεζηψλ, πξνέθπςαλ θάπνηα θελά ζε ζθελέο πνπ είραλ 

ήδε γπξηζηεί. Απηά αθνξνχζαλ ζε κεηαβάζεηο, ιάζε εηθνλνιεςίαο, ινγηθά ζθάικαηα ή θαη 

έιιεηςε ζπλνρήο. Απηφ ην πξφβιεκα, αληηκεησπίζηεθε κε πξνζεθηηθή κειέηε ησλ πιάλσλ 

ηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε κέξα ησλ γπξηζκάησλ θαη δηάζεζε ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηξίηεο κέξαο γηα ζπκπιεξσκαηηθά γπξίζκαηα ζε ζθελέο πνπ ππήξραλ ήδε ζε 

κηα κνξθή. 

  

  



 
 

37 
 

 

5.3 Δηθνλνιεςία 

 

Η εηθνλνιεςία γηα ηελ ηαηλία κηθξνχ κήθνπο πνπ δεκηνπξγήζακε, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

ηνπο ζπγγξαθείο ηεο εξγαζίαο απηήο. Καηά ηε δηαδηθαζία ησλ γπξηζκάησλ εθαξκφζηεθαλ 

φια φζα είραλ ζπκθσλεζεί λα γίλνπλ ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα θαη έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζην 

ζηάδην ηεο πξνπαξαγσγήο, ρσξίο λα ππάξμνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Αμηνπνηήζεθαλ ηφζν 

νη βαζηθέο ηερληθέο εηθνλνιεςίαο φζν θαη ηα κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ.  

 

5.4 Ηρνιεςία 

 

Η ερνιεςία πινπνηήζεθε θαη απηή ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ πιάλν ηεο πξνπαξαγσγήο, 

ρσξίο ηδηαίηεξν πξφβιεκα. Καηά θχξην ιφγν ρξεζηκνπνηήζεθε ην κηθξφθσλν Videomic ηεο 

εηαηξίαο RODE. Πξφθεηηαη γηα κηθξφθσλν ππθλσηηθφ, κηθξνχ δηαθξάγκαηνο, κε ρξήζε 

θίιηξνπ απνθνπήο ρακειψλ ζπρλνηήησλ ζηα 80Hz, ελψ ζηα εμσηεξηθά γπξίζκαηα 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη αληηαλεκηθφ πεξίβιεκα ηχπνπ «deadcat».  

Δπίζεο, ζπκπιεξσκαηηθά αιιά θαη γηα ερνγξάθεζε ερνηνπίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ππθλσηηθφ 

κηθξφθσλν κεγάινπ δηαθξάγκαηνο, θαηαζθεπαζηή OEM, ρακεινχ θφζηνπο.  

ηε δηαδηθαζία ηεο ερνιεςίαο εθηφο απφ ηνπο ζπγγξαθείο απηήο ηεο εξγαζίαο, ζπλέβαιε θαη 

ζπκθνηηεηήο καο, ν νπνίνο θαηείρε ην ξφιν ηνπ booman θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο 

κέξαο, αιιά θαη ζηελ πξψηε ζθελή πνπ γπξίζακε ηελ ηξίηε κέξα 

 

5.5 Ο Φσηηζκόο 

 

Γηα ην θσηηζκφ ηεο ηαηλίαο αμηνπνηήζεθαλ ηα θψηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ελψ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηερληθέο φπσο απηέο επίζεο αλαιχζεθαλ. Η θχξηα 

δηαθνξνπνίεζε πνπ πξνέθπςε αθνξνχζε φπνηα ηερληθή θσηηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε αλά 

ζθελή κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

ε ζρέζε κε ην ζεσξεηηθφ πιάλν, ινηπφλ, ππήξμαλ θαη άιιεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ έληαζε θαη ηνλ ηχπν ηνπ θσηφο ηεο θάζε εκέξαο. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηα εμσηεξηθά γπξίζκαηα πξνζαξκφζακε ην θσηηζκφ αλάινγα κε ην αλ είρε 

ειηνθάλεηα ή ζπλλεθηά (θαηεπζπληηθφ ή δηάρπην θσο αληίζηνηρα). ηελ πξψηε πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ αλαθιαζηήξα γηα γέκηζκα ησλ ζθηψλ, ελψ ζηε δεχηεξε, φπνπ είρακε 

δηάρπην θσο, ρξεζηκνπνηήζακε θαη ην θνξεηφ LED γηα πεγή θαηεπζπληηθνχ θσηφο, έηζη 

ψζηε λα ηαηξηάδνπλ θαη νη ιήςεηο κεηαμχ ηνπο.  

ηα εζσηεξηθά γπξίζκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν ην θνξεηφ LED φζν θαη ν αλαθιαζηήξαο, 

ελψ γηα ηελ ξνή ζην ρψξν δηάρπηνπ θσηφο αμηνπνηήζεθε πιήξσο ην απηνζρέδην softbox πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε ιάκπα γξαθείνπ, ζπκπιεξψλνληαο έηζη 

ηελ ηερληθή θσηηζκνχ ηξηψλ ζεκείσλ. ηηο ζθελέο πνπ γπξίζηεθαλ ζην δηάδξνκν ηεο 
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πνιπθαηνηθίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην LED θσο ηεο Yongnuo ζε ζπλδπαζκφ κε ην θσο πνπ 

πξνεξρφηαλ απφ ηελ εμσηεξηθή θαηεχζπλζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δεκηνπξγήζακε έλα 

επαξθψο θσηηζκέλν πιάλν. 

Μέρξη θαη ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ην παξαγφκελν απνηέιεζκα θαηλφηαλ επαξθέο θαη 

αξθεηά πνηνηηθφ, φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηηο ηερληθέο θσηηζκνχ. Ο ηειηθφο θαη ζπλνιηθφο 

απνινγηζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε επφκελν θεθάιαην. 

 

5.6 Η Σπλεξγαζία κε ηνπο Ηζνπνηνύο 

 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία (εάλ φρη ην ζεκαληηθφηεξν) θαηά ην ζηάδην ησλ 

γπξηζκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ νκαιφηεξε εθηέιεζε ηεο παξαγσγήο, 

απνηειεί ε ζπλεξγαζία ησλ -πίζσ απφ ηηο θάκεξεο- ζπληειεζηψλ κε ηνπο εζνπνηνχο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή.  

ηελ ηαηλία πνπ δεκηνπξγήζακε, ρξεηαζηήθακε ζπλνιηθά ηξεηο εζνπνηνχο, γηα ηελ εξκελεία 

ησλ ξφισλ. Δπξφθεηην γηα ηελ θεληξηθή Ηξσίδα, ηε Φίιε ηεο θαη ηνλ Παηέξα ηεο εξσίδαο. 

Η εξκελεπηηθή ηδηαηηεξφηεηα ζην ξφιν ηεο εξσίδαο ήηαλ ην φηη εθείλε ζα ηαμίδεπε ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, κέζα απφ θσηνγξαθίεο πξάγκα πνπ απηφκαηα κεηέηξεπε 

ην ξφιν ζε ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ εξκελεπηηθά. Γη’ απηφ πξνεηνηκάζακε ηελ εζνπνηφ 

θαηάιιεια κέζα απφ πξφβεο, πξηλ εθηειεζηεί θάζε γχξηζκα, ελψ λσξίηεξα είρακε παξαζέζεη 

καδί κε ην ζελάξην πνπ ηεο δψζακε, έλα αξρείν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηή ζα θαηείρε.  

Ο ξφινο ηεο Φίιεο δελ είρε θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα, πεξηζζφηεξν ήηαλ ξφινο ππνζηεξηθηηθφο, 

γηα λα δψζεη ζπλέρεηα ζηε ξνή ηεο ππφζεζεο, ζπκβάιινληαο θαηαιπηηθά ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία, έηζη ψζηε ε πινθή λα πεξάζεη ζην επφκελν ζηάδην.  

Ο Παηέξαο ηεο Ηξσίδαο, δελ έθαλε ζε θάπνην ζεκείν ηελ εκθάληζή ηνπ, παξά κφλν κέζσ 

ηειεθψλνπ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ήηαλ ζεκαληηθφο. Απηφο ήηαλ ην βαζηθφ θίλεηξν 

ηεο Ηξσίδαο, ψζηε λα θάλεη φηη έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο. 

Η ζπλεξγαζία κε ηνπο εζνπνηνχο ήηαλ εμαηξεηηθή, θαζψο ήηαλ απφιπηα ζπλεξγάζηκνη, 

έδεημαλ λα απνδέρνληαη θαη λα θαηαλννχλ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δφζεθαλ αλά πεξίπησζε, ελψ 

εξγάζηεθαλ κε πξνζπκία θαη εξκήλεπζαλ επαξθψο ηνπο ξφινπο ηνπο.  

Όια ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, ζπληέιεζαλ ζην λα νινθιεξσζνχλ ηα γπξίζκαηα ζηελ ψξα ηνπο, 

θαζψο κέζα απφ κηα επνηθνδνκεηηθή θαη αζθαιή ζπλεξγαζία ε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο 

νινθιεξψζεθε ελ θαηξψ θαη απνδίδνληαο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 
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Κεθάιαην 6: Μεηά ηελ παξαγσγή 
 

Δηζαγσγή  

 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαιπζεί ην ζηάδην ηεο κεηά-παξαγσγήο (post-production). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα επηζεκάλνπκε ην ξφιν ηνπ ζηαδίνπ απηνχ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ 

απνηειέζκαηνο ηεο ηαηλίαο, παξαζέηνληαο πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ. Δηδηθφηεξα, ζα αλαθεξζνχκε ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πιάλσλ, ην ξφιν 

ηεο δηφξζσζεο ησλ ρξσκάησλ θαη ην πψο απηά κπφξεζαλ λα επεξεάζνπλ ην αηζζεηηθφ 

απνηέιεζκα, ηε δηαδηθαζία ηνπ κνληάδ θαη ηεο πξνζζήθεο ησλ εθέ θαη πψο απηά 

ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή ελφο άξηηνπ απνηειέζκαηνο, αθφκα θαη κε εμνπιηζκφ ρακεινχ 

θφζηνπο.  

 

6.1 Ο ξόινο ηνπ post-production ζην ηειηθό απνηέιεζκα 

 

Οινθιεξψλνληαο ηα γπξίζκαηα πνπ είλαη ζπλνιηθά ηα δχν πξψηα ζηάδηα κηαο δηαδηθαζίαο 

ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηαηλίαο καο, θηάλνπκε ζην ηξίην, ηειεπηαίν θαη εμίζνπ ζεκαληηθφ 

ζηάδην, πνπ είλαη απηφ ηεο κεηαπαξαγσγήο. Σν ζηάδην ηεο κεηαπαξαγσγήο πεξηιακβάλεη φια 

φζα πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ θιείλεη ε θάκεξα κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ε ηαηλία ζα 

θηάζεη ζην θνηλφ. Γηαηί φκσο είλαη ζεκαληηθφ ην post-production ζην ηειηθφ απνηέιεζκα; 

Καηά ην ζηάδην ηεο κεηαπαξαγσγήο ε ηαηλία απφ δηάζπαξηα βίληεν ζθελψλ, ρσξίο θακία 

ζπλνρή θαη λφεκα κεηαμχ ηνπο,  κε ηελ πιήξε απνπζία ή κε ειιηπή παξνπζία ήρνπ, παίξλεη 

ηελ ηειηθή ηεο κνξθή. Απνηειεί νπζηαζηηθά ηε ζκίιεπζε ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ θαη ηε 

κεηαηξνπή ηνπ ζε κηα ζπλεθηηθή νιφηεηα, ηελ ηαηλία.  

Δίλαη ζεκαληηθφ, θαζψο κε απηφ ην ζηάδην δηακνξθψλεηαη ην απνηέιεζκα ζηελ ηειηθή ηνπ 

κνξθή. Ξεθηλψληαο απφ ηε κεηαθνξά ησλ πιάλσλ ζην θεληξηθφ απνζεθεπηηθφ κέζν, 

ζπλερίδνληαο κε ηελ επεμεξγαζία θάζε κέξνπο ηνπ (εηθφλα/ ήρνο) θαη θαηαιήγνληαο ζην 

ηειηθφ κνληάδ ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ.  

ην ζηάδην απηφ κπνξεί λα δηνξζσζνχλ αξθεηά πξνβιήκαηα, φπσο πξνβιήκαηα ζηε 

ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο, αζάθεηεο ζε δηαιφγνπο θαη άιια. Δίλαη ην ζηάδην πνπ έξρεηαη 

ζπκπιεξσκαηηθά λα εμνξζνινγήζεη, φηη δελ ήηαλ δπλαηφ λα ηειεηνπνηεζεί ζηα δχν 

πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο ηαηλίαο.  

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηαηλίαο καο, απηφ πνπ πξφθππηε θηάλνληαο ζε απηφ 

ην ηειηθφ ζηάδην, ηεο κεηαπαξαγσγήο, ήηαλ φηη νινθιεξψλνληαο ηελ, νπζηαζηηθά ζα έδηλε 

ζηελ ηαηλία καο ηελ ηειηθή ηεο κνξθή, πνπ ζα ήηαλ επαξθήο θαη ζην επίπεδν πνπ αξρηθά 

επηδηψμακε. Μέζα απφ ην κνληάδ, ηε ρξήζε εηδηθψλ εθέ κεηάβαζεο θαη θίιηξσλ, ζα ελψλακε 

ην παξφλ κε ην παξειζφλ. Με ηε δηφξζσζε ησλ ρξσκάησλ θαη ηε ζπλνιηθή εληαία 

επεμεξγαζία ζα δίλακε ηελ απαξαίηεηε ζπλνρή ζηελ εηθφλα αηζζεηηθά ελψ κε ηνλ 

πξνζεγκέλν ερεηηθφ ζρεδηαζκφ ζα δέλακε ηελ ηαηλία, δηακνξθψλνληαο έηζη ην ηειηθφ 

αηζζεηηθφ θαη λνεκαηηθφ απνηέιεζκα.  
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Αληηιακβάλεηαη, ινηπφλ θαλείο πφζν ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ην ζηάδην ηεο 

κεηαπαξαγσγήο γηα ηελ εμαγσγή ελφο άξηηνπ απνηειέζκαηνο.  

 

6.2 Δπηινγή ηειηθώλ πιάλσλ 

 

Με ην ηέινο ησλ γπξηζκάησλ, μεθηλήζακε ακέζσο κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαπαξαγσγήο, 

κεηαθέξνληαο αξρηθά ην πιηθφ απφ ηελ θάκεξα ζην απνζεθεπηηθφ κέζν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε (εζσηεξηθφο ζθιεξφο δίζθνο ππνινγηζηή). Γηα λα εμαζθαιίζνπκε φηη δελ 

ζα ράζνπκε ηα αξρεία ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ηνπ δίζθνπ, κεηαθέξακε ηα αξρεία θαη ζε 

έλα δεχηεξν ζθιεξφ δίζθν, εμσηεξηθφ, ελψ θξαηήζακε θαη ζηελ θάξηα SD ηεο θάκεξαο ηα 

αξρηθά βίληεν.  

Γηα λα επηιέμνπκε ηα πιάλα πνπ ηειηθά ζα ρξεζηκνπνηνχζακε ζην κνληάδ, δηαβάζακε αξρηθά 

κηα θνξά αθφκα ην ζελάξην, θαη κειεηήζακε ιεπηνκεξψο ην πιηθφ, θξαηψληαο παξάιιεια 

πξφρεηξεο ζεκεηψζεηο γηα ην πψο ζα ζέιακε λα βγεη ε ζθελή, ζε ζπλάξηεζε πάληα θαη κε ην 

storyboard. Αθνχ ινηπφλ είδακε κηα θνξά φιν ην πιηθφ ήξζε ε ψξα λα ην ηαμηλνκήζνπκε.  

Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ πιηθνχ ηεο 

ηαηλίαο δεκηνπξγήζακε θαθέινπο κε ηελ 

θάζε ζθελή, φπνπ κέζα ζε θάζε έλα 

ηνπνζεηήζακε ηα αλάινγα πιάλα. Έλαο 

άιινο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο πνπ έγηλε 

παξάιιεια ήηαλ ε ηαμηλφκεζε θαηά κέξα 

θαη ζεηξά γπξηζκάησλ. Απηφο ν ηξφπνο 

παξ’ φηη πξνηηκήζεθε σο βαζηθφο ζε 

πξψηε θάζε, απνδείρηεθε κε 

ιεηηνπξγηθφο ζηε ζπλέρεηα, νπφηε θαη 

πξνηηκήζακε ηειηθά ηελ ηαμηλφκεζε αλά ζθελή, φπσο αθξηβψο δηαθξίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 

24.  

Σέινο, αθνχ ηα αξρεία είραλ ηαμηλνκεζεί ζε θαθέινπο αλάινγα κε ηε ζθελή θαη ηε ζεηξά 

ηελ νπνία αλήθαλ, κειεηήζακε αθφκα κηα θνξά ην πιηθφ απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο, 

ρσξίδνληαο ην ρξήζηκν θαη σθέιηκν πιηθφ απφ ην πιηθφ πνπ θξίλακε φηη δε ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εκπινπηίζεη ηελ ηαηλία. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηαιήμακε ζην ηειηθφ, 

θαζαξά ηαμηλνκεκέλν θαη σθέιηκν πιηθφ, απφ ην νπνίν κε ην πξψην κνληάδ ζα πξφθππηε ε 

βάζε ηεο ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο πνπ δεκηνπξγήζακε.  

 

6.3 Τν κνληάδ  

 

Έρνληαο πιένλ ην πιηθφ ηαμηλνκεκέλν κε ηξφπν πνπ θάλεη ηελ αλαδήηεζε ησλ πιάλσλ πνιχ 

πην εχθνιε, ην επφκελν ζηάδην ηεο κεηαπαξαγσγήο ήηαλ ε εηζαγσγή ηεο ηαηλίαο ζε 

πξφγξακκα επεμεξγαζίαο βίληεν, ην αξρηθφ κνληάδ (Rough Cut), ηελ αξρή ηεο δηακφξθσζεο 

ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο εηθφλαο ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην (Fine Cut) θαη ηειηθά ην 

θιείδσκα ηεο εηθφλαο (Lock Picture ή Final Cut), ηελ νξηζηηθνπνίεζε, δειαδή ηεο εηθφλαο. 

Εικόνα 24 - Τρόποσ ταξινόμθςθσ του υλικοφ 
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Γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο, ην κνληάδ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Premiere Pro 

ηεο εηαηξίαο Adobe θαη ζπγθεθξηκέλα ε έθδνζε ηνπ 2019, πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλε ζηνλ 

ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο. 

 

6.3.1 Σν Αξρηθφ Μνληάδ (Rough/First Cut) 

 

Σν αξρηθφ κνληάδ είλαη ε πξψηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην 

εηζήγακε ην πιηθφ ζην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο. Η ζεηξά εηζαγσγήο ησλ βίληεν έγηλε θαη 

εδψ αλά ζθελή, φπσο θαη ην αξρηθφ απηφ κνληάδ. Αλάινγε ηαμηλφκεζε έγηλε θαη κέζα ζην 

πξφγξακκα, ελψ απηφ πνπ νπζηαζηηθά έγηλε είλαη φηη δεκηνπξγήζεθε κηα λέα αθνινπζία 

(sequence), ζηελ νπνία έγηλε ε πξψηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ πιηθνχ. 

ε απηφ ην ζηάδην ηνπνζεηήζακε ηα βίληεν ζε ζεηξά ζχκθσλα κε ηηο ζθελέο ηηο ηαηλίαο, ελψ 

έγηλε ν αξρηθφο έιεγρνο γηα ην αλ ππήξρε ε απαξαίηεηε ζπλέρεηα απφ ζθελή ζε ζθελή θαη 

απφ πιάλν ζε πιάλν.  

Οινθιεξψλνληαο ηε δηαδηθαζία, ειέγμακε ηελ ηαηλία ζε ξνή θαη εθφζνλ δηαζθαιίζακε φηη 

έρεη πάξεη κηα πξψηε κνξθή, ζπκθσλήζακε ζην λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ζην επφκελν 

ζηάδην.  

 

6.3.2 Σν Πξνρσξεκέλν Μνληάδ (Fine Cut) 

 

Απφ ην πξψην, -ζρεδφλ άραξν- 

κνληάδ ηνπ πιηθνχ κέρξη ηε 

δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο 

κνξθήο ηεο εηθφλαο κεζνιαβεί 

έλα αθφκε ζηάδην, πνπ δελ 

είλαη άιιν απφ ην ζηάδην ηνπ 

πξνρσξεκέλνπ κνληάδ.  

Σν πξψην ζηάδην ζηφρεπε ζην 

λα απνθηήζεη ε ηαηλία κηα 

πξψηε κνξθή, ζηνλ έιεγρν ηεο 

ζπλνρήο ησλ ζθελψλ. Καηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ fine cut, ηνπ κνληάδ ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν, ζηφρνο ήηαλ λα δνζεί 

πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε ιεπηνκέξεηα, ζηελ αιιαγή θάζε ζθελήο, ζην θάζε ζεκείν φπνπ αλ 

ρξεζηκνπνηνχζακε αλαινγηθφ θηικ ζα ζπληεινχηαλ θνπή. ε απηέο ηηο θνπέο πξνζπαζήζακε 

ζε απηφ ην ζηάδην λα δψζνπκε ζπλνρή, λα ηηο εθκεηαιιεπηνχκε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη 

ζθελέο λα απνθηήζνπλ λφεκα θαη νιφηεηα. ηελ εηθφλα 25 δηαθξίλεηαη ε επεμεξγαζία ηεο 

εηθφλαο θαηά ην ζηάδην ηνπ πξνρσξεκέλνπ κνληάδ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαηά ηελ παξαγσγή απηήο ηεο ηαηλίαο, 

δηφηη απηή είρε γπξηζηεί κε κηα κφλν θάκεξα. Με ηελ φζν ην δπλαηφλ νξζφηεξε ρξήζε απηψλ 

ηνλ θνςηκάησλ, πξνζπαζήζακε λα δψζνπκε ζην απνηέιεζκα εληχπσζε παξαγσγήο 

επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ, κε πνιιέο θάκεξεο. Γη’ απηφ θαη ζπαηαιήζεθε αξθεηφο ρξφλνο 

Εικόνα 25 - Στιγμιότυπο από το μοντάη τθσ ταινίασ 
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ζην ζηάδην απηφ, γηα λα ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηε δηακφξθσζε ελφο άξηηνπ -ηερληθά- 

απνηειέζκαηνο.  

 

6.3.3 Σν Σειηθφ Μνληάδ ηεο εηθφλαο (Lock Picture/Final Cut) 

 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηα δχν πξψηα ζηάδηα ηνπ κνληάδ, είρε θηάζεη πιένλ ε ζηηγκή λα 

νξηζηηθνπνηήζνπκε ηελ ηειηθή ξαθή ηεο εηθφλαο έηζη ψζηε λα πξνρσξήζνπλ νη ππφινηπεο 

δηαδηθαζίεο ηεο κεηαπαξαγσγήο θαη λα νινθιεξσζεί ε ηαηλία.  

Γηα λα γίλεη απηφ, ζε επαγγεικαηηθέο παξαγσγέο ηαηληψλ, ν κνληέξ πξέπεη λα θαιέζεη φινπο 

ηνπο ζπληειεζηέο ηεο ηαηλίαο (ζθελνζέηεο, δηεπζπληέο θσηνγξαθίαο, ζρεδηαζηέο ήρνπ θ.α.), 

ψζηε απφ θνηλνχ λα ζπκθσλήζνπλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε εθδνρή κνληάδ, κε ζθνπφ απηή λα 

νξηζηηθνπνηεζεί θαη λα δνζεί ζε απηνχο γηα πεξεηαίξσ επεμεξγαζία, αλάινγα κε ηελ 

εηδηθφηεηα ηνπ θαζελφο.  

ε κηα ηαηλία αλεμάξηεηεο παξαγσγήο, κηθξνχ κήθνπο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο φπσο 

είλαη ε παξαηηζέκελε ηαηλία πνπ δεκηνπξγήζακε, απηή ε δηαδηθαζία δε κπνξεί λα γίλεη θαζψο 

φινπο απηνχο ηνπο ξφινπο ηνπο είρακε αλαιάβεη απνθιεηζηηθά εκείο. Απηφ πνπ φκσο 

κπνξέζακε λα θάλνπκε ήηαλ λα δνχκε ην κνληαξηζκέλν θνκκάηη μαλά θαη μαλά, απφ 

δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία θάζε θνξά, κέρξη λα ζπκθσλήζνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε εθδνρή 

εμππεξεηεί θαη δηεπθνιχλεη εμίζνπ ην έξγν καο σο ζθελνζέηεο, δηεπζπληέο θσηνγξαθίεο θαη 

ζρεδηαζηέο ήρνπ.  

Πεξλψληαο, ινηπφλ απφ απηή ηε δηαδηθαζία, νξηζηηθνπνηήζακε ηε κνξθή ηεο εηθφλαο θαη 

κπνξνχζακε πιένλ λα πξνρσξήζνπκε ζηα επφκελα ζηάδηα ηεο κεηαπαξαγσγήο, φπσο απηά 

αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 

6.4 Η ρξήζε εηδηθώλ εθέ κεηάβαζεο, εθέ ηίηισλ θαη άιισλ ηερληθώλ.  

 

 

Γηα λα εκπινπηίζνπκε ην πεξηερφκελν ηεο ηαηλίαο ζε πνηνηηθφ θαη αηζζεηηθφ επίπεδν, 

ρξεζηκνπνηήζακε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, έηζη ψζηε ην απνηέιεζκα λα απνθηήζεη 

επαγγεικαηηθή φςε.  

Αξρηθά, γηα λα έρεη θηλεκαηνγξαθηθή αίζζεζε ε ηαηλία, ρξεζηκνπνηήζακε θφςηκν ζην πάλσ 

θαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζθελήο, ζε πνζνζηφ ζπλνιηθά 25% (απφ 12.5% ζηηο δχν 

παξάιιειεο νξηδφληηεο πιεπξέο). Η ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζην ζηλεκά, 

γηα λα δψζεη ηελ εληχπσζε φηη ε ιήςε έγηλε κε θαθφ επξείαο γσλίαο.  

Γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ηίηινπ ηεο ηαηλίαο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ εθαξκνγή Premiere Pro 2019, 

πνπ ππήξρε ήδε ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ βίληεν. 

Αξρηθά δεκηνπξγήζακε έλα καχξν βίληεν κηθξήο δηάξθεηαο ζην νπνίν εληάμακε ηνπο ηίηινπο, 

πξνζαξκφδνληαο ηε γξακκαηνζεηξά, ην κέγεζνο θαη ην θελφ κεηαμχ ησλ γξακκάησλ. ηε 

ζπλέρεηα θάλακε πξνζζήθε εθέ γηα λα θαίλνληαη ηα γξάκκαηα πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθά. 

Έηζη, ρξεζηκνπνηήζακε εηδηθφ εθέ θσηηζκνχ, ζαλ θιαο θάκεξαο, θαη ηνπνζεηήζακε ηνλ ήρν 
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απφ ην θιηθ θσηνγξαθηθήο κεραλήο, κε ζθνπφ λα δίδεηαη ε εληχπσζε ηεο θσηνγξαθηθήο 

ιήςεο.  

Όζνλ αθνξά ζηηο κεηαβάζεηο ηεο Ηξσίδαο ζην παξειζφλ κέζα απφ ηηο θσηνγξαθίεο 

ρξεζηκνπνηήζακε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Adobe Premiere γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα zoom in εθέ 

κεηάβαζεο, πνπ ζπλνδεπφηαλ απφ θνχλεκα ηεο θάκεξαο. Σα παξαπάλσ ζπλδπάζακε θαη κε 

έλα ρξσκαηηθφ εθέ, γηα λα απνθηήζεη θαιχηεξε ξνή ε κεηάβαζε.  

Γηα ηηο ζθελέο πνπ δηαδξακαηίδνληαη «κέζα ζηηο θσηνγξαθίεο» ρξεζηκνπνηήζακε έλα εθέ 

παξακφξθσζεο, ψζηε ε εηθφλα λα κνηάδεη κέζα απφ παιηφ θσηνγξαθηθφ θαθφ, ελψ γηα λα 

ηνλίζνπκε θαη λα δηαρσξίζνπκε ηηο ζθελέο απηέο απφ ην παξφλ ηεο ηαηλίαο, εκπινπηίζακε κε 

ζεξκφ θίιηξν.   

Σέινο, γηα ην θιείζηκν ηεο ηαηλίαο δεκηνπξγήζακε ηίηινπο ηέινπο, ζηνπο νπνίνπο 

αλαθέξνληαη φινη νη ζπληειεζηέο, θαζψο θαη ν ζθνπφο πνπ απηή ε ηαηλία δεκηνπξγήζεθε. 

Γηα ηνπο ηίηινπο ηέινπο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ίδηα γξακκαηνζεηξά πνπ ηνπνζεηήζακε θαη 

ηνπο ηίηινπο αξρήο. 

 

6.5 Η δηόξζσζε ησλ ρξσκάησλ 

 

Η δηφξζσζε ησλ ρξσκάησλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλνρή ησλ πιάλσλ 

αιιά θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο ηαηλίαο ζπλνιηθά. Μπνξεί 

λα επεξεάζεη ην χθνο ηεο 

ηαηλίαο θαη λα δψζεη 

δηαθνξεηηθή ρξνηά ζηηο 

δξάζεηο ησλ εξψσλ.  

Γηα ηε δηφξζσζε ησλ 

ρξσκάησλ (color correction) 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

πξφγξακκα Adobe Premiere 

θαη ζπγθεθξηκέλα ε ελφηεηά 

«Color» πνπ δηαζέηεη. Η 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα 

δηαζέηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ξπζκίζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ ηα βαζηθά ρξψκαηα κηαο ηαηλίαο, λα ηα θάλνπλ πην έληνλα, μεζσξηαζκέλα ή φπσο 

αιιηψο επηζπκεί ν παξαγσγφο θαη ν κνληέξ, ελψ ζηελ εηθφλα 26, κπνξεί λα παξαηεξήζεη 

θαλείο ηηο επί κέξνπο θαξηέιεο ηεο.  

Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε ζε απηφ ην ζηάδην πεξηιάκβαλε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο 

Adjustment Layer πάλσ απφ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίληεν. Δθεί, ζέζακε κηα βαζηθή ξχζκηζε 

ρξσκάησλ, ηε βαζηθή επεμεξγαζία, πνπ ζα έδηλε ζηελ ηαηλία ην ζηπι πνπ ζέιακε.  

ηε ζπλέρεηα, πεξάζακε κε ηνλ θέξζνξα απφ φια ηα απνζπάζκαηα ηεο ηαηλίαο θαη ειέγμακε 

εάλ ε γεληθή ξχζκηζε ηα έθεξλε φια ζην ίδην επίπεδν. Απηφ ήηαλ θάηη πνπ δελ ήηαλ εθηθηφ 

λα γίλεη απφ ηελ αξρή, παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ είρακε έλα κφλν απφζπαζκα. Γηα ην 

Εικόνα 26 - Η διόρκωςθ των χρωμάτων ςτο Premiere 
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ιφγν απηφ θάλακε κεξηθέο πξνζαξκνγέο ζε αξθεηά απφ ηα απνζπάζκαηα (γηα παξάδεηγκα 

ζηε ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο), κε ζθνπφ λα εμηζνξξνπήζνπκε ηα ρξψκαηα θαη λα 

εμαζθαιίζνπκε ηελ πηζηφηεηα ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θέξακε ζε φιε ηελ ηαηλία ηε ζπλνρή 

πνπ ζέιακε θαη ρξσκαηηθά, ελψ κπνξέζακε λα εκπινπηίζνπκε ην ζχλνιν θαη κε ιίγν θφθθν 

(cinematic grain). 

Μία ξχζκηζε πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα δψζνπκε θηλεκαηνγξαθηθή αχξα ζηελ ηαηλία καο, 

εθηφο απφ ηελ πεξηθνπή πάλσ θαη θάησ ήηαλ θαη ε ξχζκηζε ηεο κπάξαο «faded film». 

πλνιηθά, νινθιεξψλνληαο θαη απηφ ην ζηάδην ε επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο είρε πιένλ 

νινθιεξσζεί. Αθήζακε φκσο αλνηρηφ ην ελδερφκελν ηεο αιιαγήο ή ηξνπνπνίεζεο θάπνησλ 

ηερληθψλ ή ρξσκαηηθψλ ζεκείσλ, ζε πεξίπησζε πνπ επέβαιιε θάηη ηέηνην, ην επφκελν βήκα 

ηεο κεηαπαξαγσγήο, πνπ έξρεηαη λα δέζεη, λα θνιιήζεη ην απνηέιεζκα, ηνλ ερεηηθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο ηαηλίαο. Η δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζακε ζε απηφ ην ζηάδην αλαιχνληαη 

εθηελψο ζην επφκελν θεθάιαην. 
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Κεθάιαην 7: Ο Ηρεηηθόο Σρεδηαζκόο ηεο Ταηλίαο 
 

Δηζαγσγή  

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηε κειέηε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ερεηηθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο ηαηλίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε. πγθεθξηκέλα, ζα επηζεκαλζεί ν ξφινο ηνπ 

ερεηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, ζα αλαιπζνχλ 

δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ελψ ζα γίλεη εθηελήο παξνπζίαζε ηεο 

ηερληθήο Foley. 

Δπηπιένλ, ζα αλαθεξζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην mastering ηνπ ήρνπ, 

φπσο επίζεο θαη φ,ηη άιιν έγηλε πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζεί θαη λα εκπινπηηζηεί ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα.  

 

7.1 Ο ξόινο ηνπ ερεηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζην ηειηθό απνηέιεζκα 

 

Αλ θαη ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ν ήρνο ππήξμε έλα ζηνηρείν ππνβαζκηζκέλν, 

ιφγσ θαη ηεο κε αλεπηπγκέλεο ηερλνινγίαο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ζηελ ζχγρξνλε επνρή 

απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν, φζνλ αθνξά ζηελ δεκηνπξγία κηαο ηαηλίαο. Πιένλ, εθηφο απφ 

ηελ χπαξμε ηνπ ήρνπ ζηηο ηαηλίεο, έρεη δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε ηεο ηειεηνπνίεζεο ηνπ κέζσ 

θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ερεηηθνχ ζρεδηαζκνχ (Sound Design). Δίλαη ην ζηνηρείν εθείλν πνπ 

νπζηαζηηθά δέλεη κηα ηαηλία, πξνζζέηεη ζε λνεκαηηθή ζπλνρή, ελψ έρεη ηε δχλακε λα 

ππεξηνλίζεη, λα δπλακψζεη θαη λα θαηεπζχλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεαηψλ ζηα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη νξίζεη ν ζθελνζέηεο.  

ηελ νπζία, ν ερεηηθφο ζρεδηαζκφο, μεθηλάεη ηε ζηηγκή πνπ ν ζρεδηαζηήο ηνπ ήρνπ ζα πάξεη 

γηα πξψηε θνξά ην ζελάξην ηεο ηαηλίαο ζηα ρέξηα ηνπ. Όπσο αθξηβψο ν ζθελνζέηεο ζα 

νξακαηηζηεί ηηο ζθελέο, θαη ζα κνηξαζηεί κε ην δηεπζπληή θσηνγξαθίαο ηηο ηδέεο ηνπ, έηζη 

θαη ν ζρεδηαζηήο ηνπ ήρνπ, κε ηελ πξψηε αλάγλσζε ηνπ ζελαξίνπ, ζα νξακαηηζηεί κε ηε 

ζεηξά ηνπ ηνπο ήρνπο εθείλνπο πνπ ζα ην θέξνπλ ζηε δσή ερεηηθά θαη ζα κνηξαζηεί ηηο ηδέεο 

ηνπ κε ην ζθελνζέηε.  

Θεσξεηηθά, φπσο ν David Sonnenschein αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ (Sonnenschein, 2001), 

έλαο παξαγσγφο ηαηλίαο ζα κπνξνχζε λα πξνζιάβεη ηνλ ζρεδηαζηή ηνπ ήρνπ απφ ην ζηάδην 

ηεο πξνπαξαγσγήο κηαο ηαηλίαο, γηα λα έρεη πεξηζζφηεξν ρξφλν λα ζρεδηάζεη ηνλ ήρν, λα 

πξνηείλεη εμνπιηζκφ, ηνπνζεζίεο, λα δψζεη ηδέεο, αθφκα θαη λα ζπκβνπιέςεη ηελ παξαγσγή 

γηα ηηο ζσζηέο ηερληθέο ερνιεςίαο θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή θάπνησλ ζθελψλ, έηζη ψζηε λα 

εμνηθνλνκεζεί πνιχηηκνο ρξφλνο θαηά ην ζηάδην ηεο κεηαπαξαγσγήο. Πνιιέο θνξέο 

κάιηζηα, ν ζρεδηαζηήο ήρνπ κπνξεί λα πξνηείλεη αθφκα θαη ηελ παξάιεηςε θάπνησλ πιάλσλ 

πνπ κπνξεί λα θνζηίδνπλ ζε ρξφλν θαη ρξήκα θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε αληίζηνηρα ερεηηθά 

εθέ πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηνλ ίδην ζθνπφ, πξνζαξκνδφκελνη θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

ηαηλίαο.  
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Πξαθηηθά, γηα λα πινπνηεζεί ν ερεηηθφο ζρεδηαζκφο κηαο ηαηλίαο, ζα πξέπεη πξψηα λα έρνπλ 

νινθιεξσζεί ηα γπξίζκαηα θαη ε δηαδηθαζία ηνπ κνληάδ λα βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν 

ζηάδην. Ιδαληθά ζα πξέπεη ην κνληάδ ησλ πιάλσλ, ηεο εηθφλαο ζπλνιηθά, λα έρεη 

νινθιεξσζεί, έηζη ψζηε ν ζρεδηαζηήο ήρνπ λα κπνξεί λα έρεη κηα πξψηε εηθφλα γηα ηελ 

ηαηλία. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν ίδηνο ζα κπνξέζεη λα ζρεδηάζεη κε αθξίβεηα θαη ιεπηνκέξεηα 

φια εθείλα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πξνζζέζεη ζε επίπεδν ήρνπ, ψζηε λα νινθιεξψζεη αηζζεηηθά 

θαη λνεκαηηθά ην πιηθφ. Με απηή ηελ έλλνηα, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ν ξφινο ηνπ ερεηηθνχ 

ζρεδηαζηή είλαη εμίζνπ ή θαη ζεκαληηθφηεξνο κε απηφλ ηνπ ζθελνζέηε, ηνπ δηεπζπληή 

θσηνγξαθίαο θαη ηνπ κνληέξ.  

Έλαο ζρεδηαζηήο ήρνπ, αθνχ πάξεη ζηα ρέξηα ηνπ ην κνληαξηζκέλν πιηθφ, ζα μεθηλήζεη κε 

ηελ θαηαγξαθή, λα γξάςεη γηα παξάδεηγκα ζε έλα ραξηί, ηνπο ήρνπο πνπ θξίλεη φηη ρξεηάδεηαη 

λα πξνζηεζνχλ, λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη πνηνπο απφ ηνπο ήρνπο πνπ έρνπλ ερνγξαθεζεί ζην 

γχξηζκα ζα θξαηήζεη γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη απηνχζηνπο ή κε θάπνηα επεμεξγαζία.  

ηε ζπλέρεηα ζα θαηεγνξηνπνηήζεη ηνπο ήρνπο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ιήςεο πρ, κε ηερληθή 

Foley, θπζηθφ ήρν θ.α., ελψ κφιηο νινθιεξσζεί απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε ζα μεθηλήζεη ηε 

δεκηνπξγία ελφο ερεηηθνχ ράξηε. Σν ηδηαίηεξν απηφ είδνο ράξηε είλαη νπζηαζηηθά κηα θφιια 

ραξηί, έλα ληνζηέ, έλα βηβιίν (αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ηαηλίαο θαη ην πιήζνο ησλ 

ερεηηθψλ εθέ), φπνπ ζα θαηαγξάςεη πνηνο ήρνο ρξεηάδεηαη λα κπεη πνχ ρξνληθά, απφ πνηα 

πεγή πξνέξρεηαη, αλ έρεη ερνγξαθεζεί ζε ρξφλν γπξηζκάησλ ή κεηά απφ απηά  θαη κε πνηα 

ηερληθή έγηλε ε ερνγξάθεζή ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα κέζν πνπ βνεζά ζηελ νξγάλσζε ηνπ 

πιηθνχ.  

Σέινο ν sound designer ζα ερνγξαθήζεη απηνχο ηνπο ήρνπο κε ηηο αλάινγεο ηερληθέο, ζα ηνπο 

επεμεξγαζηεί θαηάιιεια θαη ζα ηνπο βάιεη ζηελ ηαηλία, ειέγρνληαο μαλά ην εάλ νη ήρνη 

βγήθαλ φπσο ηνπο ήζειε, εάλ ελ ηέιεη ηαηξηάδνπλ ή φρη λνεκαηηθά, ψζηε λα θαηνρπξψζεη ηελ 

εξγαζία ηνπ ή λα πξνρσξήζεη ζε πεξεηαίξσ αιιαγέο. 

Ο ερεηηθφο ζρεδηαζκφο κηαο ηαηλίαο είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα 

εηπσζεί φηη δηαδξακαηίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν γηα ην παξαγφκελν απνηέιεζκα, ζε αηζζεηηθφ θαη 

λνεκαηηθφ επίπεδν, ελψ ε παξνπζία ηνπ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ απαξαίηεηε ζηηο 

ζχγρξνλεο ηαηλίεο, εθφζνλ απηέο ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο εθηφο απφ εηθφλα 

πεξηιακβάλνπλ θαη ήρν. Γχλαηαη λα απνγεηψζεη ην απνηέιεζκα αιιά θαη λα ην θαηαζηξέςεη, 

εθφζνλ δελ γίλεη κε ηνλ θαηάιιειν -ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο απαηηήζεηο- ηξφπν.  

 

7.2 Πξόγξακκα, δηαδηθαζίεο θαη αλάιπζε ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 

7.2.1 Σν πξφγξακκα D.A.W. Reaper 

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ θαη γεληθά γηα ηελ ηειηθή 

ηνπ κείμε, ρξεζηκνπνηήζακε ην Digital Audio 

Workstation πξφγξακκα Reaper, ηεο εηαηξίαο Cockos, 

πνπ ήδε ππήξρε ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηήζακε 

(εηθφλα 27). Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα καο παξείρε 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο πνπ ρξεηαδφκαζηαλ ψζηε 

Εικόνα 27 - Παράδειγμα επιφάνειασ 

εργαςίασ του Reaper 



 
 

47 
 

ε επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ λα είλαη επαξθήο, ελψ ήηαλ εχθνιε ε ρξήζε ηνπ, θαζψο εθηφο απφ 

ην θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε interface, ην πξφγξακκα καο ήηαλ ήδε γλσζηφ, έρνληαο 

νινθιεξψζεη ρξεζηκνπνηψληαο ην αξθεηέο εξγαζίεο θαη projects  γηα ηε ζρνιή ζην 

παξειζφλ.  

Μέζα απφ ηα εθέ θαη θίιηξα πνπ δηαζέηεη, κπνξέζακε λα  εθαξκφζνπκε φιεο εθείλεο ηηο 

ηερληθέο πνπ ρξεηάδνληαλ(π.ρ. EQ, compressor, reverb θ.α.), γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθνχ 

ερεηηθνχ απνηειέζκαηνο. 

ην πξφγξακκα Reaper, πξαγκαηνπνηήζακε νιφθιεξε ηελ ερεηηθή επεμεξγαζία, απφ ηελ 

απνζνξπβνπνίεζε, έσο ηελ ηειηθή επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ, ηε ζχλζεζε εηδηθψλ ερεηηθψλ εθέ 

θαη φια φζα ήηαλ απαξαίηεηα λα γίλνπλ γηα λα είλαη ν ήρνο πνηνηηθφο.  

 

7.2.2 Η δηαδηθαζία ηεο ερνγξάθεζεο, ηεο επηινγήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ήρσλ  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ γπξηζκάησλ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ ερνγξάθεζε έλα ππθλσηηθφ 

κηθξφθσλν κηθξνχ δηαθξάγκαηνο, ην νπνίν είρε ελεξγνπνηεκέλν θίιηξν High Pass κε 

ζπρλφηεηα απνθνπήο ζηα 80Hz. Η ρξήζε ηνπ ππθλσηηθνχ απηνχ κηθξνθψλνπ, πνπ αιιηψο 

νλνκάδεηαη Shotgun, απνζθνπεί θπξίσο ζηελ ερνγξάθεζε ήρνπ πνπ έξρεηαη απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. Λφγσ ηεο θαηεπζπληηθφηεηαο (ππεξθαξδηνεηδέο πνιηθφ 

δηάγξακκα), ινηπφλ, πνπ εκθαλίδεη έλα ηέηνην κηθξφθσλν είλαη ην ηδαληθφ, γηα παξάδεηγκα, 

γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαιφγνπο, αιιά θαη γεληθά ιήςε ήρνπ απφ κηα θαηεχζπλζε. Σν 

κηθξφθσλν ήηαλ πξνζαξηεκέλν ζην εηδηθφ θνληάξη θαη βξηζθφηαλ πάληα ζηελ πάλσ πιεπξά 

φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζην αληηθείκελν ή άηνκν πνπ ζέιακε λα ερνγξαθήζνπκε, ζπλερψο 

φκσο εθηφο ηνπ πεδίνπ εγγξαθήο ηεο θάκεξαο. Έλα αθφκα κηθξφθσλν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, 

ήηαλ έλα ππθλσηηθφ κηθξφθσλν κεγάινπ δηαθξάγκαηνο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε 

δεπηεξεπφλησο γηα ερνγξάθεζε ήρσλ πεξηβάιινληνο. Με ηε ρξήζε απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ -

πνπ ήδε ππήξρε ζηε δηάζεζή καο- νινθιεξψζακε ηε δηαδηθαζία ερνγξάθεζεο, ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα φζν θαη κεηά απφ ηα γπξίζκαηα.  

Οινθιεξψλνληαο ηα γπξίζκαηα, απφ ηελ πιεπξά ηεο ερεηηθήο 

παξαγσγήο, απηφ πνπ έπξεπε λα θάλνπκε ήηαλ αξρηθά λα 

αλαπαξάγνπκε φιν ην πιηθφ, ψζηε λα θαηαγξάςνπκε ηελ 

επάξθεηα πνπ ππήξρε ζε ήρνπο. Αλαιχνληαο θαη 

αλαπαξάγνληαο ην πιηθφ μαλά θαη μαλά, θαηαγξάςακε πνηα 

ζεκεία είλαη θαιά θαη πνηα ρξεηάδνληαλ ερνγξάθεζε ζε 

δεχηεξν ρξφλν, ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ ην πιηθφ θαη λα 

θαιπθζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπο πηζαλέο αδπλακίεο ηεο αξρηθήο 

ερνγξάθεζεο. Απηφ πνπ πξνέθπςε ζε πξψηε θάζε, θαη ήδε 

απφ ηε ζηηγκή ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

παξαγσγήο, ήηαλ ε αλάγθε λα γίλεη ερνγξάθεζε θαη ζχλζεζε 

κεξψλ ερνηνπίνπ γηα ηε ζθελή πνπ αθνξά ζην πξψην 

«ηαμίδη» ηεο Ηξσίδαο ζην ρξφλν, ηε ζθελή 2, φπσο θαη ηειηθά 

έγηλε αξθεηέο κέξεο κεηά ην ηέινο ησλ γπξηζκάησλ κε ηνλ 

ηξφπν πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 28.  
Εικόνα 28 - Στιγμιότυπο από τθν 

θχογράφθςθ του θχοτοπίου τθσ 

ςκθνισ 2 



 
 

48 
 

Ο ήρνο πνπ ιάβακε ήηαλ θαηά θχξην ιφγν θαιφο θαη εμππεξεηνχζε ην ζθνπφ πνπ ζέιακε λα 

επηηχρνπκε. Παξ’ φια απηά, ηελ ηειηθή θαη πιήξε εηθφλα γηα ηηο αλάγθεο ζε ήρν είρακε 

νινθιεξψλνληαο θαη νξηζηηθνπνηψληαο ην κνληάδ ηεο εηθφλαο. Με ην ηέινο απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ αξρή ηνπ ερεηηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

ηελ ηειηθή εθδνρή ηεο εηθφλαο, είρακε ήδε θξαηήζεη αξθεηά ζεκεία θπζηθνχ ήρνπ πνπ κε 

ηελ απαξαίηεηε βαζηθή επεμεξγαζία (ηζνζηάζκηζε, απνζνξπβνπνίεζε θιπ.) ζα έπαηξλαλ ηελ 

ηειηθή ηνπο κνξθή. Γηα ζεκεία πνπ ήηαλ άξηηα σο πξνο ηελ εηθφλα αιιά ειιηπή σο πξνο ηνλ 

ήρν, πξηλ ζεκεησζεί αλάγθε ερνγξάθεζεο, ειέγμακε ηνλ ήρν ζηηο ππφινηπεο ιήςεηο πνπ 

είρακε ζηε δηάζεζή καο. Με ην παξαπάλσ, γιηηψζακε αξθεηφ ρξφλν αιιά θαη πφξνπο, θαζψο 

κπνξέζακε ζπλδπάδνληαο εηθφλα θαη ήρν απφ δηαθνξεηηθέο ιήςεηο ηεο ίδηαο ζθελήο λα 

εμάγνπκε έλα πςεινχ επηπέδνπ απνηέιεζκα.  

Οη ππφινηπνη ήρνη πνπ ρξεηαζηήθακε ερνγξαθήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο κεηαπαξαγσγήο, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ πνηνηηθή επάξθεηα ηνπ απνηειέζκαηνο.  

Έπεηηα απφ ηα παξαπάλσ θαη έρνληαο ζηε δηάζεζή καο ην ηειηθφ κνληάδ ηεο εηθφλαο (ην final 

cut) κπνξέζακε λα θηηάμνπκε έλα ζρέδην (ην νπνίν παξαηίζεηαη ζηελ ελφηεηα IV ησλ 

παξαξηεκάησλ) γηα ην πνηνη ήρνη ζα ππάξρνπλ θαη ζε πνηα αθξηβψο ζεκεία ρξνληθά, κε ηα 

εθέ θαη ηηο ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζακε. Απηφ είλαη έλα ζρέδην πνπ ν David 

Sonnenschein νξίδεη ζην βηβιίν ηνπ (Sonnenschein, 2001) σο ερεηηθφ ράξηε (Sound Map). Ο 

ίδηνο, νπζηαζηηθά ην ρσξίδεη ζε ηξία ζηάδηα, κε ην πξψην λα μεθηλά απφ έλα γεληθφηεξν 

ζρέδην πνπ κπνξεί λα κελ πεξηιακβάλεη θάζε ερεηηθή ιεπηνκέξεηα ρξνληθά θαηαλεκεκέλε 

αιιά δίδεη ηελ αξρηθή ηδέα φζνλ αθνξά ζηηο απαηηήζεηο ζε ήρνπο θαη ερεηηθά εθέ, ην 

δεχηεξν λα πεξηθιείεη κηα αλάπηπμε ηνπ πξψηνπ θαη ηέινο ην ηξίην θαη ηειηθφ ζηάδην λα 

θαηαγξάθεη ιεπηνκεξψο θάζε ήρν, πνχ θαη πψο απηφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ηαηλία κηθξνχ κήθνπο ζπκπηχμακε ηα ηξία ζηάδηα ζε έλα, αθνινπζψληαο φκσο 

ηε ζπγθεθξηκέλε ινγηθή, πνπ καο βνήζεζε ζε κέγηζην βαζκφ ζηελ νξγάλσζε ηνπ ερεηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ.  

 

7.2.3 Οη ερνγξαθήζεηο αλζξψπηλεο νκηιίαο: δηάινγνο, ηειεθσλήκαηα 

 

Οινθιεξψλνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ ερεηηθνχ ράξηε θαη εμεηάδνληαο ην 

δηαζέζηκν πιηθφ, πξνέθπςε ε αλάγθε ηεο ερνγξάθεζεο ησλ ζεκείσλ εθείλσλ φπνπ ππήξρε 

αλζξψπηλε νκηιία, δηάινγνο.  

χκθσλα κε ηε ζεηξά ησλ ζθελψλ, ε πξψηε ζθελή δηαιφγνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο 

ηαηλίαο θαη κάιηζηα επξφθεηην γηα δηάινγν κέζσ ηειεθψλνπ. ην γχξηζκα, έγηλε θαηαγξαθή 

κφλν ηνπ κέξνπο ηεο πξσηαγσλίζηξηαο, ελψ ε θσλή ηνπ παηέξα ερνγξαθήζεθε εθηφο 

γπξίζκαηνο, ζε άιιν ρξφλν απφ θηιηθφ καο πξφζσπν, έπεηηα απφ δηαδηθαζία επηινγήο πνπ 

αθνινπζήζακε φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 3 ηεο εξγαζίαο.  

Γηα ην κέξνο ηνπ ηειεθσληθνχ δηαιφγνπ δεηήζακε απφ ηνλ εζνπνηφ πνπ εξκήλεπζε ηνλ 

παηέξα λα πξνβάξεη ην κέξνο ηνπ δηαιφγνπ πνπ ηνπ αληηζηνηρνχζε θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε ε 

ερνγξάθεζε ηνπ δηθνχ ηνπ κέξνπο. Δηζάγνληαο φκσο ηνλ ήρν ζηελ αθνινπζία ησλ ζθελψλ, 

θάζε άιιν παξά ηειεθσληθφο έκνηαδε. Γη’ απηφ ην ιφγν επεμεξγαζηήθακε ηνλ ήρν ηεο 

νκηιίαο ηνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ζπκίδεη -ηφζν ζε έληαζε φζν θαη ζπρλνηηθά- ήρν πνπ 
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πξνέξρεηαη απφ αθνπζηηθφ ηειεθψλνπ. Γηα λα πεηχρνπκε απηφ ην απνηέιεζκα αλνίμακε ηα 

ερεηηθά απνζπάζκαηα (πνπ πξννξίδνληαλ γηα ρξήζε σο ήρνη πνπ αθνχγνληαη απφ ηειέθσλν) 

ζην πξφγξακκα Reaper θαη αλαπξνζαξκφζακε κε θίιηξα απνθνπήο, ην ζπρλνηηθφ ηνπ εχξνο. 

Γλσξίδνπκε φηη ηα ηειέθσλα δηαζέηνπλ έλα ρακειήο πνηφηεηαο ερείν θαη ν ήρνο πνπ θηάλεη 

απφ ην αθνπζηηθφ ζηα απηηά καο πεξηιακβάλεη ιηγφηεξεο ζπρλφηεηεο απφ ην ερεηηθφ 

αθνπζηηθφ εχξνο ηνπ αλζξψπνπ (20-20.000 Hz). Οπζηαζηηθά, φ ήρνο αθνχγεηαη ζα λα έρνπκε 

πξνζαξκφζεη έλα θίιηξν Bandpass ζην ζπρλνηηθφ θάζκα. Έηζη, ζπλζέζακε ζην Reaper απηφ 

ην θίιηξν αλαπαξάγνληαο ην πιηθφ ζε επαλάιεςε θαη αλνίγνληαο ην εθέ equalizer πνπ 

δηαζέηεη ην πξφγξακκα. Γεκηνπξγήζακε, ινηπφλ,  έλα θίιηξν Bandpass αθνχ θάλακε 

πξνζζήθε ελφο θίιηξνπ High Pass θαη ελφο Low Pass. Σν πξψην είρε ζπρλφηεηα απνθνπήο 

ζηα 350Hz θαη ην δεχηεξν ζπρλφηεηα απνθνπήο πεξίπνπ 3500Hz. Με ηελ επαλάιεςε ηνπ 

ερεηηθνχ απνζπάζκαηνο θαη ηελ ειαθξηά κεηαβνιή ησλ θίιηξσλ, πξνζαξκφζακε ην 

απνηέιεζκα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ζπκίδεη φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νκηιία πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηειεθσληθφ αθνπζηηθφ, θηηάρλνληαο ην ηειηθφ αξρείν 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (κε αλαπξνζαξκνγή θαη ηεο 

έληαζεο) ζηελ ηαηλία πνπ δεκηνπξγήζακε.  

Γηα ηα ππφινηπα κέξε ησλ δηαιφγσλ, παξ’ φηη είρακε 

ήδε ζηα ρέξηα καο αξθεηά πνηνηηθφ πιηθφ, δεηήζακε απφ 

ηηο εζνπνηνχο λα ερνγξαθήζνπλ μαλά ηα ιφγηα ηνπο, κε 

ρξήζε ππθλσηηθνχ κηθξνθψλνπ πνπ δηαζέζακε γη’ απηφ 

ην ζθνπφ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 29. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε γηα λα 

πεηχρνπκε έλα απνηέιεζκα πνπ ηαίξηαδε κε ηα επηιεγκέλα πιάλα ήηαλ λα βάινπκε ζε 

επαλάιεςε ηηο ζθελέο πνπ ζα ερνγξαθνχζακε θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Reaper 

θαη ησλ εζνπνηψλ λα ερνγξαθήζνπκε ζε αξθεηέο επαλαιήςεηο ηηο ζθελέο, ψζηε εθηφο απφ 

θαζαξφ ήρν δηαιφγσλ, απηφο λα είλαη θαη 

ζπγρξνληζκέλνο κε ηελ εηθφλα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

ρείιε ησλ εζνπνηψλ ζην βίληεν (lip-sync). ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζα είρε πξνθχςεη κε ξεαιηζηηθφ απνηέιεζκα, πνπ ζα ζχκηδε 

πεξηζζφηεξν κηα θαθή κεηαγιψηηηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιινπ ηχπνπ παξαγσγέο. Παξ’ 

φια απηά, πξνηηκήζεθε θαηά θχξην ιφγν ν θπζηθφο ήρνο κε θάπνηα επεμεξγαζία, θαζψο 

έδεηρλε πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθφο. 

 

7.2.4 Οη ζπκπιεξσκαηηθνί ήρνη 

 

Δθηφο απφ ηελ ερνγξάθεζε ησλ δηαιφγσλ αιιά θαη ηνπ ηειεθσληθνχ εθέ πνπ 

δεκηνπξγήζακε, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαπαξαγσγήο θαη εηδηθφηεξα ηνπ ερεηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, απφ ηελ αλάιπζε πνπ θάλακε πξνέθπςε φηη ζα έπξεπε λα ερνγξαθήζνπκε θαη 

άιινπο ήρνπο ζπκπιεξσκαηηθά.  

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νδεγεζήθακε ζε απηή ηελ απφθαζε ήηαλ ην φηη ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ιήςεσλ, ε πνηφηεηα ηνπ ήρνπ δελ ήηαλ ε επηζπκεηή. Απηφ ελίνηε ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο θαθήο ζέζεο ηνπ κηθξνθψλνπ, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ήηαλ 

απνηέιεζκα εμσγελψλ παξαγφλησλ, φπσο ζνξχβσλ, νκηιίαο πεξαζηηθψλ, ρηχπεκα 

αληηθεηκέλνπ ζε κέξνο ηνπ θνληαξηνχ ηνπ κηθξνθψλνπ θαη άιισλ.  

Εικόνα 29 - Ηχογράφθςθ φωνισ για 

ςυμπλθρωματικό υλικό 
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Έλα αθφκα κέξνο γηα ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζακε ζπκπιεξσκαηηθνχο ήρνπο ήηαλ νη ήρνη 

πεξηβάιινληνο. Τπήξμαλ πεξηπηψζεηο φπνπ νη θπζηθνί ήρνη απφ ην πεξηβάιινλ δελ ήηαλ νη 

επηζπκεηνί ή δελ ηαίξηαδαλ απφιπηα κε ηε ξνή ηεο ηαηλίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

ζπλζέζακε ήρνο πεξηβάιινληνο.  Δπηπιένλ, έγηλε θαη ερνγξάθεζε ήρσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε αιιάδνληαο ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε 

ήρνπο ππνβάζξνπ. 

 

7.2.5 Βαζηθή επεμεξγαζία ήρνπ: θαλνληθνπνίεζε θαη απνζνξπβνπνίεζε  

 

Καηά ην ζηάδην ηνπ ερεηηθνχ ζρεδηαζκνχ, έλα απφ ηα βαζηθά κέξε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ 

ήρνπ είλαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο λα ειεγρζνχλ νη ζηάζκεο 

ηνπο, λα γίλεη θαλνληθνπνίεζε θαη απνζνξπβνπνίεζε, κε ζθνπφ κηα πξψηε δηφξζσζε ηνπ 

παξαγφκελνπ ερεηηθνχ απνηειέζκαηνο. 

ην Reaper ε θαλνληθνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη είηε απηφκαηα, κε δεμί θιηθ θαη ελεξγνπνίεζε 

ηεο ξχζκηζεο Normalize είηε θξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν shift θαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

απφ ηα πιήθηξα κε ηα (πάλσ θαη θάησ) βέιε ή κε ctrl+shift+n. Σν πάλσ βέινο πξνζζέηεη ζε 

έληαζε ζηνλ ήρν ελψ ην θάησ βέινο αθαηξεί. εκαζία εδψ έρεη εθηφο ησλ άιισλ θαη λα κελ 

πθίζηαηαη παξακφξθσζε ζηνλ ήρν, θαζψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ραζεί πνιχηηκε 

ερεηηθή πιεξνθνξία. Λακβάλνληαο ηα παξαπάλσ ππφςηλ καο πξνρσξήζακε ζε 

θαλνληθνπνίεζε ηνπ ήρνπ θαηά πεξίπησζε.  

ηε ζπλέρεηα αθνχζακε θάζε ερεηηθφ απφζπαζκα μαλά θαη απνκνλψζακε -θαηά πεξίπησζε- 

ηα ζεκεία πνπ ππήξρε απνθιεηζηηθά ν ζφξπβνο θαη θαλέλαο άιινο ήρνο. Έπεηηα 

ελεξγνπνηήζακε ην εθέ reaFir πνπ είλαη έλα plugin πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ αληηζηνηρεί ζε 

Equalizer θαη δπλακηθφ επεμεξγαζηή, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί γξήγνξν κεηαζρεκαηηζκφ 

Fourier (FFT) γηα αλάιπζε θάζκαηνο ζπρλνηήησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν θίιηξν κεηαμχ 

πιεζψξαο ιεηηνπξγηψλ πνπ δηαζέηεη, κπνξεί λα εθηειέζεη θαη απνζνξπβνπνίεζε. 

Δπηιέγνληαο, ινηπφλ, ην mode «Subtract» θαη ελεξγνπνηψληαο ηελ επηινγή απηφκαηνπ 

ρηηζίκαηνο ηνπ πξνθίι ζνξχβνπ, κε αλαπαξαγσγή ηνπ απνζπάζκαηνο πνπ πεξηείρε κφλν ην 

ζφξπβν θαηαγξάςακε ην πξνθίι απηνχ ζε φιν ην -αθνπζηφ απφ ηνλ άλζξσπν- ζπρλνηηθφ 

θάζκα. Έπεηηα, απελεξγνπνηήζακε ηελ επηινγή ηνπ θηηζίκαηνο πξνθίι ζνξχβνπ θαη 

αλαπαξήγακε μαλά ην αξρείν, απηή ηε θνξά κε ην θίιηξν ελεξγφ, αθνχγνληαο ην αξρείν κε 

ην πξφγξακκα λα έρεη αθαηξέζεη ην ζφξπβν πνπ επηιέμακε πξνεγνπκέλσο. ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα δε καο ηθαλνπνίεζε πιήξσο, νπφηε είηε δηαιέμακε 

δηαθνξεηηθφ κέξνο σο δείγκα γηα ην πξνθίι ηνπ ζνξχβνπ, είηε κεηαβάιιακε ηε ξχζκηζε FFT 

size ζε άιιν αξηζκφ, αιιάδνληαο έηζη ην εχξνο ηεο παξέκβαζεο.  

 

7.3 Η ηερληθή Foley 

 

7.3.1 Ση είλαη ην Foley 
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Η ηερληθή Foley είλαη κηα ηερληθή δεκηνπξγίαο ξεαιηζηηθψλ ερεηηθψλ εθέ. Ο φξνο 

θαζηεξψζεθε κε απηφ ην φλνκα ιφγσ ηνπ αηφκνπ πνπ νπζηαζηηθά θαζηέξσζε ηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο απηφλ, ηνλ Σδαθ Φφιευ. Γηαηί φκσο είλαη ζεκαληηθφ ην Foley ζε κηα ηαηλία; 

Πνιιέο θνξέο, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί έιιεηκα ζρεηηθά 

κε ηελ πιεξφηεηα ησλ ερεηηθψλ εθέ ή αξθεηά απφ απηά, ιφγσ θαη ηεο πνιππινθφηεηαο 

νξηζκέλσλ ζθελψλ δελ είλαη ερνγξαθεκέλα κε ηξφπν πνπ θαζηζηά σθέιηκε θαη εθηθηή ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ζε πνιιέο παξαγσγέο, γηα ηε δεκηνπξγία πξφζζεησλ 

ερεηηθψλ εθέ πεξηβαιιφλησλ ήρσλ ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε ηερληθή, πνπ κπνξεί λα έρεη 

εληππσζηαθά απνηειέζκαηα, παξάγνληαο ήρνπο, νη νπνίνη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο είλαη 

θαιχηεξνη αθφκα θαη απφ ηνπο θπζηθνχο. 

Σν Foley νπζηαζηηθά εθηειείηαη απφ έλα άηνκν, ηνλ Foley artist θαη πεξηιακβάλεη δεκηνπξγία 

ήρσλ θαη ερεηηθψλ εθέ. Γηα λα γίλεη απηφ, ν θαιιηηέρλεο ηνπ Φφιευ, ρξεζηκνπνηεί 

αληηθείκελα κε ηα νπνία πξνζνκνηάδεη θηλήζεηο, ρηππήκαηα, ήρνπο απφ δηάθνξεο πεγέο θαη 

γεληθά νηηδήπνηε κπνξεί λα παξάγεη ήρν. Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ππήξμε 

ε δεκηνπξγία εθέ ήρνπ βξνρήο, κε ηε ρξήζε κηαο εζηίαο, πάλσ ζηελ νπνία ηεγαληδφηαλ 

κπέηθνλ. Με ηελ ηερληθή Φφιευ, δειαδή, κπνξεί λα γίλεη πξνζνκνίσζε ήρσλ απφ 

αληηθείκελα πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ην αληηθείκελν πνπ θαίλεηαη ζηελ ηαηλία, πιελ 

φκσο φηη ην απνηέιεζκα είλαη ξεαιηζηηθφ.  

Ο ξφινο ηνπ Foley ζηε ζχγρξνλε παξαγσγή ηαηληψλ κηθξνχ θαη κεγάινπ κήθνπο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θαζνξηζηηθφο, αθνχ ζπκβάιιεη δπλακηθά ζηε δεκηνπξγία ερεηηθψλ εθέ πνπ 

κπνξνχλ λα δψζνπλ έκθαζε ζε κηα ζθελή θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ αθφκα θαη σο key sounds, 

ήρνη «θιεηδηά», πνπ είλαη νη ήρνη εθείλε πνπ βνεζνχλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ηαηλίαο, 

εκπινπηίδνπλ ηελ πινθή θαη βνεζνχλ ζηελ εμέιημή ηεο. 

 

7.3.2 Γηαηί ρξεηάζηεθε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηερληθή Foley – Σα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο 

 

Παξ’ φηη ε ηαηλία πνπ δεκηνπξγήζακε είλαη 

ζχληνκε, θαζψο πξφθεηηαη γηα ηαηλία κηθξνχ 

κήθνπο, ρξεηάζηεθε λα εθηειέζνπκε γηα θάπνηα 

ζεκεία ηερληθέο Φφιευ, έηζη ψζηε λα παξάγνπκε 

κεξηθά ερεηηθά εθέ πνπ ζα ηαίξηαδαλ θαιχηεξα 

αηζζεηηθά θαη ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν πνηνηηθά ζε 

ζρέζε κε ηνλ αξρηθά ερνγξαθεκέλν ήρν πνπ, 

φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο δελ ήηαλ θαιφο πνηνηηθά. Η 

πνηφηεηα θάπνησλ ερνγξαθήζεσλ, ελψ ήηαλ 

θαιή, πεξηείρε νξηζκέλεο θνξέο εμσγελείο 

ζνξχβνπο, πνπ δελ θαηαθέξακε λα 

απνκνλψζνπκε ζην βαζκφ πνπ έπξεπε θαηά ηελ απνζνξπβνπνίεζε. Απηφο ήηαλ θαη έλαο 

αθφκα ιφγνο, πνπ ρξεζηκνπνηήζακε Foley. Γηα παξάδεηγκα, ερνγξαθήζακε βήκαηα, ήρν 

μεθπιιίζκαηνο ζε βηβιία (εηθφλα 30), ήρν απφ αλαθάηεκα θσηνγξαθηψλ θαη άιινπο.  

Εικόνα 30 - Ηχογράφθςθ με τεχνικι Foley 
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Η ερνγξάθεζε έγηλε κε ππθλσηηθφ κηθξφθσλν κεγάινπ δηαθξάγκαηνο, θαξδηνεηδνχο 

πνιηθνχ δηαγξάκκαηνο, ζε θιεηζηφ ρψξν ηχπνπ «home studio» ελψ γηα ηε δηεμαγσγή 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέξε φπσο θσηνγξαθίεο, βηβιία, παπνχηζηα θαη ε αλζξψπηλε θσλή.  

Γηα λα βνεζήζνπκε ην άηνκν πνπ ζε θάζε πεξίπησζε εθηεινχζε ηελ εθάζηνηε ηερληθή 

βάιακε ζε αλαπαξαγσγή επαλάιεςεο ηηο ζθελέο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα νη ήρνη θαη ην άηνκν 

θαηά πεξίπησζε -ελψ βξηζθφκαζηαλ ζε θαηάζηαζε εγγξαθήο- παξήγαγε ηνπο ήρνπο φζν πην 

πηζηά θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε θπζηθή εηθφλα γηλφηαλ. Γηα θαιχηεξν απνηέιεζκα 

ερνγξαθήζακε πνιινχο πεξηζζφηεξνπο ήρνπο απφ φζνπο ηειηθά ρξεζηκνπνηήζακε. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν βεβαησζήθακε φηη δε ζα βγνχκε εθηφο πιάλνπ ρξνληθά, αλαδεηψληαο ήρνπο κεηά 

απφ απηή ηε δηαδηθαζία.  

πλνιηθά, ε δηαδηθαζία είρε θαιά απνηειέζκαηα, αθνχ παξ’ φηη θάπνηεο δπζθνιίεο 

πξνζαξκνγήο πνπ αληηκεησπίζακε ζηελ αξρή, θαηαθέξακε ηειηθά λα παξάγνπκε ήρνπο πνπ 

πιεζίαδαλ αξθεηά ζε ξεαιηζκφ ηνπο πξαγκαηηθνχο ήρνπο ησλ αληηθεηκέλσλ. 

 

7.4 Η Μνπζηθή επέλδπζε 

 

Μηα ηαηλία απνηειεί έλα νπηηθναθνπζηηθφ ηαμίδη γηα ηνπο ζεαηέο ηεο θαη φρη απαξαίηεηα κηα 

σκή ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο -ππάξρνπλ βέβαηα εμαηξέζεηο-. Δθηφο, 

ινηπφλ, απφ ηελ εηθφλα θαη ηνλ ήρν πνπ ππνινγίζηεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο πξνπαξαγσγήο, 

πινπνηήζεθαλ θαηά ηελ παξαγσγή θαη νξηζηηθνπνηήζεθαλ ζηε κεηαπαξαγσγή, γηα λα 

νινθιεξσζεί κηα ηαηλία ρξεηάζηεθε λα πξνζηεζνχλ ζε απηή ήρνη πνπ ζα ζέζνπλ ηελ αλάινγε 

δηάζεζε ζηνπο ζεαηέο, ζα ηνλ πξνεηνηκάζνπλ ςπρνινγηθά γηα θάηη πνπ αθνινπζεί θαη ζα 

δψζνπλ καδί κε ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά, φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία κηαο ηαηλίαο. Γηα λα 

δψζνπκε ηελ ηειηθή ππφζηαζε ζηελ ηαηλία κηθξνχ κήθνπο πνπ δεκηνπξγήζακε -πξηλ απφ ην 

mastering ηνπ ήρνπ- πξνρσξήζακε ζηε κνπζηθή επέλδπζε ηεο. 

 

7.4.1 Η Μνπζηθή ηεο ηαηλίαο 

 

Γηα ηελ επέλδπζε ηεο ηαηλίαο καο κε κνπζηθή, ρξεζηκνπνηήζακε έλα κνπζηθφ θνκκάηη πνπ 

είρε ζπλζέζεη ν ζπκθνηηεηήο καο, Θεφδσξνο Παπακέηεο θαη γηα ην νπνίν καο έδσζε 

γξαπηψο ηελ άδεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Ο ηίηινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνκκαηηνχ είλαη 

«Lost In Time» θαη εληάζζεηαη ζην είδνο ηεο ambient κνπζηθήο. Αθνχγνληαο ην ζε φιε ηνπ 

ηε δηάξθεηα (έληεθα πεξίπνπ ιεπηά) ζπλεηδεηνπνηήζακε φηη ππήξραλ ζπγθεθξηκέλα κέξε ηνπ 

πνπ ζα πξνζέδηδαλ ζε εθθξαζηηθφηεηα θαη ζε έληαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία πνπ 

δεκηνπξγήζακε. Η ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή ηαίξηαδε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζε φηη ήδε είρακε 

δεκηνπξγήζεη, νπφηε θαη πξνρσξήζακε ζηε ρξήζε ηεο σο κνπζηθή ηεο ηαηλίαο καο. 

 

7.4.2 Ήρνη πεξηβάιινληνο, ππνβάζξνπ θαη κεηαβάζεσλ 

 

Δθηφο απφ ηελ επέλδπζε ηεο ηαηλίαο κε ην κνπζηθφ θνκκάηη πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, γηα 

ηελ πιεξέζηεξε ερεηηθή επεμεξγαζία θαη θαιχηεξν ερεηηθφ απνηέιεζκα, δεκηνπξγήζακε 
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θαη ρξεζηκνπνηήζακε δηάθνξνπο ήρνπο πεξηβάιινληνο, ππνβάζξνπ (background) θαη 

κεηαβάζεσλ (transitions), έηζη ψζηε λα εκπινπηίζνπκε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ηαηλία θαη λα 

ππνβνεζήζνπκε θαη ηελ εηθφλα εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ην ζθνπφ ηεο.  

Σνπο ήρνπο πνπ δεκηνπξγήζακε ή ερνγξαθήζακε γηα ην εθάζηνηε πεξηβάιινλ ή ηελ 

εθάζηνηε κεηάβαζε, ηνπο ηαμηλνκήζακε επίζεο, φπσο θαη φινπο ηνπο ππφινηπνπο ήρνπο, 

ζηνλ ερεηηθφ ράξηε -πνπ παξαηίζεηαη ζηα παξαξηήκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο-. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν δηαζθαιίζακε ηελ θαιή νξγάλσζε αξρηθά θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ ήρσλ ζην γεληθφ 

πιαίζην ηεο ηαηλίαο.  

Γηα ήρνπο ππνβάζξνπ, ρξεζηκνπνηήζακε θπξίσο ήρνπο πνπ είλαη αλακελφκελν λα ππάξρνπλ 

ζε θάζε ζθελή. Γηα ηηο εμσηεξηθέο ζθελέο φπσο απηή ζην πάξθν, ρξεζηκνπνηήζεθε ήρνο 

ερνηνπίνπ πνπ πεξηιάκβαλε ήρν απφ ηδηηδίθηα. Γηα ηνπο ήρνπο ησλ ζθελψλ ησλ παξειζφληνο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθέ φπσο reverb, έηζη ψζηε λα ρξσκαηίζνπλ δηαθνξεηηθά ηελ εθάζηνηε 

ζθελή, θαζψο ζε φηη αθνξά ην ηαμίδη ζην ρξφλν, ν ζηφρνο ήηαλ λα δνζεί ζην ζεαηή ε 

εληχπσζε ηεο κεηαθνξάο ζε φρη θπζηθφ πιένλ επίπεδν. 

 Έλαο Σξφπνο λα πεηχρνπκε ηελ παξαπάλσ κεηάβαζε ήηαλ θαη κε ηε ρξήζε ήρσλ θαηά ηε 

ζηηγκή ηνπ «ηαμηδηνχ», αιιά θαη ηεο επηζηξνθήο ζην παξφλ. πγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζακε 

κε βάζε ηελ εηθφλα αιιά θαη ην ζελάξην, ήρνπο, πνπ ζα απνκφλσλαλ ηελ εξσίδα απφ ην 

πεξηβάιινλ ηεο θαη ζα απνηεινχζαλ ην φρεκα (καδί κε ην νπηηθφ εθέ κεηάβαζεο) γηα ηελ 

νκαιή κεηάβαζή ηεο ζην παξειζφλ θαη πίζσ, φπσο ήηαλ ν ήρνο ησλ -πεξίπνπ 1000Hz- πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηε κεηάβαζε απφ ην παξφλ ζην παξειζφλ. 

 

7.5 Τν mastering ηνπ ήρνπ 

 

Έρνληαο θηάζεη πιένλ ζην ηειηθφ ζηάδην ηφζν ζε εηθφλα φζν θαη ζηνλ ήρν, απηφ πνπ κέλεη 

πιένλ είλαη λα γίλεη ην mastering νιφθιεξνπ ηνπ ερεηηθνχ κέξνπο ηεο ηαηλίαο. Ση είλαη φκσο 

ην mastering θαη πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

πνηνηηθνχ ερεηηθνχ απνηειέζκαηνο; Πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη θαη ηη απνηέιεζκα 

έρνπλ; Απηά είλαη θάπνηα εξσηήκαηα πνπ ζα απαληεζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ππνθεθάιαην. 

 

7.5.1 Η αμία ηνπ Mastering ηνπ ήρνπ ζε κηα ηαηλία 

 

Σν mastering είλαη νπζηαζηηθά ην ηειεπηαίν ζηάδην πνπ πεξλάεη ε ερεηηθή επεμεξγαζία πξηλ 

παξαδνζεί μαλά ζηνλ κνληέξ γηα λα ηνπνζεηεζεί ζην project ηεο εηθφλαο, εμππεξεηψληαο έηζη 

ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε. Παξά ην φηη είλαη, ινηπφλ, ην ηειεπηαίν ζηάδην είλαη 

ίζσο θαη ε ζεκαληηθφηεξε δηαδηθαζία ζε κηα παξαγσγή πνπ πεξηιακβάλεη ήρν. Σν θαιφ 

mastering είλαη απηφ πνπ ζηελ νπζία ζα θαηαζηήζεη ην απνηέιεζκα «επαγγεικαηηθνχ» 

επηπέδνπ. Δίλαη απηφ πνπ δηαρσξίδεη ηνλ θαιφ ήρν απφ ηνλ θαθφ, ηνλ εξαζηηέρλε παξαγσγφ 

απφ ηνλ επαγγεικαηία θαη ηελ ηαηλία απφ αδηάθνξε ζε εμαηξεηηθή. Ο θαθφο ήρνο είλαη ηθαλφο 

λα θαηαζηξέςεη κηα θαιή ηαηλία, ελψ ν κηα κέηξηα ηαηλία κπνξεί λα απνηππσζεί ζηε 

ζπλείδεζε ηνπ θνηλνχ σο θαιή, εάλ απηή δηαζέηεη θαιφ ήρν.  
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Καηά ηε έξεπλα ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 

κειεηήζεθαλ αξθεηά βηβιία γηα ηνλ ήρν θαη ηελ παξαγσγή ηνπ θαη ζπλαληήζεθαλ πνιιέο 

δηαθνξνπνηήζεηο αλά βηβιίν, αθφκα θαη γηα πξάγκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ ίδηα δηαδηθαζία. 

Σν ζεκείν, φκσο, πνπ ζπκθσλνχζαλ φινη νη ζπγγξαθείο, δελ ήηαλ άιιν απφ ην φηη «γηα λα 

ζεσξεζεί θαιφο ν ήρνο ζε κηα ηαηλία, πξέπεη λα πεξάζεη απαξαηήξεηνο απφ ηνπο ζεαηέο». 

Απηφ αξρηθά κπνξεί λα ζεσξεζεί παξάδνμν, φκσο ζηελ αλάιπζή ηεο ε θξάζε έρεη λφεκα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θαθφο ήρνο κε αλφκνην δπλακηθφ εχξνο, κεγάιεο δηαθπκάλζεηο 

ζηελ έληαζε, ελνριεηηθφ ζφξπβν βάζνπο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηέηνηνπ ηχπνπ, φζν θαιά 

θαη αλ έρνπλ εθηειεζηεί ην ζελάξην θαη ε δηεχζπλζε θσηνγξαθίαο, νη ζεαηέο ζα θνπξαζηνχλ 

θαη πηζαλφηαηα δελ ζα αληέμνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηαηλία κέρξη ην ηέινο ηεο.  

Σν Mastering έξρεηαη λα ζπκβάιεη ζην πξναλαθεξζέλ «παξάδνμν», θαζψο είλαη απηφ πνπ 

θάλεη ηνλ ήρν «αφξαην» θαη θαηά ζπλέπεηα θαιφ. Με δηαδηθαζίεο φπσο ην peak limiting, ην 

compression θαη ην equalization ν ήρνο απνθηά πνηφηεηα, δηαχγεηα, νκνηνκνξθία θαη θαζηζηά 

ηελ ηαηλία νινθιεξσκέλε. Οη δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε γηα ην mastering ηνπ ήρνπ 

αλαιχεηαη ζην επφκελν ππνθεθάιαην. 

 

7.5.2 Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε  

 

Όπσο ινηπφλ 

αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, ην 

mastering είλαη κηα 

πνιχ ζεκαληηθή 

δηαδηθαζία, πνπ 

ιακβάλεη ρψξα 

θαηά ηελ 

νινθιήξσζε κηαο 

παξαγσγήο, είηε 

κηιάκε γηα 

κνπζηθή 

παξαγσγή είηε γηα 

ήρν κηαο ηαηλίαο. 

ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ην κάζηεξηλγθ είλαη ε επεμεξγαζία ησλ ηειεπηαίσλ ερεηηθψλ 

ιεπηνκεξεηψλ κηαο ηαηλίαο θαη φρη ε δηαδηθαζία πνπ ζα κεηαηξέςεη ηνλ θαθφ ήρν ζε θαιφ. Γη’ 

απηφ, θαιφ είλαη ήδε απφ ηε βαζηθή κείμε, λα πθίζηαηαη έλα θαινδνπιεκέλν πξψην πιηθφ, 

πνπ θαηά ην κάζηεξηλγθ ζα βειηηζηνπνηεζεί.  

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κείμεο 

γεληθφηεξα, φζν θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ κάζηεξηλγθ εηδηθφηεξα, απηφ πνπ ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςηλ απφ έλαλ κεραληθφ ήρνπ είλαη απηφ πνπ ην 2014 αλέθεξε ζην βηβιίν ηνπ 

«Audio Effects, Mixing and Mastering» ν Metin Bektas, ην φηη δειαδή «ε δηαδηθαζία ηνπ 

mastering πξέπεη λα εγγπάηαη ηε ζπκβαηφηεηα ζε κέγηζην βαζκφ, κε δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο 

αλαπαξαγσγήο» (Bektas, 2014). Γηα ην ιφγν απηφ ν ίδηνο αλαθέξεη φηη πξέπεη ην ερεηηθφ 

απνηέιεζκα λα αλαπαξάγεηαη απφ ην κεραληθφ ήρνπ απφ ερεία monitor κέρξη θαη ηε 

Εικόνα 31 - Στιγμιότυπο από τισ ρυκμίςεισ κατά το Mastering 
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ζπζθεπή θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ, θαζψο απηφο είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο, ψζηε ν 

κεραληθφο ήρνπ λα εληνπίδεη θαη λα δηνξζψλεη ζθάικαηα πνπ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα κελ 

αθνχγνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν ερείσλ. Απηή είλαη κηα αθφκα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί 

λα βνεζήζεη θαηά ην Mastering.  

Όζνλ αθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, δε δηέθεξε πνιχ 

απφ ηε βαζηθή δηαδηθαζία ηνπ mastering. Αξρηθά αλαπαξήγακε ην πιηθφ φπσο απηφ είρε 

θαηαγξαθεί θαη επεμεξγαζηεί κέρξη ηε ζηηγκή πνπ αξρίζακε ηε δηαδηθαζία. ηε ζπλέρεηα, 

βξήθακε θάπνηα απνζπάζκαηα απφ άιιεο ηαηλίεο, κε πνιχ θαιφ ήρν, θαη ηα 

ρξεζηκνπνηήζακε σο βίληεν αλαθνξάο. ηελ νπζία, έλα βίληεν αλαθνξάο, είλαη έλα βίληεν 

απφ έλα πξφηππν απνηέιεζκα, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, έηζη ψζηε λα απνηειέζεη ηνλ 

νδεγφ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ερεηηθνχ κέξνπο ηεο παξαγσγήο. Με βάζε ινηπφλ έλα ηέηνην 

βίληεν, θαηαγξάςακε αξρηθά ηηο αλάγθεο πνπ θαίλεηαη λα δηακνξθψλνληαλ σο πξνο ην 

mastering.  

Πξνρσξψληαο ζηελ ηειηθή επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ, μεθηλήζακε κε ην equalization, ηελ 

ηζνζηάζκηζε δειαδή. ε απηφ ην ζηάδην, κε ηε ρξήζε ηνπ θίιηξνπ ηνπ Reaper πνπ αθνξά ζε 

ηζνζηάζκηζε, θάλακε θάπνηεο πξνζαξκνγέο, ζε νξηζκέλεο ζπρλφηεηεο, έηζη ψζηε ν ήρνο λα 

γίλεη αξρηθά ιίγν πην «γιπθφο». Γελ πξνρσξήζακε ζε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο equalization αλά 

ζπρλφηεηα, αιιά ζε κηθξέο αιιαγέο ζε θάπνηεο απφ ηηο ζπρλνηηθέο πεξηνρέο πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαλ απφ ην ζχλνιν θαη δε ζπλέβαιιαλ ζηε ζπλνρή ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά. 

ηε ζπλέρεηα, πεξάζακε ζηε δηαδηθαζία ηνπ Peak-Limiting, πξνζπαζψληαο λα ζέζνπκε φξηα 

ζε θάπνηα ζεκεία πνπ εκθάληδαλ αλνκνηνγελείο  θνξπθέο, ρσξίο φκσο ππεξβνιέο γηα λα κελ 

ππάξμεη ζνβαξή αιινίσζε ηνπ ερεηηθνχ απνηειέζκαηνο.  

Οινθιεξψλνληαο ηε δηαδηθαζία ηνπ Mastering, εθαξκφζακε ην θίιηξν ηνπ Compression, κε 

ζθνπφ λα πεξηνξίζνπκε θάπσο ην δπλακηθφ εχξνο, πνπ κέρξη θαη εθείλν ην ζεκείν ήηαλ 

αξθεηά πςειφ. Πεξηνξίδνληαο ην εχξνο νπζηαζηηθά επηηπγράλεηαη νκνηνγέλεηα σο πξνο ηελ 

έληαζε ηνπ ερεηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ν ήρνο ηεο ηαηλίαο ζπκπηέδεηαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ 

θάπνηα έληαζε θαη πάλσ, θάλνληαο έηζη ην απνηέιεζκα θαιχηεξν.  

 

7.5.3 Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Mastering 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Mastering, είρε ζηελ νπζία νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία ηνπ ερεηηθνχ ζρεδηαζκνχ αιιά θαη απηή ηεο γεληθφηεξεο επεμεξγαζίαο ηνπ ήρνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ mastering ήηαλ απηά πνπ επηδηψμακε, θαζψο ζηελ 

νπζία δελ ππήξμαλ ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηνλ ήρν, αιιά κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

κεζφδσλ πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, ν ήρνο έγηλε πεξηζζφηεξν ζαθήο θαη επθξηλήο. 

εκεηψλεηαη, πάλησο, φηη ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη θαιχηεξν απνηέιεζκα ζε νξηζκέλα 

ζεκεία.  
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Κεθάιαην 8: Απνηειέζκαηα θαη Σπκπεξάζκαηα 
 

Δηζαγσγή  

 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ζα αλαιπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ απηνζρέδηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ ρακεινχ θφζηνπο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε ρξήζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

εμνπιηζκνχ επαγγεικαηηθήο θιίκαθαο. πγθεθξηκέλα, ζα ζρνιηαζηεί ην απνηέιεζκα ζηα 

κέξε ηνπ, θαηά πφζν νη απηνζρέδηεο ηερληθέο βνήζεζαλ θαη ην ξφιν ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο 

ηνπ εμνπιηζκνχ γηα κηα παξαγσγή ηαηλίαο. 

  

8.1 Τν ηειηθό απνηέιεζκα 

 

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ήηαλ ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ. Απφ ηελ πξψηε ηδέα, ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζχιιεςήο ηεο, ηελ πινπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ελ ηέιεη ηελ κεηαπαξαγσγή 

θαη ηνλ ερεηηθφ ζρεδηαζκφ, έγηλε πξνζπάζεηα γηα ηελ παξαγσγή ελφο άξηηνπ ηερληθά 

απνηειέζκαηνο. Με ηα κέζα πνπ ήδε βξίζθνληαλ ζηελ θαηνρή καο, θαζψο θαη κε 

απηνζρέδηεο ηερληθέο θαη κέξε εμνπιηζκνχ πνπ θαηαζθεπάζακε, πξνζπαζήζακε λα 

δεκηνπξγήζακε κηα ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, πνπ ζα ήηαλ αλάινγε κε απηέο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ.  

Αλαιχνληαο ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ ζε κέξε (ερεηηθφ θαη νπηηθφ) 

κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζην πφξηζκα γηα ην αλ απηή ε εξγαζία επηηέιεζε κε επηηπρία ην 

ζθνπφ ηεο θαη αλ φρη γηα πνηνπο ιφγνπο. Η αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εθπφλεζεο 

απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο, παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ππνθεθάιαην. 

 

8.2 Αλάιπζε απνηειεζκαηηθόηεηαο κεζόδσλ θαη ηερληθώλ 

 

Έρνληαο πιένλ ζηα ρέξηα καο ην ηειηθφ απνηέιεζκα έθηαζε θαη ε ζηηγκή ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ επηκέξνπο ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

Ξεθηλψληαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνπαξαγσγήο, ζεκεηψλεηαη φηη ππήξμε φινο ν 

απαξαίηεηνο ρξφλνο θαη έγηλαλ φιεο νη ελέξγεηεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ζην κέγηζην βαζκφ ε 

νξγάλσζε ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ. Δπηιέμακε πνιχ πξνζεθηηθά ηνπο εζνπνηνχο θαη ην 

πξνζσπηθφ πίζσ απφ ηηο θάκεξεο, κε γλψκνλα ηελ εκπεηξία, ην ηαιέλην αιιά θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα. Όζνλ αθνξά ζηε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ απηνζρέδησλ κέζσλ, 

εξεπλήζεθαλ αξθεηέο θαηαζθεπέο θαη κέξε εμνπιηζκνχ, πξηλ θαηαιήμνπκε ζηελ θαηαζθεπή 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ. Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο ηνπ ζελαξίνπ αθηεξψζακε επίζεο 

αξθεηφ ρξφλν θαη δελ αξθεζηήθακε ζηελ πξψηε ηνπ κνξθή, παξά ην γξάςακε μαλά θαη μαλά, 

ην αλαδηαπξαγκαηεπηήθακε κε ζθνπφ λα ην θάλνπκε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξν κπνξνχζακε 

ζην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ είρε ηεζεί. Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνπαξαγσγήο 

ήηαλ ε ζσζηή θαη πιήξεο νξγάλσζε, πνπ καο επέηξεςε νπζηαζηηθά λα ζπαηαιήζνπκε πνιχ 
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ιίγν ρξφλν γηα ηε δηεμαγσγή ησλ γπξηζκάησλ, ελψ είρακε ήδε κειεηήζεη ηξφπνπο λα 

γιηηψζνπκε ρξφλν θαη πφξνπο απφ ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαπαξαγσγήο.  

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην πιάλν, φπσο απηφ είρε 

νξγαλσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπαξαγσγήο. Με κηθξέο απνθιείζεηο, θαηαθέξακε λα 

πινπνηήζνπκε ελ θαηξψ θαη ζην βαζκφ πιεξφηεηαο πνπ ζέιακε ηα γπξίζκαηα. Όζνλ αθνξά 

ζηα απηνζρέδηα κέξε εμνπιηζκνχ θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αμηνπνηήζεθαλ 

αξθεηά θαιά φια εθηφο απφ ην dolly πνπ απνδείρηεθε πξνβιεκαηηθφ ζηε ρξήζε ηνπ ιφγσ 

ηελ αλνκνηνγέλεηαο ησλ εδαθψλ. ε θάζε πεξίπησζε θαηαζθεπέο φπσο ην softbox, ν 

αλαθιαζηήξαο θαη ηερληθέο φπσο ε ρξήζε θίιηξσλ κεκβξάλεο πνπ είραλ αγνξαζηεί απφ 

βηβιηνπσιείν ζπλέβαιιαλ ηα κέγηζηα ζηελ πνηνηηθή θαηαγξαθή ησλ ζθελψλ θαη ησλ 

πιάλσλ. Μπνξεί κάιηζηα λα εηπσζεί φηη αλαβάζκηζαλ αηζζεηηθά θαη πνηνηηθά ηελ ηαηλία πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο. Η ρξήζε βαζηθψλ θαη ρακεινχ θφζηνπο 

ππθλσηηθψλ κηθξνθψλσλ ζπλέβαιε ζηελ αμηφπηζηε θαηαγξαθή ησλ ερεηηθψλ γεγνλφησλ, 

δπζθφιεςε φκσο -επηπρψο ζε κηθξφ βαζκφ- ην έξγν ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ήρνπ θαηά ην 

επφκελν ζηάδην, ηεο κεηαπαξαγσγήο. 

 

Όζνλ, ινηπφλ, αθνξά ζην ζηάδην ηεο κεηαπαξαγσγήο, έρνληαο πιένλ θαηαγξάςεη κηα 

νιφθιεξε ηαηλία κε εμνπιηζκφ ρακεινχ θφζηνπο θαη ζρεδφλ κεδεληθφ πξνυπνινγηζκφ, ην 

έξγν πνπ είρακε ήηαλ δεδνκέλα δχζθνιν, θαζψο ζε απηφ ην ζηάδην πξνζπαζήζακε λα 

θαιχςνπκε φιεο ηηο ηερληθέο ειιείςεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ δηάξθεηα ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ. Παξ’ φια ηα παξαπάλσ, θαηαβάιιακε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα 

θξαηήζνπκε ηελ ηαηλία ζε έλα πνηνηηθφ επίπεδν, πξνζπαζψληαο λα δηθαηψζνπκε έηζη ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ ηφζν εκείο, φζν θαη νη ππφινηπνη ζπληειεζηέο ηεο ηαηλίαο θαηαβάιακε, ψζηε 

λα έρνπκε έλα απνηέιεζκα φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξνπ επηπέδνπ. Ο ηειηθφο θαη ζπλνιηθφο 

απνινγηζκφο ηεο εξγαζίαο απηήο, παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν θεθάιαην. 
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8.3 Δπίινγνο – κειινληηθέο βειηηώζεηο – πξνηάζεηο 

 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αθνξνχζε ηελ νινθιεξσκέλε παξαγσγή κηαο ηαηλία κηθξνχ 

κήθνπο απφ ην κεδέλ κέρξη θαη ηνλ ερεηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο θαη ελ ηέιε ηελ παξάδνζή ηεο 

ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε. Η δηαθνξά ηεο δεκηνπξγίαο απηήο είλαη φηη γηα ηελ παξαγσγή ηεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη απνθιεηζηηθά κέζα πνπ είηε ήηαλ ήδε ζηελ θαηνρή 

καο, είηε είραλ εμαηξεηηθά ρακειφ θφζηνο γηα λα θηηαρηνχλ.  

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο ηαηλίαο, ζπλεηδεηνπνηήζακε φηη ζηνλ 

αηψλα πνπ δηαλχνπκε, εάλ θάπνηνο έρεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη κπνξέζεη λα ηηο 

εθαξκφζεη ζηελ πξάμε κπνξεί λα παξάγεη έλα άμην αλαθνξάο απνηέιεζκα, θαινχ επηπέδνπ, 

πνπ είλαη ηθαλφ λα αληαγσληζηεί αθξηβέο παξαγσγέο.  

Η έιιεηςε αθξηβνχ εμνπιηζκνχ επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ ζίγνπξα δελ είλαη έλαο 

παξάγνληαο, δειαδή, πνπ απαγνξεχεη ηελ παξαγσγή ηαηληψλ. Σελ θάλεη φκσο αξθεηά πην 

δχζθνιε, θαζψο απμάλνληαη νη απαηηήζεηο ζε ρξφλν. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ 

ζπλαληήζακε θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, θαζψο αξθεηά κέξε ηνπ απηνζρέδηνπ εμνπιηζκνχ καο πήξαλ αξθεηφ 

ρξφλν γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ. Δπίζεο, ιφγσ ησλ ειιείςεσλ ζε ηερληθά κέζα, 

αλαγθαζηήθακε λα δηαζέζνπκε πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε κεηαπαξαγσγή γηα λα 

παξάγνπκε έλα επαξθέο πνηνηηθά απνηέιεζκα.  

Κάπνηεο απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο πνπ πξνηείλνπκε λα γίλνπλ ζην κέιινλ γηα 

αληίζηνηρεο παξαγσγέο, είλαη αξρηθά ην ζην αξρηθφ πιάλν λα δνζεί επηπιένλ ρξφλνο ζε 

επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε δεκηνπξγία ηνπ απηνζρέδηνπ εμνπιηζκνχ, ρξφλνο γηα 

έιεγρν ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο θαη αλ απηή δελ πθίζηαηαη, ηξνπνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο. 

Δπίζεο, ειιείςεη πφξσλ θαη εμνπιηζκνχ, αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε θαηαζθεπήο ελφο 

ιεπηνκεξνχο ρξνληθά πιάλνπ αιιά θαη δηάθνξσλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξμνπλ πξνβιεκαηηζκνί.  

ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο κηαο ηαηλίαο κε απηνζρέδηεο ηερληθέο θαη 

εμνπιηζκφ ρακεινχ θφζηνπο είλαη απφιπηα εθηθηή, ρσξίο απηφ φκσο λα ζεκαίλεη φηη κπνξεί 

λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ηε δεκηνπξγία κηαο ηαηλίαο απφ πνιππξφζσπε θαηάιιεια 

θαηαξηηζκέλε, παξαγσγή κε εμνπιηζκφ πςεινχ θφζηνπο.  

  



 
 

59 
 

 

Βηβιηνγξαθία/ Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

 
Ascher, S., & Pincus, E. (2012). The Filmmaker's Handbook. New York: Plume, a member of the 

Penguin Group (USA) Inc. 

Bektas, M. (2014). Audio Effects, Mixing and Mastering.  

Chion, M. (2010). Ο ιχοσ ςτον κινθματογράφο. Ακινα: Εκδόςεισ Πατάκθ. 

Crittenden, R. (1995). Film and Video Editing. London: Blueprint, an imprint of Chapman & Hall. 

Davies, R. (2010, 04 18). Telegraph. Ανάκτθςθ από www.Telegraph.co.uk: 

https://www.telegraph.co.uk/culture/film/film-life/7593291/The-long-history-of-short-

films.html 

Field, S. (1979). Το Σενάριο - Η τζχνθ και θ τεχνικι (οι βάςεισ τθσ ςεναριογραφίασ). Νζα Τόρκθ: 

Κάλβοσ . 

Keast, G. (2015). The Art of The Cut. Honolulu: Kahala Press. 

Landau, C., & White, T. (2008). 161 μυςτικά για ζνα νζο κινθματογραφιςτι. Ακινα: Εκδόςεισ 

Πατάκθ. 

Sonnenschein, D. (2001). Sound Design The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in 

Cinema. Califorinia: Michael Wiese Productions. 

Thurlow, M. T. (2013). MAKING SHORT FILMS. το M. T. Thurlow, Making Short Films The complete 

guide from script to screen 3rd edition (ςς. 391 - 403). London: BLOOMSBURY. 

Zettl, H. (2004). Τθλεοπτικι Παραγωγι. Ακινα: Εκδόςεισ ΙΩΝ. 

Άιηενςταϊν, . Μ. (χ.χ.). Προβλιματα Σκθνοκεςίασ Κινθματογράφου. Ακινα: Εκδοτικόσ οίκοσ 

Δαμιανόσ. 

Βζικοσ, Θ. (1988). Τα Είδωλα Του Θεάτρου. Ακινα: n.a. 

Γεωργόπουλου, Κ. (1978). Στοιχεία Φωτογραφίασ. Ακινα: Ορόςθμο. 

Μανκοφλθσ, Ρ. (2015). Μοντάη. Ακινα: Εκδόςεισ Γαβριθλίδθσ. 

Πουντόβκιν, Β. (1979). Η τζχνθ του θκοποιοφ ςτον κινθματογράφο. Ακινα: Εκδόςεισ Παραςκινιο. 

 

  



 
 

60 
 

 

Παξαξηήκαηα 

I. Σν ζελάξην ηεο ηαηλίαο 
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2019 

1. INT.ΓΧΜΑΣΙΟ ΑΡΣΔΜΙΓΟ - DAY  

 

FADE IN: 

 

Η ηαηλία μεθηλάεη κε ΚΟΝΣΙΝΟ ΣΗΝ ΑΡΣΔΜΗ, ελώ ε ίδηα κηιάεη 

ζην ηειέθσλν κε έλα πξόζσπν πνπ είλαη ν ΠΑΣΔΡΑ ηεο. Φαίλεηαη 

δπζαξεζηεκέλε θαη ζηελαρσξεκέλε από ηα λέα πνπ καζαίλεη: 

 

ΑΡΣΔΜΙ 

Γηαηί πάιη ξε κπακπά; 

(με αγανάκηιζη) 

 

ΠΑΣΈΡΑ  

Έρνπλ πξνθύςεη θάπνηα ζέκαηα κε ηε 

δνπιεηά παηδί κνπ θαη κνπ αθύξσζαλ 

ηελ άδεηα. πγγλώκε, δε κπνξώ λα 

θάλσ αιιηώο...  

(απολογηηικά) 

 

ΑΡΣΔΜΙ 

Μα είλαη ηα γελέζιηά κνπ... 

(με αγανάκηιζη και 

εκνεςπιζμό) 

 

ΠΑΣΈΡΑ 

Κνξίηζη κνπ ζπγγλώκε, δελ ην θάλσ 

επίηεδεο... Καηάιαβε κε... Σν κόλν 

πνπ ζέισ... 

(θα έλεγε "να είζηε καλά 

οικονομικά") 

 

ΠΛΑΝΟ ΣΗΝ ΑΡΣΔΜΗ (ΣΗΝ ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ) 

 

Η ΑΡΣΔΜΙ εθλεπξηζκέλε θιείλεη ην ηειέθσλν πξηλ πξνιάβεη λα 

νινθιεξώζεη ν παηέξαο ηεο απηό πνπ έιεγε. Σν πεηάεη ζην 

θξεβάηη, ζεθώλεηαη κε νξκή θαη εθλεπξηζκό θαη θαηεπζύλεηαη 

πξνο ην ζεκείν πνπ έρεη θσηνγξαθίεο. Σηο παίξλεη θαη αξρίδεη 

λα ηηο θνηηά ζρεδόλ θιαίγνληαο. Έρεη αλάγθε λα ζπκεζεί... 

 

ΝΔΑ ΓΧΝΙΑ 

 

Δπηθεληξώλεηαη ζε κηα θσηνγξαθία πνπ ηεο ηξαβάεη ην ελδηαθέξνλ 

θαη κέζα ζηελ απειπηζία ηεο θάηη θνβεξό ζπκβαίλεη!  
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2. EXT. ΗΜΔΙΟ ΠΟΤ ΓΔΙΥΝΔΙ Η ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ - DAY 

 

ΚΟΝΣΙΝΟ ΣΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Η εηθόλα μεθηλά λα "δσληαλεύεη" θαη ε ΑΡΣΔΜΙ μαθληθά έρεη 

βξεζεί ζηε ζηηγκή πνπ ηξάβεμε ηε θσηνγξαθία.  

 

ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΓΧΝΙΑ 

 

Η ΑΡΣΔΜΙ αλαξσηηέηαη ηη αθξηβώο έγηλε πώο θαη γηαηί βξέζεθε 

εθεί μαθληθά. θέθηεηαη γηα ιίγν όηη απιά ηαμίδεςε ζην ρξόλν 

αιιά δε κπνξεί κε ηίπνηα λα πηζηέςεη όηη είλαη αιήζεηα. 

Παξαηεξεί κηα γξαηδνπληά από αδέζπνηε γάηα πνπ είρε εθείλε ηε 

κέξα, πξάγκα πνπ ηεο επηβεβαηώλεη όηη όλησο έρεη βξεζεί 

κεξηθέο κέξεο πίζσ, ζηε ζηηγκή πνπ ηξάβεμε ηε θσηνγξαθία. 

ΚΟΝΣΙΝΟ ΣΗΝ ΑΡΣΔΜΗ 

 

Σξνκαγκέλε θαη ζε άξλεζε θιέηλεη ζθηρηά ηα κάηηα ηεο θαη 

μαθληθά επαλέξρεηαη ζην παξόλ. Η γξαηδνπληά έρεη εμαθαληζηεί.  

 

 

3. INT. ΓΧΜΑΣΙΟ ΑΡΣΔΜΙΓΟ - DAY 

 

ΠΛΑΝΟ ΣΗΝ ΑΡΣΔΜΗ (ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ) 

 

Πηάλεη μαλά ηηο θσηνγξαθίεο θαη ζπλερίδεη λα ςάρλεη κε ζθνπό 

λα επηβεβαηώζεη όηη κπνξεί λα ηαμηδέςεη κέζα από ηηο 

θσηνγξαθίεο.  

 

ΠΛΑΝΟ Δ ΠΑΜΈΝΟ ΚΟΤΜΠΑΡΑ (ΣΟ ΒΑΘΟ ΑΡΣΔΜΗ ΠΟΤ ΦΑΥΝΔΙ ΦΧΣΟ) 

 

Βξίζθεη κηα θσηνγξαθία κε ηνλ θνπκπαξά πνπ ζην παξόλ έρεη 

ζπάζεη. Κνηηάεη ηε θσηνγξαθία.  

 

ΚΟΝΣΙΝΟ ΣΗΝ ΑΡΣΔΜΗ  

 

πγθεληξώλεηαη. 

 

ΚΟΝΣΙΝΟ ΣΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Καηαθέξλεη θαη πεγαίλεη μαλά ζηε ζηηγκή πνπ ηξάβεμε ηε 

θσηνγξαθία κε ηνλ θνπκπαξά. Σνλ βξίζθεη αλέπαθν. ΚΟΝΣΙΝΟ ΣΟΝ 

θνπκπαξά. Σνλ κεηαθέξεη ζε άιιε ζέζε. 

 

ΚΟΝΣΙΝΟ ΣΑ ΜΑΣΙΑ ΣΗ 

 

Κιεηλεη ηα κάηηα ηεο ζθηρηά θαη επηζηξέθεη ζην παξόλ. Σν 

αληηθείκελν δελ είλαη ζηε ζέζε πνπ ήηαλ. Σν βξίζθεη ζηε λέα 

ζέζε ηνπ, ρσξίο λα έρεη πάζεη ην παξακηθξό. Μόιηο θαηάθεξε λα 
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αιιάμεη ην παξόλ. Νηώζεη δένο.  

 

CUT TO: 

 

 

4. EXT. ΠΑΡΚΟ - DAY 

 

ΔΤΡΔΙΑ ΓΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΝΑΛΛΑΓΉ ΚΟΝΣΙΝΧΝ Δ ΑΡΣΔΜΙ ΟΦΙΑ 

 

Η ΑΡΣΔΜΙ είλαη θαζηζκέλε κε ηε θίιε ηεο ζε έλα παγθάθη κε ηε 

ΟΦΙΑ θαη ζπδεηνύλ. Η πξώηε θαίλεηαη λα κηιάεη θαη ε δεύηεξε 

λα αθνύεη κε έθπιεμε θαη πξνζνρή.  

 

ΑΡΣΔΜΙ 

Απίζηεπην, ε; 

(Υαξνύκελα) 

 

ΟΦΊΑ 

ηη γύξηζεο πίζσ ζην ρξόλν... Δ 

λαη... 

(δελ ηελ πηζηεύεη, εηξσλία 

"καο δνπιεύεηο;" ζηπι) 

 

 

 

 

ΑΡΣΔΜΙ 

Ναη, μέξσ... Ούηε εγώ ζα κε πίζηεπα 

ζηε ζέζε ζνπ... 

(κε παύζεηο) 

... Γελ μέξσ πώο αιιηώο λα ην 

εμεγήζσ... Δθεί πνπ θνηηνύζα παιηέο 

θσηνγξαθίεο, ζπγθεληξώζεθα ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαη μαθληθά βξέζεθα 

εθεί πνπ ηελ είρα ηξαβήμεη! 

 

ΟΦΙΑ 

... 

(δελ μέξεη ηη λα πεη, 

θνηηάεη ζαζηηζκέλε) 

 

ΑΡΣΔΜΙ 

ηελ αξρή λόκηδα όηη ην θαληάζηεθα, 

νηη ηξειάζεθα... Αιιά κεηά δνθίκαζα 

μαλά! 

 

ΟΦΙΑ 

Ση ελλνείο "δνθίκαζεο μαλά"; 

 

ΑΡΣΔΜΙ 

Θπκάζαη ηνλ θνπκπαξά πνπ κνπ είρε 



 
 

64 
 

πάξεη ν Θάλνο; 

 

ΟΦΊΑ 

Ναη. 

 

ΑΡΣΔΜΙ 

Δίρε πέζεη θαηαιάζνο από ην γξαθείν 

θαη έζπαζε... 

(κε θνιιήκαηα θαη 

απνινγεηηθά) 

 

ΟΦΙΑ 

Κιαζζηθή Άξηεκηο... 

(ζπκπνλά αζηεηεπόκελε) 

 

ΑΡΣΔΜΙ 

Κη όκσο...! Σν δηόξζσζα! Βξήθα κηα 

θσηνγξαθία από πξίλ ζπάζεη θαη 

γύξηζα εθεί, ηνπ άιιαμα ζέζε θαη 

ηώξα είλαη θαιά. Γελ έζπαζε πνηέ!! 

(ππεξήθαλα) 

 

ΟΦΙΑ 

Ρε Άξηεκηο... Μελ πξνζπαζείο λα 

απνθύγεηο ηα πξνβιήκαηα... 

(παύζε) 

ρεηηθά κε ην άιιν; Απηό πνπ έγηλε 

ηηο πξνάιιεο; 

 

ΑΡΣΔΜΙ 

ρη ηίπνηα ηειηθά, δελ έρεη 

ζεκαζία... 

 

ΟΦΊΑ 

Γηαηί; 

 

ΑΡΣΔΜΙ 

 Θα ην αιιάμσ...  

(γπξλάεη αιινύ ην βιέκα ζα 

λα θαληάδεηαη ελλνώληαο όηη 

ζα αιιάμεη ην παξόλ κε 

ζθνπό λα θάλεη ηνλ παηέξα 

ηεο λα είλαη εθεί ζηα 

γελέζιηά ηεο) 

 

CUT TO: 

 

 

5. INT. ΓΧΜΑΣΙΟ ΑΡΣΔΜΙΓΟ- DAY 

 

ΔΤΡΔΊΑ ΓΧΝΊΑ ΜΔ ΆΡΣΔΜΙ 
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Η ΑΡΣΔΜΙ βξίζθεηαη ζην ζπηηη, ζην δσκάηηό ηεο θαη ςάρλεη 

καλησδώο παιηέο θσηνγξαθίεο θαη παιηά εκεξνιόγηα. Η πξνζπάζεηά 

ηεο λα βξεη απηό πνπ ςάρλεη είλαη ηόζν αγσληώδεο, ώζηε ηα 

θάλεη όια άλσ θάησ, πεηάεη πξάγκαηα παληνύ. Σειηθά βξίζθεη κηα 

θσηνγξαθία από πξηλ θύγεη ν παηέξαο ηεο.  

 

 

6. INT./EXT. ΣΟΠΟΘΔΙΑ ΜΔ ΓΡΑΜΜΑΣΟΚΙΒΧΣΙΟ - DAY 

 

ΠΛΑΝΟ ΣΗΝ ΑΡΣΔΜΙ (ΣΗΝ ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΦΟΡΑ ΚΟΝΣΙΝΑ) 

 

Έρεη πιένλ κεηαθεξζεί ζην ρξόλν πνπ ήηαλ ε θσηνγξαθία. Σξέρεη 

ζηελ έμνδν ηνπ ζπηηηνύ, ςάρλεη κε αγσλία εθεί πνπ είλαη ηα 

γξάκκαηα. Γελ βξίζθεη απηό πνπ ζέιεη. Με ηελ ίδηα αγσλία αιιά 

θαη ζπκό πιένλ, γπξλάεη ζην παξόλ.  

 

 

7. INT. ΓΧΜΑΣΙΟ ΑΡΣΔΜΙΓΟ - MOMENTS LATER 

 

Γπξλάεη θαηεπζείαλ ζην δσκάηην, ζπλερίδνληαο ην ςάμηκν αλάκεζα 

ζε παιηέο θσηνγξαθίεο θαη εκεξνιόγηα, πιένλ εμνξγηζκέλε. 

Βξίζθεη κηα άιιε θσηνγξαθία πνπ θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη κε απηό 

πνπ ςάρλεη. Γπξλάεη μαλά ζην παξειζόλ 

 

 

8. INT./EXT. ΣΟΠΟΘΔΙΑ ΜΔ ΓΡΑΜΜΑΣΟΚΙΒΧΣΙΟ - DAY 

 

Δπηζηξέθεη ζην ίδην ζεκείν. Απηή ηε θνξά βξίζθεη έλα γξάκκα. 

ΚΟΝΣΙΝΟ ζην γξάκκα. (Ππόκειηαι για ηο γπάμμα πος μια εηαιπία 

εξόπςξηρ πεηπελαίος είσε ζηείλει ζε άηομα με διάθοπερ 

ειδικόηηηερ γιαηί θα ξεκινούζε ηη δπαζηηπιόηηηά ηηρ μεπικέρ 

πόλειρ μακπιά από εκεί πος έμεναν) Η ΑΡΣΔΜΙ γπξλάεη πίζσ ζην 

δσκάηην κε ζθνπό λα εμαθαλίζεη ην γξάκκα. ΣΟ βάδεη κέζα ζε έλα 

βηβιίν θαη ην πεηά ζηε βηβιηνζήθε ηεο. 

 

 

9. INT. ΓΧΜΑΣΙΟ ΑΡΣΔΜΙΓΟ - MOMENTS LATER 

 

Δπηζηξέθεη ελζνπζηαζκέλε. Πιένλ ην γξάκκα δελ έρεη θηάζεη πνηέ 

ζηνλ παηέξα ηεο, γηαηί θξόληηζε λα ην πάξεη εθείλε. 

Γλσξίδνληαο απηό είλαη ραξνύκελε γηαηί ν παηέξαο ηεο δε ζα 

έρεη θύγεη πνηέ, αιιά ζα είλαη εθεί πάληα.   

 

 

Φάρλεη αλάκεζα ζηελ αθαηαζηαζία ην θηλεηό ηεο. ΠΛΑΝΟ ζηελ 

ΑΡΣΔΜΗ θαη ζηελ αθαηαζηαζία. Βξίζθεη ην θηλεηό. Σν αλνίγεη θαη 

βξίζθεη ηελ επαθή ηνπ παηέξα ηεο. Καιεί. Από ην ηειέθσλν 

αθνύγεηαη "Ο αξηζκόο δελ ρξεζηκνπνηείηαη". Καιεί μαλά. Σν 

ίδην.  
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Η αλεζπρία ηεο θιηκαθώλεηαη θαη θαιεί απηή ηε θνξά ηε ΟΦΙΑ: 

 

ΟΦΊΑ 

Έια! 

(αλππνςίαζηε) 

 

ΑΡΣΔΜΙ 

νθία... δε βξίζθσ ην κπακπα κνπ... 

(κε αγσλία) 

 

ΟΦΊΑ 

Ση ελλνείο; 

(ζπκπνλεηηθά θαη  

αγαλαθηηζκέλα) 

 

ΑΡΣΔΜΙ 

νβαξά, ηνλ παίξλσ ηειέθσλν θαη κνπ 

ιέεη όηη ν αξηζκόο δε 

ρξεζηκνπνηείηαη; 

(ελλνεί ην κήλπκα όηη ην 

ιέεη) 

 

ΟΦΊΑ 

Κνξίηζη κνπ δελ μέξσ ηη έρεηο πάζεη, 

αιιά είλαη θαηξόο λα πξνρσξήζεηο ηε 

δσή ζνπ...Γε κπνξώ άιιν λα είζαη 

έηζη ζπλέρεηα... 

(αγαλάθηηζε) 

 

ΑΡΣΔΜΙ 

Έ;  

 

ΟΦΙΑ 

Ο παηέξαο ζνπ έρεη πεζάλεη 

Άξηεκηο... 

(θαζαξά) 

Πξέπεη λα ην απνδερηείο 

επηηέινπο...Ήηαλ αηύρεκα... ηη λα 

θάλεηο...  

(ζπλερίδεη λα κηιάεη) 

 

Η ΟΦΙΑ ζπλερίδεη λα κηιάεη θαη γίλεηαη FADE OUT, ελώ FADE IN 

θάλεη ε αθήγεζε.  

 

ΠΛΑΝΟ ΣΗΝ ΑΡΣΔΜΙ  

 

"Κάπνηεο θνξέο είλαη πξνηηκόηεξν λα απνδερηείο ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, όζν δύζθνιε θη αλ είλαη γηα 'ζέλα, παξά λα 

βπζίζεηο ηνλ εαπηό ζνπ ζε έλαλ αηέξκνλν θύθιν πηζαλνηήησλ, 

ράλνληαο ηειηθά ηα πάληα" 
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Η ΆΡΣΔΜΙ θνηηάεη ην γξάκκα 

 

ΠΛΑΝΟ ΣΟ ΓΡΑΜΜΑ  

 

"Γη απηό απνθάζηζα ηειηθά, λα κελ αιιάμσ ηίπνηα. Γηα λα κε 

ράζσ όηη ήδε έρσ".  

 

FADE TO BLACK: 

 

 

10. INT. ΓΧΜΑΣΙΟ ΑΡΣΔΜΙΓΟ - DAY 

 

Η ΑΡΣΔΜΙ βξίζθεηαη μαλά ζην δσκάηηό ηεο, ζε ήξεκε ςπρηθή 

θαηάζηαζε. Μηιάεη κε ηνλ παηέξα ηεο ζην ηειέθσλν. Η ζθελή 

θαίλεηαη ζαλ κηα επαλάιεςε ηεο πξώηεο, ζαλ ε ηαηλία λα άξρηζε 

από ηελ αξρή. 

 

ΠΑΣΈΡΑ 

...παηδί κνπ δε ζα κπνξέζσ λα έξζσ 

ζηα γελέζιηά ζνπ. νπ δεηώ 

ζπγγλώκε... 

 

ΑΡΣΔΜΙ 

Γελ πεηξάδεη κπακπα, αξθεί λα έξζεηο 

ηα Υξηζηνύγελλα... 

 

FADE TO BLACK 
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II. Υαξαθηεξηζηηθά εξψσλ 

 

ΆΡΣΔΜΙ 

Real Name: Νηθνιέηα Μαθξπγηάλλε 

 

Έρεη κεγαιώζεη ζε κηα κηθξή πόιε. Οη γνλείο ηεο είλαη 

δσληαλνί. Πηζαλώο κέλεη κε ηνπο γνλείο ηεο (κε ηε κεηέξα 

ηεο). Γελ έρεη αδέξθηα. Γεληθά νη γνλείο ηεο ηα πήγαηλαλ 

θαιά κεηαμύ ηνπο ηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηεο, ζηε 

ζπλέρεηα όκσο πξνέθπςαλ θάπνηεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, 

πνπ ηνπο έθαλαλ λα ηζαθώλνληαη ζπρλά θαη κε απνηέιεζκα λα 

ρξεηαζηεί ν παηέξαο ηεο λα κεηαθνκίζεη ζε κηα άιιε 

(κεγαιύηεξε) πόιε, ώζηε λα κπνξεί λα ζηεξίμεη νηθνλνκηθά 

ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. 

Ο παηέξαο ηεο είλαη γξαθίζηαο θαη δνπιεύεη ζε κηα 

δηαθεκηζηηθή εηαηξία ζε κηα κεγάιε πόιε, ελώ από κηθξόο 

ζηνλ ειεύζεξν ηνπ ρξόλν αζρνιείηαη κε ηε θσηνγξαθία, πνπ 

ήηαλ ην επάγγεικα ηνπ παηέξα ηνπ. 

 

Η κεηέξα ηεο απαζρνιείηαη ζε έλα takeaway σο ππάιιεινο 

παξαζθεπήο θαθέ, ελώ γηα λα θαιύςεη επαξθώο ηα έμνδά 

ηνπο, δνπιεύεη ηα απνγεύκαηα σο ππάιιεινο ζε ηαμηδησηηθό 

γξαθείν. 

 

Η Ηξσίδα αζρνιείηαη θαη εθείλε -εξαζηηερληθά- κε ηε 

θσηνγξαθία, βγάδεη αξθεηά θαιέο θσηνγξαθίεο θαη θάπνηα κέξα 

ζα ήζειε λα θάλεη ηε δηθή ηεο θσηνγξαθηθή έθζεζε. Θέιεη λα 

καδέςεη ιεθηά γηα λα πάεη ζε κηα ζρνιή θσηνγξαθίαο, κε 

ζθνπό λα αζρνιεζεί επαγγεικαηηθά θαη κηα κέξα λα κπνξέζεη 

λα θάλεη πξαγκαηηθόηεηα ην όλεηξό ηεο πνπ είλαη λα 

ηαμηδέςεη θαη λα κπνξέζεη λα γξάςεη ην δηθό ηεο ηαμηδησηηθό 

νδεγό, πνπ ζα έρεη ληύζεη κε ηηο θσηνγξαθίεο ηεο. 

 

Γηα ην ιόγν απηό, παξάιιεια κε ηελ ελαζρόιεζή ηεο κε ηε 

θσηνγξαθία, εξγάδεηαη part-time ζε έλα παγσηαηδίδηθν. Γελ 

είλαη κηα δνπιεηά πνπ αγαπά ηδηαίηεξα, ηεο είλαη αδηάθνξε 

θαη ν κόλνο ιόγνο πνπ ηελ θάλεη είλαη γηα λα καδέςεη ηα 

ιεθηά πνπ ρξεηάδεηαη, ώζηε λα πάεη ζηε ζρνιή. 

 

Η Ηξσίδα ζην παξειζόλ ήηαλ αξθεηά εμσζηξεθήο θαη 

θνηλσληθή, έπεηηα όκσο από θάπνηα γεγνλόηα, όπσο ηελ 

θαηάζηαζε κε ηνπο γνλείο ηεο, έρεη θιεηζηεί ζηνλ εαπηό 

ηεο θαη είλαη πνιύ πην ζπγθξαηεκέλε όζνλ αθνξά ζηελ 

θνηλσληθή δσή. Πιένλ έρεη κηα πνιύ θαιή θίιε ζηελ νπνία 

κπνξεί λα εκπηζηεπηεί ηα πάληα, ρσξίο ελδνηαζκό. 

 

ηα ζρνιηθά ηεο ρξόληα ε Ηξσίδα ήηαλ θαιή καζήηξηα, κέρξη 

πνπ αλαθάιπςε ηηο θιίζεηο ηεο ζηε θσηνγξαθία θαη ηε 

ζπγγξαθή θαη ζηαδηαθά έραζε ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηα 
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καζήκαηα. Παξέκεηλε όκσο θαιή καζήηξηα, ζηα θαιιηηερληθά, 

ην ζρέδην θαη ηε γεσγξαθία. Δθηόο από ην ζρνιείν, ζπλήζηδε 

ηα απνγεύκαηα λα αθνινπζεί ηε κεηέξα ηεο ζην ηαμηδησηηθό 

γξαθείν θαη δηάβαδε ηα καζήκαηά ηεο εθεί. ε απηό ην 

κέξνο είρε θαη ηελ πξώηε ηεο επαθή κε ηνπο 

εηθνλνγξαθεκέλνπο ηαμηδησηηθνύο νδεγνύο. Κάπνηεο θνξέο ηεο 

άξεζε λα δηαβάδεη εμσζρνιηθά βηβιία, ελώ ηα βξάδηα πξηλ 

θνηκεζεί ζπκπιήξσλε αλειιηπώο ην εκεξνιόγηό ηεο. 

Δπηπιένλ, κεξηθά βξάδηα -όηαλ ε κεηέξα ηεο δελ ήηαλ πνιύ 

θνπξαζκέλε- έβιεπαλ καδί ηαηλίεο θαη ληνθηκαληέξ πίλνληαο 

ζνθνιάηα θαη ηξώγνληαο πνπθόξλ. 

 

ηελ Ηξσίδα άξεζε λα πεξλά ρξόλν θαη κε ηε θίιε ηεο, πνπ 

έθαλαλ παξέα από πνιύ κηθξή ειηθία. ην ζρνιείν, θάζνληαλ 

καδί ζην ζξαλίν, ελώ όηαλ ζρνινύζαλ πήγαηλαλ βόιηα κέρξη 

ην θνληηλό πάξθν, όπνπ θάζνληαλ ζην παγθάθη θαη κηινύζαλ 

γηα πνιιά ζέκαηα θαη γηα ηα όλεηξά ηνπο. ε εθείλν ην 

πάξθν ε Ηξσίδα, πεηξακαηηδόηαλ, έθηηαρλε ηα πξώηα ηεο 

θσηνγξαθηθά θάδξα κε ηε θαληαζία ηεο, ζπλδπάδνληαο 

δσληαλέο εηθόλεο, από ηνπία, αλζξώπνπο θαη δώα. 

 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηε θσηνγξαθία ην είρε εμ’ αξρήο, 

θαζώο ήηαλ ε δξαζηεξηόηεηα πνπ από κηθξή έθαλε κε ηνλ 

παηέξα ηεο. ηα 15α γελέζιηά ηεο, ν παηέξαο ηεο, ηεο ράξηζε 

ηελ αλαινγηθή θσηνγξαθηθή κεραλή ηνπ παππνύ ηεο. Από ηόηε 

θαη ζην εμήο εληάζεθε ε ελαζρόιεζή ηεο κε ηε θσηνγξαθία. 

 

Λίγν θαηξό πξηλ από ηα γελέζιηά ηεο (17 επηεκβξίνπ) πέζαλε 

ν βαξηά άξξσζηνο παππνύο ηεο, νπόηε θαη ε πξάμε ηνπ παηέξα 

ηεο ήηαλ θαη ζπκβνιηθή, γηα λα ζπλερηζηεί ε νηθνγελεηαθή 

παξάδνζε ηεο θσηνγξαθίαο. 

 

ζνλ αθνξά ζην παξόλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξσίδαο: 

 

• Θέιεη λα θάλεη ηαηνπάδ αιιά δελ έρεη απνθαζίζεη αθόκα 
εάλ ζα θάλεη θάηη κηθξό θαη ζπκβνιηθό ή θάηη κεγάιν θαη 

εληππσζηαθό. 

 

• Φνξάεη γπαιηά. 
 

• Σν ληύζηκό ηεο είλαη πξαθηηθό θαη άλεην (πρ. θηζκέλν 
ηδηλ θαη t-shirt κε ζηάκπα) 

 

• Γε ζπαηαιάεη ππεξβνιηθό ρξόλν ζην λα πεξηπνηείηαη ηνλ 
εαπηό ηεο, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη ηνλ παξακειεί. 

 

• Ίζσο έρεη πηαζκέλα καιιηά. 
 

• Καζηαλό ρξώκα καιιηώλ (ίζσο έρεη θάπνηα αληαύγεηα 
κπιε ή κσβ) 
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• Ίζσο έρεη πνδήιαην.
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• Γε βάθεηαη 
 

• Κηλείηαη ζην ρώξν κε ζηγνπξηά, γλσξίδεη ηα βήκαηά ηεο. 
 

• Έρεη βαζηθή απηνπεπνίζεζε, ρσξίο λα είλαη ςώλην. 
 

• Μηιάεη κε ζρεηηθά γξήγνξν ξπζκό. Έρεη απιό ζηπι νκηιίαο, 
ρσξίο πνιιέο ιέμεηο αξγθό ή επηηεδεπκέλα ςαγκέλεο. 

 

• Δίλαη απιόο άλζξσπνο 
 

• Βξίζθεη αζηεία αηαίξηαζηα πξάγκαηα θαη ηνπο πνιύ ζνβαξνύο 
αλζξώπνπο. 

 

• Σεο αξέζεη γεληθά λα παξαηεξεί ηνπο αλζξώπνπο θαη λα 
αλαιύεη ηηο εηθόλεο ηνπο. 

 

• Γε ζεσξεί όηη έρεη θάπνην ηξνκεξό δηαλνεηηθό ράξηζκα, ρσξίο 
απηό λα ζεκαίλεη όηη δελ είλαη έμππλε, παξά κεηξηόθξσλ. 

 

• πλαηζζεκαηηθά, είλαη όζν ώξηκε ηεο επηβάιιεη ε ειηθία ηεο, 
όρη ιηγόηεξν όρη πεξηζζόηεξν. 

 

• Σεο αξέζνπλ νη γάηεο. 
 

• Έρεη εκεξνιόγην 
 

• Σεο αξέζεη ην έζληθ θαγεηό 
 

• Αθνύεη παιηά ξνθ κνπζηθή θαη punk-πνπ-ξνθ (GreenDay, Panik! 
at the disco, PapaRoach, Offspring, fall out boy, thousand 

foot krutch) 

 

 

 

 

 

 

ΟΦΊΑ 

Real Name: Διεάλλα Μπγδαιηνύ 

Τπνζηεξηθηηθόο ξόινο, θίιε ηεο Αξηέκηδνο από πνιύ κηθξή 

ειηθία. Έρεη δήζεη καδί ηεο όιεο ηηο θάζεηο ηεο, ηηο θαιέο 

θαη ηηο θαθέο. Ήηαλ εθεί όηαλ όια ήηαλ θαιά, αιιά θαη από 

ηόηε πνπ ηα πξάγκαηα άξρηζαλ λα κελ πεγαίλνπλ θαη ηόζν θαιά 

γηα ηελ Άξηεκηο. 

 

Καζόηαλ καδί ηεο ζην ζρνιείν από ην δεκνηηθό κέρξη θαη ηελ 

ηειεπηαία ηάμε ηνπ ιπθείνπ. 
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Χο ραξαθηήξαο είλαη έλα άηνκν κε εζσηεξηθή εξεκία, 

εκπλέεη ζαπκαζκό, κνηάδεη ζπγθξνηεκέλε αιιά αξθεηά 

αλώξηκε. Σεο αξέζεη λα κηιάεη πνιύ αιιά θαη λα 

αθνύεη, έρεη άπνςε γηα όια θαη ηελ ππνζηεξίδεη κέρξη 

ηέινπο. 

 

ηέθεηαη ζε γλσζηνύο θαη θίινπο αιιά πεξηκέλεη θαη από 

απηνύο ηα αλάινγα. 

 

Δίλαη ην άηνκν πνπ γλσξίδεη ηελ Άξηεκηο θαιύηεξα από 

όινπο, θαη ζα κπνξνύζε λα αθνύζεη (θαη λα πηζηέςεη) 

νηηδήπνηε ηεο πεη ε θίιε ηεο όηη ζπλέβε. Σελ 

εκπηζηεύεηαη ηπθιά. 

 

ΠΑΣΈΡΑ 

Real Name: ίκνο Πινπκπίδεο 

 

Ο παηέξαο ηεο Αξηέκηδνο έρεη κεηαθνκίζεη ζε άιιε πόιε 

εδώ θαη κεξηθά ρξόληα, θαη εξγάδεηαη εθεί, ώζηε λα 

κπνξέζεη λα ζηεξίμεη νηθνλνκηθά ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

Δίλαη έλαο άλζξσπνο, ρακειώλ ηόλσλ, ηαιαηπσξεκέλνο 

από ηε δσή, πνπ πξνζδνθάεη θάπνηα κέξα λα επηζηξέςεη 

πίζσ ζηελ πόιε πνπ κέλεη ε νηθνγέλεηά ηνπ θαη λα 

δήζεη ηελ ππόινηπή ηνπ δσή επηπρηζκέλα καδί ηνπο. 

 

Δίλαη θιεηζηόο ραξαθηήξαο θαη παξ' όηη αγαπάεη πνιύ 

ηελ θόξε ηνπ δελ ηνπ αξέζεη λα εθθξάδεη αλνηθηά ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ γη' απηή. Απηή ε άξλεζε ηνπ λα 

εθθξάζεη νπνηνδήπνηε ζπλαίζζεκα πεγάδεη από ηελ 

παηδηθή ηνπ ειηθία, ζπγθεθξηκέλα από θάπνηα πξνζσπηθά 

ηξαπκαηηθά βηώκαηα πνπ είρε ζην πεξηβάιινλ ηνπ. 
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III. ηφξπκπνξλη  ηεο ηαηλίαο (Storyboard) 
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IV.  Ο ερεηηθφο ράξηεο (Soundmap)
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