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Περίληψη (Abstract) 

 

Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου του μουσικού παραγωγού 

όσο αφορά τόσο την ιστορική εξέλιξη του επαγγέλματος όσο και τον καλλιτεχνικό  

ρόλο του, κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης και διαμόρφωσης του τελικού μουσικού 

αποτελέσματος. Με αυτό τον σκοπό, επιπρόσθετα στην ιστορική αναδρομή μέσω 

βιβλιογραφικής έρευνας, η διαδικασία μουσικής παραγωγής εφαρμόστηκε πρακτικά 

στο στούντιο του τμήματος «Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης» (ΤΜΕΤ) του 

«Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (ΠΑΜΑΚ), όπου ο γράφων σε ρόλο μουσικού 

παραγωγού συνεργάστηκε με τους φοιτητές του μαθήματος εργαστήριο «Τεχνολογίας 

ii» για την ηχογράφηση του τραγουδιού Space Oddity του David Bowie. Η 

ολοκλήρωση των ηχογραφήσεων επέφερε 2 κύριες μουσικές εκδοχές του κομματιού, εκ 

των οποίων η μια εκδοχή είναι με βάση μόνο τις ερμηνείες των φοιτητών και η άλλη 

κατόπιν των προσθηκών του παραγωγού. Έπειτα, τα 2 αυτά κομμάτια αναλύθηκαν σε 

βάθος (ως προς την διαδικασία ηχογράφησης και επεξεργασίας τους) και συγκρίθηκαν 

με στόχο την ανάδειξη του εύρους της επιρροής που μπορεί να επιφέρει ο μουσικός 

παραγωγός στο τελικό αποτέλεσμα. Από αυτή την σύγκριση προέκυψε ο 

προβληματισμός της πιθανής αντικατάστασης του συνθέτη από τον παραγωγό. Τέλος, 

υπήρξαν ακόμη 2 εκδοχές που προέκυψαν κατά την διαδικασία πειραματισμών με 

διαφορετικές προσεγγίσεις ύφους του κομματιού, οι οποίες θα παρατεθούν μόνο 

αναφορικά στο κυρίως σώμα της εργασίας αυτής. 
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Ορισμός του μουσικού παραγωγού  
 

«Ο μουσικός παραγωγός είναι ο άνθρωπος που έχει τον συνολικό δημιουργικό 

και τεχνικό έλεγχο ολόκληρου του έργου που ηχογραφείται, καθώς και των 

μεμονωμένων συνεδριών ηχογράφησης που αποτελούν μέρος του έργου αυτού. Αυτός 

ή αυτή είναι παρών/παρούσα στο στούντιο ηχογράφησης ή στην τοποθεσία 

ηχογράφησης και συνεργάζεται άμεσα με τον καλλιτέχνη και τους τεχνικούς ήχου.  Ο 

παραγωγός παίρνει αποφάσεις σε ζητήματα δημιουργίας και αισθητικής με σκοπό να 

υλοποιήσει τόσο τους στόχους του καλλιτέχνη όσο και της δισκογραφικής εταιρίας 

κατά την δημιουργία του τελικού μουσικού έργου. Ανάμεσα στα καθήκοντά του είναι 

πιθανό να βρίσκονται: η τήρηση προϋπολογισμού, χρονοδιαγράμματος και προθεσμιών, 

η πρόσληψη μουσικών, τραγουδιστών, η εύρεση στούντιο και μηχανικών, η επίβλεψη 

πιθανών αναγκών του προσωπικού και η συμμετοχή ή πλήρη ανάληψη της 

επεξεργασίας του τελικού υλικού» (Recording Academy, Grammy awards). 

Ο παραπάνω ορισμός δόθηκε από την ακαδημία ηχογραφήσεων η οποία θέσπισε 

τον θεσμό των βραβείων Grammy. Ο ορισμός παρουσιάζει το πλήρες εύρος των 

καθηκόντων του μουσικού παραγωγού. Η παρούσα εργασία στο κομμάτι της πρακτικής 

εφαρμογής, θα εξειδικευτεί στα ζητήματα αισθητικής και δευτερευόντως στα ζητήματα 

οργάνωσης που ο παραγωγός καλείται να διαχειριστεί.  
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Εισαγωγή 

Ανέκαθεν με γοήτευε η διαδικασία της ακρόασης ενός μουσικού δίσκου. Πιο 

συγκεκριμένα αναζητούσα τον τρόπο με τον οποίο δυο συγκροτήματα κοινού μουσικού 

ύφους, που χρησιμοποιούσαν ίδια όργανα, είχαν τόσο διαφορετικό ηχόχρωμα στο 

τελικό μουσικό αποτέλεσμα. Ένα ακόμα στοιχείο που κέντριζε το ενδιαφέρον μου, ήταν 

ο τόσο ξεχωριστός και αναγνωρίσιμος ήχος κάποιων καλλιτεχνών, γεγονός που τους 

έκανε ακαριαία αναγνωρίσιμους στα αυτιά μου, χωρίς αυτό να σχετίζεται απαραίτητα 

με τον τρόπο που συνέθεταν, ενορχήστρωναν ή με την ιδιαίτερη χροιά της φωνής του 

τραγουδιστή τους. 

Μέσα από αυτή την διαδικασία ακρόασης και αναζήτησης, ανακάλυψα τη 

σημασία του μουσικού παραγωγού, ο οποίος συχνά έχει καθοριστική επίδραση στο 

τελικό ύφος του μουσικού έργου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία 

του ιστορικού συγκροτήματος «Beatles» με τον παραγωγό George Martin. Μέσω της 

συνεργασίας τους προέκυψαν μέσα σε τρία χρόνια, τρεις ετερόκλιτοι υφολογικά, 

μουσικοί δίσκοι και έκτοτε το συγκρότημα δεν επέστρεψε ποτέ στις αμιγώς rock and 

roll συνθέσεις που το χαρακτήριζαν (βλ. κεφάλαιο 1.2: George Martin). 

Φυσικά υπάρχουν πολλά αντίστοιχα παραδείγματα συνεργασίας, τα οποία 

αποδεικνύουν πως ο παραγωγός αποτελεί τον άνθρωπο κλειδί στην διαμόρφωση του 

μουσικού έργου. Ταυτόχρονα όμως, προκύπτουν και καινούργια ερωτήματα, τα οποία 

αυτή η εργασία καλείται να απαντήσει:  

Ποιος είναι ο ακριβής ρόλος του παραγωγού κατά την διαδικασία της 

ηχογράφησης; με ποιόν τρόπο προσεγγίζει τους καλλιτέχνες και ποιος είναι ο βαθμός 

επιρροής του ως προς το αισθητικό αποτέλεσμα; Ποιες είναι οι γνώσεις που χρειάζεται 

να έχει; Ποια είναι τα καθήκοντά του πριν και κατά την διάρκεια των ηχογραφήσεων; 

Ο ερευνητής προσέγγισε αυτά τα ερωτήματα με θεωρητικό τρόπο, μέσω 

βιβλιογραφικής έρευνας, καθώς και με πρακτικό, εφαρμόζοντας την διαδικασία 

ηχογράφησης, με τον ίδιο σε ρόλο παραγωγού στο στούντιο ηχογραφήσεων του ΤΜΕΤ. 

Ποιο συγκεκριμένα, η εργασία διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια, ως εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η 

ιστορική εξέλιξη του επαγγέλματος του μουσικού παραγωγού. Μέσω της αναδρομής 

αυτής και της αναφοράς σε κάποιους από τους σημαντικότερους παραγωγούς, 
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προκύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός μουσικού παραγωγού, οι αρμοδιότητες του 

και οι διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης της διαδικασίας της μουσικής παραγωγής 

καθώς και τα απαραίτητα εφόδια που απαιτούνται από έναν τέτοιο επαγγελματία 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, η διαδικασία της μουσικής παραγωγής εφαρμόστηκε 

πρακτικά. Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν να επιβεβαιώσει όσα στοιχεία 

προέκυψαν από το πρώτο κεφάλαιο. Γι αυτό τον λόγο, επιλέχθηκε ένα υπάρχον 

κομμάτι, το οποίο ο ερευνητής σε συνεργασία με μια ομάδα φοιτητών του ΤΜΕΤ 

διασκεύασε με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Οι δυο αρχικές εκδοχές εξ αυτών, 

αναλύθηκαν σε βάθος τόσο ως προς την διαδικασία ηχογράφησης και ολοκλήρωσής 

τους, όσο και ως προς τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του παραγωγού σε αυτές. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, οι δυο αυτές εκδοχές τέθηκαν σε σύγκριση, με αποτέλεσμα 

να εξαχθούν συμπεράσματα και προβληματισμοί ως προς το εύρος της επιρροής του 

μουσικού παραγωγού στο τελικό μουσικό αποτέλεσμα. 

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως ο γράφων στην προσπάθειά του να 

διερευνήσει σε βάθος το ζήτημα του καλλιτεχνικού ρόλου του μουσικού παραγωγού, 

δεν επεκτάθηκε σε ζητήματα οικονομικών παραγόντων που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν μια επαγγελματική μουσική παραγωγή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Ιστορική αναδρομή και σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά ενός μουσικού παραγωγού 

Στην σύντομη αυτή ιστορική αναδρομή, η απουσία αναφορών σε οικονομικά 

δεδομένα είναι εσκεμμένη, καθώς στόχος της εργασίας αποτελεί η εξέταση των 

στοιχείων εκείνων που επηρεάζουν και αναδεικνύουν τον καλλιτεχνικό ρόλο του 

μουσικού παραγωγού. Τις δυνατότητες, δηλαδή, που αυτός σταδιακά αποκτά ως προς 

τη συμβολή του στην διαδικασία ηχογράφησης και ολοκλήρωσης του μουσικού έργου, 

ανεξάρτητα από οικονομικούς παράγοντες. Ως βασική πηγή, χρησιμοποιήθηκε το 

βιβλίο “The History of Music Producer του Richard James Burgess”. 

1.1 Ιστορική εξέλιξη της μουσικής παραγωγής -  Πότε εμφανίζεται 

αυτοτελώς  ο ρόλος του μουσικού παραγωγού 

Η εμφάνιση του επαγγέλματος του μουσικού παραγωγού είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την απαρχή της ηχογράφησης του ήχου, η οποία οφείλει την ύπαρξή 

της στην εφεύρεση του φωνογράφου από τον Edison το 1877. Ωστόσο, ο όρος 

«μουσικός παραγωγός» εμφανίζεται αργότερα, παρόλο που το 1888, εμφανίζεται ένας 

από τους πρώτους μουσικούς παραγωγούς, ο William Gaisberg (Ουάσιγκτον 1873-

1951). Ο Gaisberg, ο οποίος συνόδευε ως πιανίστας τους καλλιτέχνες (ταυτόχρονα 

ηχογραφούσε το τελικό αποτέλεσμα και αναλάμβανε την πώλησή του), αποτελεί ένα 

ξεκάθαρο παράδειγμα επαγγελματία παραγωγού που φέρει ευθύνη σε όλη την διάρκεια 

της ηχογράφησης και της μετέπειτα πώλησης.  Ο ίδιος ωστόσο δεν είχε χρησιμοποιήσει 

τον όρο «μουσικός παραγωγός». Επίσης, στην δουλειά του Gaisberg, συναντάται ακόμη 

ένα χαρακτηριστικό του μουσικού παραγωγού, που ειδικά εκείνη την εποχή ήταν 

απαραίτητο: οι τεχνικές γνώσεις, καθώς χωρίς αυτές ήταν αδύνατος ο χειρισμός του 

φωνογράφου. Ως αποτέλεσμα, o ρόλος του μουσικού παραγωγού με αυτού του τεχνικού 

ήχου (sound engineer) συγχέονται σε αυτά τα πρώτα βήματα της ιστορίας των 

ηχογραφήσεων. Μάλιστα, ο Gaisberg αντιμετωπιζόταν περισσότερο ως τεχνικός παρά 

ως μουσικός στις εταιρίες που αρχικά δούλεψε. Το 1902, ο αδερφός του, ο Fred 

Gaisberg ήταν ο πρώτος που ηχογράφησε τον Enrico Caruso ενώ το 1904 η 

ηχογράφηση του ‘Vesti La Giubba’ με τον ίδιο καλλιτέχνη, ήταν η πρώτη ηχογράφηση 

με εκατομμύρια πωλήσεις. Με αυτό τον τρόπο τέθηκε και η παράμετρος επιτυχίας του 

τελικού αποτελέσματος, αναφορικά με τον παραγωγό ο οποίος πρέπει να επιλέξει τον 

σωστό καλλιτέχνη και να έχει επιχειρηματικές ικανότητες.  
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Ως το 1925, οι ηχογραφήσεις γινόντουσαν ακουστικά, με τους μουσικούς να 

παίζουν μπροστά σε ένα μεγάλο χωνί (εικόνα 1) που είχε ως αποτέλεσμα, να 

συγκεντρώνεται ο ήχος και να καταγράφεται με μηχανικό τρόπο στον φωνογράφο. 

 

Εικόνα 1- Ηχογράφηση στο στούντιο του Edison στη Νέα Υόρκη, Μάρτιος 1916. Τραγουδιστής:  Jacques 

Urlus (US Dept. of the Interior, National Park Service, Thomas Edison National Historical Park.) (δεν 

αναφέρεις τις εικόνες μέσα στο κείμενο… έβαλα μόνο την 3 και 4 που υπέθεσα που μπαίνουν) 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η εξέλιξη της τεχνολογίας 

βρίσκεται έκτοτε σε συνεχή αλληλεπίδραση με την εξέλιξη του επαγγέλματος του 

μουσικού παραγωγού. Αυτό συμβαίνει διότι οι περιορισμοί που έθετε (αρχικά) η 

τεχνολογία έκανε τους παραγωγούς να αναζητούν λύσεις οι οποίες οδήγησαν στην 

σταδιακή εξέλιξη της ηχοληπτικής τεχνολογίας καθώς και το αντίστροφο.  

Η εξέλιξη, δηλαδή, της τεχνολογίας έδωσε στους παραγωγούς νέες 

καλλιτεχνικές δυνατότητες με την μετάβαση από την ακουστική ηχογράφηση στην 

ηλεκτρική-αναλογική και μετά στην ψηφιακή. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε και στον 

σταδιακό διαχωρισμό του παραγωγού από τον τεχνικό ήχου καθώς και στην 

δυνατότητα της εξειδίκευσης ενός επαγγελματία σε συγκεκριμένο κομμάτι της 

διαδικασίας της μουσικής παραγωγής.  

Επομένως, είναι αναγκαίο να γίνει αναφορά στις σημαντικότερες μεταβάσεις 

της ηλεκτροακουστικής τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, το 1925, η ηλεκτρική 

τεχνολογία εντάσσεται στην διαδικασία της ηχογράφησης, από τον τεχνικό ήχου 
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Orlando R. Marsh. Το γεγονός αυτό επηρεάζει καίρια το ακουστικό αποτέλεσμα των 

ηχογραφήσεων και προσφέρει καινούργιες δυνατότητες καθώς, χάρη στα μικρόφωνα 

που αντικαθιστούν την χοάνη ηχογραφείται πλέον μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων και 

όργανα με υψηλότερη στάθμη έντασης όπως τα ντραμς. Επίσης, οι παραγωγοί έχουν 

την ευχέρεια πειραματισμού με την τοποθέτηση μικροφώνων, καθώς οι μουσικοί δε 

χρειάζεται να συνωστίζονται γύρω από την χοάνη, άρα και περισσότερο έλεγχο του 

τελικού ηχητικού αποτελέσματος. Έκτοτε, η εξέλιξη των δυνατοτήτων της 

ηχογράφησης κινείται ραγδαία. Ο Blumlein εφευρίσκει την στερεοφωνική 

ηχογράφηση. Το 1940 η ταινία Fantasia είναι η πρώτη που έχει πολυκάναλο 

στερεοφωνικό ήχο καθώς εισάγει και την δυνατότητα του χειροκίνητου panning. Το 

1945 ξεκινά η μέθοδος καταγραφής σε μαγνητική ταινία (εικόνα 2), γεγονός που 

μειώνει τον θόρυβο κατά 10 db, επιτρέπει την ηχογράφηση υψηλών συχνοτήτων και 

εισάγει την δυνατότητα του editing και overdubbing, καθώς και την εγγραφή 

μεγαλύτερων σε διάρκεια κομματιών. Για τους παραγωγούς αυτό συνεπάγεται 

μεγαλύτερο έλεγχο και μετά το πέρας των ηχογραφήσεων. Μέσω του editing, υπάρχει η 

δυνατότητα να κόβουν (στην κυριολεξία) τμήματα από την κορδέλα μιας κασέτας και 

να το κολλάνε σε μια άλλη, χρησιμοποιώντας έτσι τα καλύτερα ηχογραφημένα 

αποσπάσματα για το τελικό μουσικό έργο. Επίσης με το overdubbing, για πρώτη φορά 

οι μουσικοί μπορούν να ηχογραφούν ατομικά και σε ανεξάρτητους χρόνους. Με αυτό 

τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα και της σταδιακής ηχογράφησης ενός κομματιού, η 

οποία μεταξύ άλλων συντελεί και στην διατήρηση του κουρδίσματος στο σύνολο του 

μουσικού έργου. Ο διάσημος κιθαρίστας Les Paul είναι από τους πρώτους που 

εκμεταλλεύονται αυτές τις δυνατότητες (Eastwood, 2014).  
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Εικόνα 2- Μαγνητόφωνο. Μοντέλο K4 sp. (Pavek Museum of Broadcasting) 

Οι συνεχείς εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσμα την δεκαετία του 1950 να ιδρυθεί η 

National Academy of Recording Arts and Sciences (1957), η οποία θα καθιερώσει και 

τον ρόλο των εξειδικευμένων επαγγελματιών που ασχολούνται με τον ήχο (μεταξύ 

αυτών και του μουσικού παραγωγού), καθώς και θα θεσπίσει τον θεσμό των βραβείων 

Grammy. Την δεκαετία του 70 κάνουν την εμφάνισή τους οι αναλογικές κονσόλες 

ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει το μοντέλο SL 4000B της εταιρίας Solid State Logic, η 

οποία πλέον παρέχει τη δυνατότητα των διαδικασιών που συντελούνται μέχρι και 

σήμερα κατά την διάρκεια της μίξης ενός κομματιού. Αυτές είναι το noise gate,  το 

equalizer, ο compressor. Ο συνδυασμός των εξελιγμένων πλέον μικροφώνων με τη 

δυνατότητα του noise gate, έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του θορύβου στο ελάχιστο 

και σταδιακά έκτοτε στην εξάλειψή του. Ωστόσο, ενώ η αναλογική ηχογράφηση 

βρίσκεται σε πλήρη άνθιση, επιτρέποντας ιδιαίτερα απαιτητικές παραγωγές όπως τον 

δίσκο the «Wall» των Pink Floyd (1979), το 1980 εισάγεται η ψηφιακή τεχνολογία ως 

εμπορικό προϊόν, οδηγώντας ίσως στο μεγαλύτερο μέχρι σήμερα άλμα, στην ιστορία 

της μουσικής παραγωγής. Το 1980 κυκλοφορεί το single «European Man» (εικόνα 3) 

του συγκροτήματος «Landscape» οπού οι ηχογραφήσεις έχουν γίνει κατά βάση με 

χρήση υπολογιστή. 
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Εικόνα 3- Δίσκος και οπισθόφυλλο του “European Man” (Richard James Burgess collection) 

Το 1987 εισάγεται η τεχνολογία DAT (digital audio tape) που επιτρέπει την 

ψηφιακή  καταγραφή σε αναλογική κασέτα (εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4- DAT recorder μοντέλο: Tascam DA-P1 (Tascam.com). 

Tο 1982 κυκλοφορεί στην αγορά ο πρώτος δίσκος CD και είναι το «52end 

Street» του Billy Joel ενώ το 1988 οι εταιρίες Sony και Phillips εκδίδουν τους πρώτους 

δίσκους ψηφιακών δεδομένων ή αλλιώς: CD-R. Η εδραίωση της ψηφιακής τεχνολογίας 

συντελείται με την δυνατότητα όχι μόνο τελικής καταγραφής του αναλογικού ήχου σε 

ψηφιακό, αλλά και  τη δυνατότητα πλήρους ψηφιακής ηχογράφησης, μέσω των 

προγραμμάτων καταγραφής ήχου ή αλλιώς DAW (Digital Audio Workstasion) με 

πρωτοπόρο την εταιρία Avid με το ψηφιακό πρόγραμμα ηχογράφησης και 

επεξεργασίας Pro Tools το 1991, καθώς και την ψηφιοποίηση όλων των μέχρι τότε 

αναλογικών ηχητικών εφέ, μέσω της τεχνολογίας midi που εμφανίζεται το 1991. 

Έκτοτε η ψηφιακή τεχνολογία μέσω της συνεχούς εξέλιξής της παρέχει όλο και 

μεγαλύτερο έλεγχο στο μουσικό υλικό, από τον παραγωγό, ο οποίος μπορεί να 

επεμβαίνει σε κάθε λεπτομέρεια της μουσικής σύνθεσης, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μη 



14 
 

αναστρέψιμης αλλαγής. Επίσης ο όγκος του εξοπλισμού, μέσω της ψηφιοποίησης, έχει 

μειωθεί στο ελάχιστο, το ίδιο και το κόστος του. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την 

ευκολότερη πρόσβαση σε γνώσεις ηχοληψίας (μέσω διαδικτύου και εξειδικευμένων 

σπουδών), έχουν ανατρέψει τα δεδομένα και στις σχέσεις των μουσικών με την 

μουσική παραγωγή, εφόσον, πλέον οι μουσικοί έχουν τη δυνατότητα υψηλού επιπέδου 

ηχογράφησης εκτός πλαισίου ενός στούντιο και δυνατότητα προώθησης του υλικού 

τους, ως ανεξάρτητοι καλλιτέχνες μέσω του διαδικτύου (Stafford, 2010). Ο τρόπος που 

οι σύγχρονες συνθήκες επηρεάζουν τη σχέση του μουσικού παραγωγού με τον 

καλλιτέχνη, θα εξεταστεί στο επόμενο κεφάλαιο. 

1.2 Σημαντικότεροι μουσικοί παραγωγοί 

Οι παραγωγοί που παρουσιάζονται παρακάτω, επιλέχθηκαν με βασικό κριτήριο 

τις καινοτομίες που επέφεραν στην διαδικασία της μουσικής παραγωγής, οι οποίες 

αποτέλεσαν καταλυτικό στοιχείο για την εξέλιξη της. Επίσης, πρόκειται για ανθρώπους 

οι οποίοι εξέλιξαν το επάγγελμα του μουσικού παραγωγού αφότου αυτό είχε 

αυτονομηθεί και εξειδικεύτηκαν στον τομέα της παραγωγής και όχι στην τεχνολογική 

εξέλιξή της. 

Αρχικά, οι Jerry Leiber (1933-2011) και Mike Stoller (1993) ήταν συνεργάτες 

στην παραγωγή και στη σύνθεση. Το πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους ήταν πως οι 

ίδιοι αναλάμβαναν την παραγωγή στις συνθέσεις τους, γεγονός που τους έδινε και την 

δυνατότητα να συνεργάζονται μόνο με τους καλλιτέχνες που οι ίδιοι επέλεγαν για να 

ερμηνεύσουν τα κομμάτια τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα κομμάτια 

“Jailhouse rock” και “King Creole” που συνέθεσαν και ανέλαβαν την παραγωγή για τον 

Elvis Presley (Burgess, 2013). 

Ο Phil Spector (1939) επέφερε τις ακόλουθες αλλαγές: αρχικά, αύξησε τον 

ηχητικό όγκο των ηχογραφήσεων, προσθέτοντας μουσικούς στις ενορχηστρώσεις που 

έφταναν έως και τα 36 άτομα που ηχογραφούσαν ταυτόχρονα στο στούντιο. Επιπλέον,  

έχοντας συγκεκριμένο όραμα για το τελικό μουσικό αποτέλεσμα, είχε πρώτον 

απαιτήσεις από τους μουσικούς με τους οποίους συνεργαζόταν και δεύτερον, αύξησε 

κατά πολύ την διάρκεια των ηχογραφήσεων για κάθε μουσικό κομμάτι, την ίδια 

περίοδο που άλλοι παραγωγοί ολοκλήρωναν έναν ολόκληρο δίσκο σε μια μέρα 

(Burgess, 2013). 
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Ο Sam Phillps (1923-2003) είχε την ικανότητα να εντοπίζει καλλιτέχνες με πολύ 

μοναδικό μουσικό ύφος, όπως ο Johnny Cash και να τους βοηθά να αναδείξουν αυτές 

τους τις ιδιαιτερότητες. Επίσης, είχε την ικανότητα να αναλαμβάνει παραγωγές που 

αφορούσαν σε διαφορετικά μουσικά είδη όπως blues, country και αργότερα  

πρωτοτύπησε συνδυάζοντας στοιχεία από αυτά, αποτελώντας έτσι έναν από τους 

βασικούς ιδρυτές των ιδιωμάτων της rock ‘n’ roll και rockabilly μουσικής, κάνοντας 

παραγωγές όπως το “whole Lotta shaking going on” και “Great Balls of Fire” του Jerry 

Lee Lewis (Burgess, 2013). 

O George Martin (1926-2016) είχε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την ικανότητα 

να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του σε ζητήματα ενορχήστρωσης και παραγωγής για να 

εξελίξει την αρχική μουσική σύνθεση. Επίσης, η συμμετοχή του σε ετερόκλιτες 

παραγωγές όπως μπαρόκ μουσική, τζαζ και ροκ συνέβαλαν στην ικανότητα του να 

εξετάζει από πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις ένα κομμάτι. Αυτό αντανακλάται στην 

δισκογραφία των Beatles όπου μαζί με τον Martin σε 18 μήνες ολοκλήρωσαν τρεις 

δίσκους και μάλιστα με πολύ διαφορετικό μουσικό ύφος μεταξύ τους (Rubber soul, 

Revolver, Sgt. Pepper). 

O Prince (1958-2016) ήταν ο πρώτος μουσικός που αναλάμβανε ο ίδιος και την 

παραγωγή τον δίσκων του για τους οποίους είχε την πλήρη επίβλεψη γεγονός που 

συνεπάγεται και την ελευθερία στο μουσικό ύφος του τελικού αποτελέσματος το όποιο 

στην περίπτωση του Prince ήταν ένα κράμα από διαφορετικά μουσικά είδη.  

Ο Rick Rubin (1963) αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα στο χώρο της 

μουσικής παραγωγής καθώς μέσα σε τρεις δεκαετίες έχει αναλάβει παραγωγές με 

εντελώς διαφορετικό μουσικό ύφος (hip hop, country, thrash metal) και μάλιστα 

καταφέρνοντας να σημειώσει ιδιαίτερη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία τόσο για 

τους καλλιτέχνες όσο και για τον ίδιο. Μάλιστα πολλές από τις εμπορικές επιτυχίες του 

αφορούν σε παραγωγές με καλλιτέχνες που έχουν πολύ ιδιόμορφο μουσικό ύφος 

(System of a down και Slipknot), γεγονός που κάνει και την παραγωγή πιο δύσκολη. 

Ένα ακόμα επίτευγμα του Rubin είναι οι πολύ πετυχημένες διασκευές κομματιών που 

έχει κάνει σε συνεργασία με καλλιτέχνες από διαφορετικό μουσικό χώρο σε σχέση με 

το κομμάτι που διασκευάζουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διασκευή του 

“Hurt” του industrial rock συγκροτήματος Nine Inch Nails, από τον Johnny Cash ο 

οποίος ανέκαθεν υπήρξε συνθέτης και ερμηνευτής αποκλειστικά country μουσικής. 
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O Steven Wilson (1967), όπως ο ίδιος αναφέρει στη συνέντευξή που δόθηκε στο  

Festival International de Jazz de Montréal, αποτελεί παράδειγμα αυτοδίδακτου 

μουσικού, συνθέτη και παραγωγού, αλλά ο βασικότερος λόγος που βρίσκεται εδώ είναι 

η δουλειά του στην διαδικασία του remixing-remastering. Αυτό σημαίνει πως ο εν λόγω 

καλλιτέχνης εκπροσωπεί μια διαφορετική κατηγορία  παραγωγών, η οποίοι συχνά δεν 

έρχονται καθόλου σε επαφή με τους δημιουργούς του τελικού υλικού και προφανώς δεν 

έχουν συμμετάσχει στα αρχικά στάδια διαμόρφωσής του. Δηλαδή, οι παραγωγοί αυτοί 

αναλαμβάνουν να πάρουν όλο το υλικό από έναν δίσκο ή κομμάτι που έχει ήδη 

κυκλοφορήσει και να παρουσιάσουν μια νέα εκδοχή του χωρίς όμως να προσθέσουν 

καινούργια μουσικά στοιχεία. Ουσιαστικά ανακατατάσσουν τις ισορροπίες της 

ενορχήστρωσης και σπανιότερα με διακριτικό τρόπο τις χροιές των οργάνων, 

αναδεικνύοντας έτσι διαφορετικές πτυχές ενός υπάρχοντος μουσικού υλικού. 

Τέλος, o Steve Albini (1962) παρουσιάζει δυο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως 

παραγωγός, θέτοντας πολύ έντονα το ζήτημα της αισθητικής. Όπως ο ίδιος αναφέρει, 

ηχογραφεί πρώτον μόνο αναλογικά, χωρίς να κάνει καθόλου χρήση ψηφιακής 

τεχνολογίας, ακόμα και αν πρόκειται για ηχογράφηση με συγκροτήματα με ιδιαίτερες 

ηχητικές απαιτήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να διευθετηθούν ευκολότερα μέσω των 

ευκολιών της ψηφιακής τεχνολογίας. Δεύτερον, θεωρεί πως «ο ρόλος του παραγωγού 

δεν πρέπει να είναι παρεμβατικός και συμβουλευτικός, αλλά μόνο διεκπεραιωτικός, 

αναλαμβάνοντας τον χειρισμό των τεχνικών μέσων, όποτε του ζητηθεί» (συνέντευξη:  

Ηow to produce an album with steve albini). Με αυτό τον τρόπο, θεωρεί πως συμβάλλει 

στην ανάδειξη του μοναδικού μουσικού χαρακτήρα  κάθε καλλιτέχνη, καθώς το τελικό 

μουσικό έργο αποτελείται από στοιχεία εξ ολοκλήρου δικά του. 

Παρατηρώντας τα στοιχεία που αναφέρθηκαν για τους παραγωγούς, 

εντοπίζονται διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης ως προς τον τρόπο συνεργασίας τους με 

τους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα μπορούσαν να τους κατατάξουν σε ευρύτερες 

κατηγορίες. Πιο αναλυτικά, υπάρχουν οι παραγωγοί που είναι ταυτόχρονα συνθέτες και 

μουσικοί ερμηνευτές. Σε αυτή την περίπτωση είτε ολοκληρώνουν την διαδικασία μόνοι 

τους, είτε ετοιμάζουν το υλικό και διαλέγουν τον ερμηνευτή. Έπειτα, υπάρχουν οι 

παραγωγοί που αναλαμβάνουν την αισθητική καθοδήγηση ενός καλλιτέχνη και ο ρόλος 

του είναι ηγετικός κατά την διάρκεια των ηχογραφήσεων. Οι παραγωγοί αυτοί είναι 

απαραίτητο να έχουν πληθώρα τεχνικών και μουσικών γνώσεων, καθώς θα κληθούν να 

πάρουν αποφάσεις που αφορούν τη μουσική σύνθεση και την ηχητική αναπαράσταση 

του τελικού έργου (Readhead, 2016). Τέλος, υπάρχουν οι παραγωγοί που έχουν πιο 
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συμβουλευτικό ρόλο και επεμβαίνουν μόνο εάν τους ζητηθεί και πολλές φορές δεν 

είναι συνεχώς παρόντες σε όλη την διαδικασία των ηχογραφήσεων. Ωστόσο, η 

κατηγοριοποίηση αυτή αφορά μόνο σχηματικά τον τρόπο προσέγγισης ενός 

παραγωγού, που ποικίλει ανάλογα και με τον χαρακτήρα και την αισθητική του 

καθενός. Επομένως ο κάθε παραγωγός πιθανόν να συνδυάζει στοιχεία από τις 

προαναφερθείσες κατηγορίες στην πορεία της σταδιοδρομίας του, προσπαθώντας να 

συγκεντρώσει τα εφόδια που θα συμβάλλουν στην καλύτερη επίδοσή του. Τα εφόδια 

αυτά θα αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο. 

1.3 Απαραίτητα εφόδια μουσικού παραγωγού  

Τα ακόλουθα στοιχεία προκύπτουν από την προαναφερθείσα ιστορική 

ανασκόπηση, σε συνδυασμό με τα παραδείγματα των μουσικών παραγωγών που 

προηγήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από την προσέγγιση (που αναφέρθηκε 

στο προηγούμενο τμήμα της εργασίας) και την προσωπική αισθητική του κάθε 

παραγωγού, υπάρχουν και στοιχεία τα οποία αφορούν στην γενικότερη κατάρτιση σε 

ζητήματα μουσικών γνώσεων, τεχνικών γνώσεων και εμπειρίας, τα οποία συμβάλλουν 

στην καλύτερη απόδοση του τελικού μουσικού έργου από τον παραγωγό που το έχει 

αναλάβει. 

Πρώτον, οι μουσικές γνώσεις βοηθούν στην ταχύτερη αντίληψη των 

συνθέσεων, καθώς επίσης διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ μουσικού και 

παραγωγού (Lefford, 2015). Ακόμα, ο παραγωγός μπορεί να βοηθήσει στην 

ολοκλήρωση μιας σύνθεσης ή ακόμα και στην ανάδειξη της μέσω των υποδείξεών του 

(Wiederkehr, 2015). Έπειτα, μπορεί να αναλάβει καθήκοντα μουσικής ερμηνείας, 

βοηθώντας στην ταχύτερη ολοκλήρωση της φάσης των ηχογραφήσεων. Επιπλέον αν ο 

παραγωγός έχει ο ίδιος εμπειρία σε στούντιο ως μουσικός, μπορεί ταχύτερα να 

αντιληφθεί τα αίτια μιας κακής απόδοσης από τους ερμηνευτές όπως και να συμβάλλει 

στην δημιουργία ενός πλαισίου που θα βοηθά τους μουσικούς να αποδώσουν καλύτερα 

(Neuenfeldt, 2007). 

Έπειτα, τίθεται το ζήτημα της γνώσης του χειρισμού της τεχνολογίας. Αν και 

πολλές φορές ο χειρισμός του εξοπλισμού της αναλογικής και ψηφιακής τεχνολογίας 

ανατίθεται σε εξειδικευμένους τεχνικούς ήχου, είναι πιθανό και ο παραγωγός να έχει 

βρεθεί σε αυτή την θέση δουλεύοντας σε κάποιο στούντιο, ή να έχει αποκτήσει μόνος 

του και μέσω σπουδών αυτή την κατάρτιση. Είναι σίγουρο πως οι γνώσεις αυτές, 



18 
 

βοηθούν τον παραγωγό να συνεργαστεί πιο εύκολα με τους τεχνικούς ήχου, είτε και να 

αναλάβει εξ΄ ολοκλήρου τον χειρισμό του εξοπλισμού. Ακόμη, ο παραγωγός συχνά 

καλείται να αποφασίσει για το εύρος της χρήσης του εξοπλισμού. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση που ο παραγωγός μπορεί να χρειαστεί να «θυσιάσει» 

τη δυνατότητα που παρέχει η τεχνολογία για ατομική ηχογράφηση (γεγονός που θα 

παρείχε πολύ περισσότερες δυνατότητες κατά την τελική μίξη), εάν κάποιο 

συγκρότημα, θεωρεί πως μπορεί να φτάσει την μέγιστη απόδοση του μόνο εάν 

ηχογραφούν όλα τα μέλη του ταυτόχρονα (Barracco, 2012). 

Όσο αφορά την κατεύθυνση που θα θελήσει να δώσει ένας παραγωγός στο 

τελικό αποτέλεσμα, έχουν μεγάλη σημασία οι μουσικές του επιρροές. Ένας παραγωγός 

με πληθώρα μουσικών ακουσμάτων, είναι σε θέση να συνεργαστεί με ευρύτερο αριθμό 

καλλιτεχνών καθώς και να προτείνει διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του μουσικού 

τους υλικού. Επιπλέον, αν ο παραγωγός έχει και εμπειρία από διαφορετικές μουσικές 

συνεργασίες, είναι πολύ πιθανότερο να βρίσκεται σε θέση να γνωρίζει το τελικό ύφος 

που θέλει να δώσει σε μια παραγωγή και κατά συνέπεια να μπορεί να κατευθύνει όλους 

τους συνεργάτες του προς την επιθυμητή κατεύθυνση, ταχύτερα και 

αποτελεσματικότερα. Η εμπειρία αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής 

ακρόασης, αυτής δηλαδή που γίνεται με στόχο τον εντοπισμό πιθανών διορθώσεων ή 

αλλαγών που μπορεί να απαιτούνται σε ένα μουσικό κομμάτι. Μάλιστα αυτές οι 

διαφορές πιθανώς να είναι πιο εύκολα εντοπίσιμες από τον παραγωγό, καθώς 

λειτουργεί ως εξωτερικός παρατηρητής του υλικού, παρά από τον συνθέτη που 

εμπλέκεται πιο άμεσα με το μουσικό του υλικό (Pras & Guastavino, 2011). 

H εμπειρία ωστόσο, δε σχετίζεται μόνο με τη γνώση αλλά και με την ικανότητα 

σωστής διαχείρισης του χρόνου για την ολοκλήρωση της παραγωγής καθώς και την 

ικανότητα επικοινωνίας με τους συνεργάτες του. Αυτό σημαίνει πως αντιλαμβάνεται τα 

όριά του όσο αφορά στις καλλιτεχνικές παρεμβάσεις που διαμορφώνουν το τελικό 

έργο, σεβόμενος τις απαιτήσεις του εκάστοτε δημιουργού και φροντίζοντας για ένα 

ευχάριστο κλίμα συνεργασίας, ώστε να μην παρακωλύεται η διαδικασία της παραγωγής 

από εξωτερικούς παράγοντες όπως το άγχος. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει το γεγονός 

ότι ο παραγωγός είναι ήδη εξοικειωμένος με το υλικό που πρόκειται να ηχογραφηθεί 

καθώς είναι σε θέση να εξηγήσει ανά πάσα στιγμή στους μουσικούς τις λεπτομέρειες 

των διαδικασιών που εκτελεί, αν αυτοί το ζητήσουν. Έτσι, εμπνέει αξιοπιστία και 

σιγουριά στους συμμετέχοντες (Pras & Guastavino, 2011). 
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Συνοψίζοντας, είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του δίσκου, να υπάρχει 

άριστη συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους συντελεστές που συμμετέχουν στην 

διαδικασία παραγωγής (Patmore & Clarke, 2007). Ο ρόλος του παραγωγού είναι να 

φροντίζει να διευκολύνει την επικοινωνία μέσω των γνώσεων του, της εμπειρίας του 

και όποτε χρειάζεται των κοινωνικών του δεξιοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται το ήρεμο 

κλίμα και η καλύτερη δυνατή απόδοση των συντελεστών.   

1.4 Τρόποι συμμετοχής στις σύγχρονες παραγωγές και προβλήματα που 

προκύπτουν 

Το επάγγελμα του μουσικού παραγωγού εμφανίζεται μόλις το 1925, ωστόσο 

παρά την πρόσφατη αυτή εμφάνισή του, το περιεχόμενο και ο χαρακτήρας του τίθενται 

συνεχώς υπό διαπραγμάτευση, καθώς βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με την τεχνολογία 

και την εξέλιξη του μουσικού και κοινωνικού γίγνεσθαι. Επομένως, σε αυτό το σημείο 

θα εξεταστεί ο τρόπος που ο σύγχρονος παραγωγός συμμετέχει στην διαδικασία της 

μουσικής παραγωγής καθώς και τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί πως:  

 πρώτον, εξετάστηκε η διαδικασία ψηφιακής ηχογράφησης και όχι αναλογικής, 

καθώς αυτή είναι που χρησιμοποίησε και ο γράφων, και  

 δεύτερον δεν έγινε αναλυτική αναφορά στις επιμέρους διαδικασίες της 

ηχογράφησης  καθώς αυτές θα αναλυθούν στο επόμενο κεφάλαιο. 

Αρχικά, ο παραγωγός έρχεται σε επαφή με τον καλλιτέχνη, ώστε να συζητηθούν 

τα πλαίσια της συνεργασίας που θα προκύψει. Σε αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό 

ο παραγωγός να διαπιστώσει (βάσει εμπειρίας και οικονομικής άνεσης) εάν υπάρχει 

κοινός τρόπος αντίληψης με τον καλλιτέχνη, ώστε να προβλέψει το μέλλον της μεταξύ 

τους συνεργασίας. Αυτό το στάδιο είναι ίσως και το σημαντικότερο, καθώς μια πιθανή 

έλλειψη επικοινωνίας μπορεί σε ακραίες περιπτώσεις να μην επιτρέψει την 

ολοκλήρωση του μουσικού αποτελέσματος. Φυσικά αυτή η διαδικασία είναι 

αμφίδρομη, καθώς και ο παραγωγός, εφόσον ενδιαφέρεται για την εν λόγω συνεργασία,  

πρέπει να πείσει τον καλλιτέχνη για τις δυνατότητες που μπορεί ο ίδιος να του να του 

προσφέρει. Μάλιστα, ο παραγωγός βρίσκεται σε δεινότερη θέση και πρέπει πλέον να 

κατέχει ένα μεγάλο φάσμα δυνατοτήτων, καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας την 

τελευταία 10ετία παρέχει την δυνατότητα πολύ ποιοτικής ηχογράφησης και 
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επεξεργασίας του ήχου από τον καλλιτέχνη και μάλιστα όντας στο σπίτι του, χωρίς την 

συνεργασία με κάποιο παραγωγό ή στούντιο ήχου (Laghos & Laghos, 2009).    

Έπειτα, κατά την διάρκεια της ολοκλήρωσης της συμφωνίας, ο παραγωγός 

πρέπει να βεβαιωθεί πως έχουν συζητηθεί όλες οι παράμετροι που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν την διαδικασία όπως το διαθέσιμο κεφάλαιο, η παροχή εξοπλισμού και 

κυρίως ο χώρος και ο χρόνος των ηχογραφήσεων (Burgess, 2013) . Δεδομένης μια 

δύσκολης οικονομικά περιόδου, ο παραγωγός πρέπει να έχει κατά νου εναλλακτικούς 

τρόπους που μπορεί να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ώστε να κερδίσει χρόνο και 

να πετύχει μείωση κόστους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση της 

τεχνολογίας Midi (για την οποία θα πραγματοποιηθεί εκτενής αναφορά και επεξήγηση 

στο 2ο κεφάλαιο της εργασίας), σε περίπτωση που οι ενορχηστρώσεις των κομματιών 

απαιτούν περισσότερους μουσικούς, από αυτούς που δύνανται να συμμετάσχουν στο 

συγκεκριμένο recording session. Φυσικά, ο παραγωγός πρέπει να φροντίσει ώστε το 

τελικό αποτέλεσμα να ακούγεται αληθοφανές. 

Επιπρόσθετα, τίθεται το ζήτημα της διαδικασίας του preproduction. Σε αυτή τη 

φάση, ο παραγωγός είναι σημαντικό να έχει γνώσει του υπάρχοντος μουσικού υλικού, 

καθώς και του τρόπου που ο εκάστοτε καλλιτέχνης θα θελήσει να ηχογραφηθεί, ώστε 

να δημιουργηθεί ένα χρονοδιάγραμμα. Βασική παράμετρος σε αυτό είναι εάν οι 

μουσικοί θα ηχογραφήσουν όλοι μαζί ταυτόχρονα ή καθένας ξεχωριστά, είτε με 

συνδυασμό αυτών των δύο, καθώς και αν το μουσικό υλικό είναι απολύτως έτοιμο 

συνθετικά, ή αν η ολοκλήρωσή του θα προκύψει σε συνεργασία με τον παραγωγό και 

σε πρόβα στο στούντιο. Σε αυτό το σημείο, η τεχνολογία αποτελεί σύμμαχο του 

παραγωγού, καθώς χάρη στη δυνατότητα της ψηφιακής ηχογράφησης, ο παραγωγός 

μπορεί να ηχογραφεί τις πρόβες των μουσικών και να χρησιμοποιεί το υλικό αυτό ως 

αναφορά σε επόμενες πρόβες, ή ακόμα και να κρατήσει αποσπάσματα από αυτό το 

υλικό και να τα προσθέσει αυτούσια στην τελική ηχογράφηση (μοναδική προϋπόθεση 

σε αυτό το σημείο είναι να υπάρχει το ίδιο tempo), καθώς πολλές φορές οι επιδόσεις 

των μουσικών είναι πιο «ζωντανές» στις πρώτες πρόβες, όπου δεν υπάρχει το άγχος της 

«τέλειας» λήψης. Αντιθέτως μάλιστα, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός για το μουσικό 

υλικό, ο οποίος κάποιες φορές χάνεται εξ αιτίας των πολλών προβών. Ακόμη, το υλικό 

των προβών μπορεί να δοθεί ως σημείο αναφοράς σε εξωτερικούς συνεργάτες που 

μπορεί να συμμετέχουν σε ένα project. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια 

πιθανή συνεργασία ενός καλλιτέχνη rock μουσικής με μια ορχήστρα κλασσικής 

μουσικής. Χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία η ορχήστρα δεν χρειάζεται να περιμένει την 
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τελική ηχογράφηση του καλλιτέχνη για να κάνει πρόβα τα δικά της μέρη, καθώς και δε 

χρειάζεται να βρίσκεται στον ίδιο χώρο ταυτόχρονα με τον καλλιτέχνη. 

Ο παραγωγός φροντίζει απλώς να ηχογραφήσει έστω και πρόχειρα και να 

στείλει στην ορχήστρα τα σημεία που θα συνυπάρχει με τον εκάστοτε καλλιτέχνη, ώστε 

να κάνει ανεξάρτητα τις απαραίτητες πρόβες. Ουσιαστικά λοιπόν με αυτό τον τρόπο, ο 

παραγωγός μπορεί να συμβάλλει στην ταυτόχρονη εργασία όλων των συμμετεχόντων 

μιας παραγωγής, εξοικονομώντας χρόνο. Τέλος, οι πρόχειρες ηχογραφήσεις είναι 

σημαντικές ως σημείο αναφοράς και για τον ίδιο τον παραγωγό, ο οποίος μπορεί να 

επεξεργάζεται το υλικό προτείνοντας πιθανές βελτιώσεις για τις συνθέσεις πριν την 

τελική ηχογράφηση. 

Κατά τη διαδικασία των ηχογραφήσεων ο ρόλος του παραγωγού έγκειται στη 

συνεχή εγρήγορση του. Πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση, ώστε το στούντιο 

να είναι σε ετοιμότητα για την ηχογράφηση καθώς και να αποφευχθούν λάθη που 

μπορεί να ζημιώσουν όλη την παραγωγή (Burgess, 2013). Τα συνηθέστερα είναι κάποια 

κακή τοποθέτηση μικροφώνου, κάποιο εκτελεστικό λάθος ή κάποιος θόρυβος που 

μπορεί να περάσει απαρατήρητος και το χειρότερο όλων να μην έχει πατηθεί το κουμπί 

εγγραφής στο ψηφιακό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα αρχεία. 

Επίσης, μπορεί να κληθεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα που ανακύπτουν, όπως η 

κακή απόδοση κάποιου μουσικού, καθώς και να υποστηρίξει την διάθεση των 

μουσικών για πειραματισμό στις μουσικές ιδέες τους. Επιπλέον, αν ο ίδιος ο παραγωγός 

προτείνει αλλαγές κατά την ηχογράφηση, πρέπει να το κάνει σεβόμενος και την θέληση 

του καλλιτέχνη, η οποία ίσως αντιτίθεται, διατηρώντας έτσι ένα κλίμα ηρεμίας 

(Burgess, 2013).   

Τέλος, μετά το πέρας των ηχογραφήσεων,  ο παραγωγός καθώς έχει αναλάβει 

να δώσει την τελική μορφή στο μουσικό υλικό, είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπος με 

την δισκογραφική εταιρία υπό την αιγίδα της οποίας θα κυκλοφορήσει ο δίσκος, είτε με 

τον manager του συγκροτήματος λόγω διαφωνιών ως προς την αισθητική του τελικού 

αποτελέσματος. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί παραγωγοί προτιμούν να 

εργάζονται ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες, καθώς και να θέτουν όσο πιο ξεκάθαρα 

μπορούν τους όρους τους, κατά την διαδικασία του preproduction (Burgess, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας της μουσικής  

παραγωγής 

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία ηχογράφησης και παραγωγής 

που ακολουθήθηκε με βάση επαγγελματικά πρότυπα (Bruce and Jenny Bartlett, 1988). 

Υπάρχουν ωστόσο κάποιες αποκλίσεις που θα αναφερθούν εδώ: Δεν υπήρξε κανένα 

οικονομικό πλαίσιο ανάμεσα στον γράφοντα-παραγωγό και τους μουσικούς που 

συνεργάστηκαν, ούτε κάποιος εμπορικός στόχος για το τελικό μουσικό αποτέλεσμα. Οι 

μουσικοί είναι όλοι φοιτητές του τμήματος ΜΕΤ και σχημάτισαν ένα μουσικό 

συγκρότημα στα πλαίσια του μαθήματος «Εργαστήριο μουσικής τεχνολογίας» που 

προσφέρει το τμήμα. Γι’ αυτό και τα χρονικά πλαίσια τέθηκαν με βάση τις ώρες του 

μαθήματος. 

Η διαδικασία ηχογραφήσεων, μίξης και mastering έγινε όπως θα παρουσιαστεί 

αμέσως παρακάτω. 

2.1 Ορισμός πλαισίου ( preproduction )  

Πριν ξεκινήσει η περίοδος ηχογραφήσεων, έπρεπε να υπάρξει ο 

προγραμματισμός όσων θα συμβούν κατά τις ηχογραφήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την 

ενορχήστρωση του κομματιού, τους μουσικούς που θα αναλάβουν την εκτέλεση, την 

επιλογή μικροφώνων, τις ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθούν οι ηχογραφήσεις  και 

οι αρμοδιότητες όσων θα εμπλακούν στην διαδικασία (Bartlett & Bartlett, 1988). 

Επιλέχθηκε το κομμάτι space oddity του David Bowie. Το κομμάτι επιλέχθηκε 

από τον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος, καθώς ο παραγωγός, ως είθισται,  καλείται 

για να εργαστεί πάνω σε ήδη υπάρχον υλικό, το οποίο όμως δεν γνωρίζει προτού έρθει 

σε επαφή με τον καλλιτέχνη. Αφ’ ότου ο παραγωγός ήρθε σε επαφή με το μουσικό 

σχήμα και του γνωστοποιήθηκε το κομμάτι, τέθηκε το πλαίσιο βάσει του οποίου θα 

γινόταν η διαδικασία ηχογράφησης.  

O στόχος ήταν η δημιουργία ενός ηχητικού background που θα πλαισίωνε την 

«ακουστική» εκδοχή του κομματιού και θα δημιουργούσε την ηχητική αναπαράσταση 

των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τους στίχους (πχ. εκτόξευση 

πυραύλου, επικοινωνία αστροναύτη με κέντρο ελέγχου, απώλεια επικοινωνίας) καθώς 

και την αίσθηση του παράδοξου που βιώνει ο άνθρωπος ερχόμενος για πρώτη φορά σε 

επαφή με το ταξίδι στο διάστημα. Το θεματικό αυτό υλικό, αντλήθηκε από την 
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ανάλυση των στίχων και τη συνέντευξη του ίδιου του Bowie το 2003 όπου αναφέρει 

πως «βασική επιρροή αποτέλεσε η ταινία του Kubrik 2001: A Space Odyssey, αλλά το 

κομμάτι γράφτηκε πριν την πρώτη προσσελήνωση και πρόκειται για έναν αστροναύτη ο 

οποίος χάνει την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου  και παραμένει να αιωρείται στο 

διάστημα» (Συνέντευξη: David Bowie στο περιοδικό Performing Songwriter, 2003). 

Σε αυτό το σημείο ορίστηκαν και οι αρμοδιότητες των συμμετεχόντων ως προς 

τα όργανα που θα παιχτούν καθώς και αποφασίστηκε πως δεν θα υπάρξει σύμπραξη με 

μουσικούς εκτός της ομάδας. Τέλος, ο παραγωγός-γράφων υπήρξε ταυτόχρονα και 

sound engineer (τεχνικός ήχου) και είχε πλήρη ελευθερία για προτάσεις και επεμβάσεις  

κατά την ηχογράφηση και την μίξη. Οι τεχνικοί ήχου αποτελούν το προσωπικό ενός 

στούντιο που γνωρίζει και χειρίζεται όλο τον τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό κατά 

την διαδικασία μιας παραγωγής. Με την πάροδο του χρόνου, ο ρόλος τους έγινε τόσο 

σημαντικός , που πλέον χωρίζεται και σε ειδικότητες όπως τεχνικός mastering, τεχνικός 

μίξης (McIntyre & Paton, 2008). 

Αφ’ ότου ορίστηκε το βασικό αισθητικό πλαίσιο, είναι απαραίτητο να τεθούν 

και τα πρακτικά πλαίσια της διαδικασίας, ώστε να δημιουργηθεί ένας σαφής 

προγραμματισμός. 

Πιο συγκεκριμένα, ο χώρος των ηχογραφήσεων, μίξης και mastering ήταν το 

στούντιο του TMET . Οι ηχογραφήσεις ορίστηκαν για κάθε Παρασκευή 9 :00 πμ. έως 

11:30 πμ. από 18 Μαρτίου έως 30 Μαΐου. Η ηχογραφήσεις έγιναν με την διαδικασία 

επικάλυψης. Η επικάλυψη ή αλλιώς overdubbing αποτελεί το χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της  πολυκάναλης ηχογράφησης, της ηχογράφησης, όπου το κάθε όργανο 

ηχογραφείται ατομικά και σε ξεχωριστό κανάλι ήχου. Επομένως, ο κάθε μουσικός 

ακούγοντας τα ήδη ηχογραφημένα κανάλια, γράφει το δικό του μέρος σε ένα 

καινούργιο κανάλι. Έτσι το κάθε κομμάτι αποτελείται από πολλά κανάλια που 

καταλήγουν σε δυο στερεοφωνικά κανάλια κατά την τελική μίξη που θα περιγραφεί 

παρακάτω. Το overdubbing προτιμήθηκε, διότι έχει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα. 

Πιο συγκεκριμένα, δεν επιβάλει την ταυτόχρονη παρουσία όλων των μουσικών στο 

στούντιο και δεύτερον επιτρέπει την άμεση ηχογράφηση προσθηκών ή και την 

επανηχογράφηση σε περίπτωση λάθους, κάθε μεμονωμένου καναλιού, χωρίς να 

χρειαστεί να επαναλάβουν και οι υπόλοιποι μουσικοί ολόκληρο το κομμάτι. Τρίτον, 

μπορεί με αυτό τον τρόπο να δοθεί πλήρης προσοχή στις ισορροπίες μεταξύ των 

οργάνων, γεγονός που θα ήταν αδύνατο αν όλοι οι μουσικοί ηχογραφούσαν στον ίδιο 
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χώρο ταυτόχρονα (Δώδης, 2007). Έπειτα, ο ακριβής χρονικός σχεδιασμός είναι 

απαραίτητος ώστε να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες την ακριβή ημερομηνία που θα 

χρειαστεί ο καθένας να ηχογραφηθεί ώστε να είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα. 

Επίσης, με αυτό τον τρόπο ο παραγωγός είναι σε θέση να γνωρίζει αν θα μπορέσει να 

υπάρξει χρόνος για επαναληπτικές ηχογραφήσεις, σε περίπτωση που ο ίδιος ή κάποιος 

από τους μουσικούς δεν μείνει ικανοποιημένος από την επίδοσή του. Τέλος με στόχο 

την άμεση ενημέρωση σε περίπτωση αλλαγής ή προβλήματος, δημιουργήθηκε κλειστή 

ομάδα στο Facebook με την ονομασία studio oddity (βλ. παράρτημα εικόνα 15). 

Μετά την ολοκλήρωση του preproduction, σχηματίστηκε από τον παραγωγό ο 

ακόλουθος πίνακας: 

Όνομα Όργανο 
Μικρόφωνο- 

Hardware 
Software Μέρα/ Ώρα 

Γιώργος 

Μακροθανάσης 

Ακουστική 

κιθάρα 

Neumann - 

km 184 

Sony Vegas 

Pro 13 

18 ΜΑΡΤΊΟΥ 

9:30- 10:45 

Μυρτώ Κάσιου μπάσο Di box 
Sony Vegas 

Pro 13 

18 Μαρτίου 

10:45 -12:00 

Παναγιώτης 

Ιωαννίδης 
Ντραμς MIDI Cubase 5 

18 Μαρτίου 

Ολοκληρωμένα ήδη 

εκτός στούντιο 

Πολύζου Θωμαής Πιάνο ??? 
Sony Vegas 

Pro 13 

1 Απριλίου 

9:30 – 11:00 

Αϊβαζίδου Σωτηρία Lead vocals AKG  C12 
Sony Vegas 

Pro 13 

8 Απριλίου 

10:30-12:00 

Μίξη ακουστικής 
- - 

Sony Vegas 
15 Απριλίου 
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έκδοσης Pro 13 9:30- 12:00 

Παπαδόπουλος 

Γιώργος 

Μεταλλίδης 

Θοδωρής 

Τσιγγένης 

Κώστας 

Ηλ. Κιθάρες 

(πρόβα) 

 

 

Di box 

Guitar rig 5 

 

Ableton live 

29 Απριλίου 

 

9:30- 12:00 

Παπαδόπουλος 

Γιώργος 

Μεταλλίδης 

Θοδωρής 

Τσιγγένης 

Κώστας 

Ηλ. Κιθάρες 

(ηχογράφηση) 

Di box 

Guitarrig 5 

 

Ableton 

Live 

 

Sony Vegas 

Pro 13 

6 Μαΐου 

9:30- 11:00 

Τσιούμας Κώστας Back vocals AKG C12 
Sony Vegas 

Pro 13 

6 Μαΐου 

11:00- 12:00 

mix down - - 
Sony Vegas 

Pro 13 

13 Μαΐου 

9:30- 12:00 

mastering - - 
Sony Vegas 

Pro 13 

20 Μαΐου 

9:30- 12:00 

Πίνακας 1- Σχεδιάγραμμα διαδικασίας ηχογραφήσεων για το Space Oddity 
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2.2 Διαδικασία Ηχογραφήσεων 

Παρακάτω θα περιγράφει αναλυτικά η διαδικασία ηχογραφήσεων, αφού πρώτα 

αναφερθούν κάποια στοιχεία τα οποία ο παραγωγός πρέπει να έχει συνεχώς υπ’ όψει 

του ανεξαρτήτως οργάνου που ηχογραφείται.    

         Πρώτο και κύριο μέλημα είναι η δημιουργία ενός  περιβάλλοντος εργασίας που 

θα βοηθά τους μουσικούς να νιώσουν άνετα, ώστε να αποδώσουν όσο το δυνατόν 

καλύτερα. «Μόνο αν όλα κυλούν ομαλά μπορεί ο μουσικός να αφιερωθεί στη μουσική 

και να αποδώσει σωστά» (Παπαχρήστου, 2001). Αυτό σημαίνει πως πέρα από ευγενική 

αντιμετώπιση κατά τη συνεργασία, ο παραγωγός πρέπει να δημιουργεί συνεχώς την 

αίσθηση πως όλα βρίσκονται υπό έλεγχο: δηλαδή επιβλέπει για πιθανές αστοχίες του 

μουσικού, ώστε να του προτείνει λύσεις κατά την επανεκτέλεση του «μέρους του» και 

έχει πλήρη έλεγχο του χρόνου και του τελικού στόχου. «Τέλος, απαραίτητος είναι 

επίσης ένας τεχνικός έλεγχος (καλώδια, βύσματα, αντάπτωρες που πιθανόν να 

χρειαστούν)» (Παπαχρήστου, 2001). Έτσι, πριν από κάθε recording session το στούντιο 

είναι απολύτως προετοιμασμένο και υπό ιδανικές συνθήκες πριν από την άφιξη του 

μουσικού. Με αυτό τον τρόπο ο μουσικός μπορεί να κάνει ζέσταμα στον χώρο 

ηχογράφησης χωρίς να ενοχλείται από την διέλευση του παραγωγού ή ηχολήπτη που 

μεταφέρουν καλώδια ή ακουστικά (Burgess, 2013:83). 

Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το κούρδισμα. Όλα τα όργανα που 

πρόκειται να ηχογραφηθούν πρέπει να έχουν το ίδιο σημείο αναφοράς για να 

κουρδίσουν, ώστε κατά την μίξη να μην υπάρχουν τονικά προβλήματα. «Εάν η 

ηχογράφηση διαρκεί πολύ ώρα ελέγχεται  το κούρδισμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για το τονικό ύψος αλλά και για τον ήχο» 

(Παπαχρήστου, 2001). 

Τρίτο πολύ σημαντικό είναι ο ήχος στα ακουστικά του μουσικού. «Φροντίζουμε 

να μην είναι δυνατότερο από όσο χρειάζεται. Ειδικά τα χτυπήματα ενός μετρονόμου 

τείνουν να είναι πολύ διαπεραστικά και ακούγονται άσχημα στις παύσεις. Επιλέξτε 

έναν πιο μπάσο και στρογγυλό ήχο» (Παπαχρήστου, 2001) . 

Τέταρτον κατά τη διάρκεια της μίξης, πρέπει να γίνονται  διαλλείματα περίπου 

ανά 45 λεπτά. Αυτό είναι απαιτητό διότι θα παρθούν αποφάσεις που αφορούν στις 

ηχητικές λεπτομέρειες οι οποίες τείνουν να περάσουν απαρατήρητες από το ανθρώπινο 

αυτί, το οποίο δουλεύει εντατικά και ασταμάτητα κατά την διάρκεια της μίξης, με 
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αποτέλεσμα οι απολήξεις των νεύρων του αυτιού να χάνουν την αρχική τους 

ευαισθησία. Οι απολήξεις αυτές χρειάζονται ξεκούραση έως και δέκα πέντε λεπτών για 

να επανέλθουν (Everest, 2009). 

Τέλος, όλα τα όργανα πρέπει να ηχογραφηθούν σε σωστές στάθμες (-12 με -6 

db),  ώστε ο ήχος να έχει την μεγαλύτερη δυνατή ευκρίνεια καθώς και τον λιγότερο 

δυνατό (ή καθόλου εάν είναι εφικτό) θόρυβο. Όσο πιο καλά ηχογραφημένα είναι τα 

κανάλια από άποψη εκτελεστική και ηχοληπτική, τόσο λιγότερος χρόνος θα χαθεί σε 

μετέπειτα διορθώσεις και τόσες περισσότερες δυνατότητες θα υπάρχουν κατά την μίξη. 

Επομένως, ο παραγωγός παρακολουθεί την διαδικασία και προσπαθεί να καταγράψει 

με τον καλύτερο τρόπο την μέγιστη δυνατή ερμηνεία (Παπαχρήστου, 2001).  

Όσο αφορά τον εξοπλισμό, για τις ηχογραφήσεις χρησιμοποιήθηκε ο ακόλουθος 

εξοπλισμός: Πυκνωτικά μικρόφωνα. Τα μικρόφωνα αυτά λειτουργούν με βάση τις 

αρχές της ηλεκτροστατικής, καθώς έχουν ένα κινούμενο αγώγιμο διάφραγμα που 

δέχεται τις μεταβολές της πίεσης. Το διάφραγμα αυτό είναι ένας από τους δυο 

οπλισμούς ενός φορτισμένου πυκνωτή , ενώ ο άλλος είναι σταθερός. Οι μετακινήσεις  

του ενός οπλισμού προκαλούν μεταβολές στην χωρητικότητα του πυκνωτή και καθώς 

το φορτίο πρέπει να διατηρείται σταθερό, προκαλούνται μεταβολές τάσης στα άκρα 

του, ανάλογες της πίεσης του ηχητικού κύματος που προσπίπτει στο μικρόφωνο. Αυτή 

είναι η αρχή λειτουργίας τους που τα καθιστά και πλέον κατάλληλα για ηχογραφήσεις. 

Αυτό συμβαίνει λόγω της μεγάλης ευαισθησίας τους, δηλαδή της ικανότητας να 

καταγράφουν ακόμα και τις πιο λεπτές διακυμάνσεις και διαφορές ενός οργάνου, 

αποδίδοντας έτσι έντονη φυσικότητα στον ήχο και κατ’ επέκταση, μεγάλη πιστότητα 

κατά την ακρόαση. Επίσης καθώς καταγράφουν όλο το φάσμα των λεπτομερειών του 

ήχου, δίνουν και τη δυνατότητα της πλήρους επεξεργασίας κατά την διάρκεια της 

μίξης. Όλα τα μικρόφωνα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πυκνωτικά. 

Έπειτα, το di box, το οποίο είναι μια μικρή συσκευή που επιτρέπει την σύνδεση 

ενός ηλεκτρικού οργάνου (ηλεκτρική κιθάρα και μπάσο στην εν λόγω ηχογράφηση) 

στην είσοδο μικροφώνου στην κονσόλα. Έτσι επιτρέπει την απ’ ευθείας  ηχογράφηση 

ηλεκτρικών οργάνων χωρίς μικρόφωνο καθώς και χωρίς ενισχυτή (Σαμπουντζής, 2015).  

Όσο αφορά την καταγραφή στα ψηφιακά προγράμματα ηχογράφησης ή αλλιώς  

DAWs (Digital Audio Workstation), χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Cubase 5, 

ableton live 8, Sony Vegas pro 13.0. Τα προγράμματα αυτά αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 
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της αλλαγής του τρόπου ηχογράφησης από αναλογικό σε ταινία, σε ψηφιακό και 

παρέχουν δυνατότητες (εκτός από την καταγραφή) επεξεργασίας του ήχου κατά την 

διαδικασία της μίξης και του mastering που θα περιγράφουν παρακάτω. Υπάρχουν 

κοινές αρχές λειτουργίας σε όλα και η επιλογή ανάμεσά τους εξαρτάται καθαρά από 

την προτίμηση του χρήστη. Για το space oddity χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα τρία 

προγράμματα καθώς στο ableton live υπήρχαν κάποια εφέ για την κιθάρα στα οποία 

καταλήξαμε μετά από πειραματισμούς κατά την ηχογράφηση της ηλεκτρικής κιθάρας, 

στο Cubase ο υπεύθυνος για την δημιουργία του τμήματος των ντραμς είχε μεγαλύτερη 

άνεση και το Vegas παρουσιάζει κάποιες αξιοσημείωτες ευκολίες για την καταγραφή 

και την μίξη του κομματιού, γι αυτό και το Vegas χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα στάδια 

της μίξης. Πιο συγκεκριμένα, το Vegas διαθέτει ψηφιακή βιβλιοθήκη με plug ins (θα 

αναλυθούν παρακάτω) η οποία περιλαμβάνει εφέ όπως reverb, echo, delay καθώς και 

επεξεργαστές όπως equalizer, compression, limiter μέσω των οποίων ο χειριστής του 

προγράμματος μπορεί να ολοκληρώσει την μίξη του ήχου σε επαγγελματικό επίπεδο. 

Επιπλέον, όπως επιβεβαιώνεται και από την επίσημη ιστοσελίδα της Sony Vegas 

(http://www.vegascreativesoftware.com/us/vegas-pro/features/) το πρόγραμμα δεν 

απαιτεί την ύπαρξη κάποιου επιπρόσθετου εξωτερικού εξοπλισμού, για τον χειρισμό 

του, γεγονός που το καθιστά ακόμα πιο εύχρηστο. Τέλος, πρόκειται για ένα πρόγραμμα 

που αρχικά προοριζόταν σχεδόν αποκλειστικά για την επεξεργασία βίντεο, αλλά μέσω 

των συνεχών αναβαθμίσεων, πλέον αποτελεί ένα εξίσου αποτελεσματικό πρόγραμμα 

επεξεργασίας ήχου, με εύκολα προσβάσιμο interface και ίδιες δυνατότητες με 

εξειδικευμένα προγράμματα ήχου, όπως τa Cubase, Logix Pro, abletton Live (βλ. 

παράρτημα εικόνες 8,9,12,13). 

Εν γένει τα ψηφιακά προγράμματα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που 

διευκολύνουν μια παραγωγή από άποψη χρόνου (άμεση δυνατότητα διαγραφής, 

συρραφής, αντιγραφής, και επεξεργασίας του ηχητικού υλικού) και κόστους (περιέχουν 

διάφορα εφέ σε ψηφιακή μορφή). 

Τέλος χρησιμοποιήθηκαν τα ψηφιακά εφέ από τα  waves και από το guitar rig 5, 

που αφορούν στην τεχνολογία midi και plug ins που θα αναλυθεί παρακάτω. Εν 

συντομία τα waves παρέχουν εφέ που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία του 

ηχητικού υλικού, όπως η τεχνητή αντήχηση (reverb) και το guitar rig μια τεράστια 

ποικιλία από ηχητικές  προσομοιώσεις σε ενισχυτές και εφέ για την ηλεκτρική κιθάρα.  

 

http://www.vegascreativesoftware.com/us/vegas-pro/features/
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2.2.1 ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: Στήσιμο ρυθμού 

Εβδομάδα 1η:  Ηχογράφηση κιθάρας οδηγού και Μπάσο με βάση drums από midi. 

Στόχος της πρώτης εβδομάδας ηχογραφήσεων ήταν, ως είθισται,  η δημιουργία 

ενός rythm track βάσει του οποίου θα ηχογραφούσαν όλοι οι μουσικοί (Bruce and 

Jenny Barlet, 1998). Επομένως, αυτή η ηχογράφηση θα είχε καθοριστικό ρόλο για την 

εξέλιξη της διαδικασίας. Αν υπήρχαν ρυθμικά λάθη δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί 

συγχρονισμός κατά την τελική μίξη. Τέλος, για οικονομία χρόνου η κιθάρα, το μπάσο 

και τα κρουστά, πέρα από οδηγοί για την υπόλοιπη ηχογράφηση,  θα κατέληγαν  και 

στο τελικό κομμάτι, επομένως ο παραγωγός έπρεπε να φροντίσει ώστε οι εναλλαγές 

των δυναμικών και η γενικότερη εκφραστικότητα των μουσικών να εξυπηρετούν το 

κομμάτι. 

Πιο αναλυτικά: «η ακουστική κιθάρα είναι πλούσια σε ψηλές συχνότητες και το 

σήμα της είναι αρκετά ασθενές. Για τους λόγους αυτούς απαραίτητη είναι η χρήση 

πυκνωτικών μικροφώνων» (Παπαχρήστου, 2001). Χρησιμοποιήθηκαν δυο Neumann 

KM 184. Τα συγκεκριμένα μικρόφωνα έχουν μικρό διάφραγμα και βοηθούν το τελικό 

άκουσμα να μην έχει έντονη την παρουσία του χώρου, κάτι το οποίο σε αυτή την 

ηχογράφηση ήταν θεμιτό. Το ένα μικρόφωνο τοποθετήθηκε με κατεύθυνση το 12ο 

τάστο της κιθάρας σε απόσταση 30 εκ.  και το δεύτερο αριστερά από το ηχείο της 

κιθάρας με κατεύθυνση ανάμεσα στη γέφυρα της κιθάρας και το χέρι του εκτελεστή. 

Με αυτό τον τρόπο, το πρώτο μικρόφωνο δίνει στοιχεία ενός ζωντανού παιξίματος γιατί 

καταγράφει και ήχους από την κρούση της πένας και την κίνηση των δαχτύλων και το 

δεύτερο μικρόφωνο καταγράφει μόνο τον ήχο του οργάνου τονίζοντας τη μεσαία 

περιοχή συχνοτήτων. Το τελικό αποτέλεσμα θα προ έκυπτε από τη μίξη του ήχου των 

δυο μικροφώνων. 

Το μπάσο ηχογραφήθηκε απευθείας με di box, καθώς ο απευθείας ήχος του 

οργάνου ήταν ικανοποιητικός και δεν υπήρχε άμεση πρόσβαση σε κάποιον ενισχυτή 

μπάσου.  

Όσο αφορά στα ντραμς, χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία του midi (Musical 

Instrument Digital Interface). Δηλαδή ενός ψηφιακού αρχείου(midi track). Αυτό συνέβη 

για εξοικονόμηση χρόνου, καθώς η αναλογική ηχογράφηση ντραμς απαιτεί πολύ χρόνο 

για την σωστή τοποθέτηση των μικροφώνων. 
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Εν συντομία, είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνιών που επιτρέπει στα ηλεκτρικά 

μουσικά όργανα να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους εξ αποστάσεως. Mε το midi, τα 

ψηφιακά δεδομένα αντιστοιχούν σε πληροφορίες για τις νότες που πρόκειται να 

παιχτούν και τις παραμέτρους τους και μεταφέρονται μέσω ενός καλωδίου σειραϊκά 

στο ψηφιακό πρόγραμμα ηχογράφησης (Παπαχρήστου, 2001), καθώς οποιαδήποτε 

παράμετρος μίας μουσικής εκτέλεσης μπορεί να εκφραστεί μαθηματικά και να 

αναπαρασταθεί με έναν αριθμό. Το midi αποτελείται από το Software και το Ηardware 

του. Το πρώτο περιέχει το σύνολο των εντολών που χρειάζονται για την λεπτομερή 

περιγραφή της διάρθρωση μίας μουσικής εκτέλεσης , ενώ το δεύτερο περιγράφει τα 

ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των κυκλωμάτων που παράγουν και ερμηνεύουν τη MIDI 

πληροφόρηση και καθορίζει τον τύπο των συνδέσεων και το είδος των καλωδίων που 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν (Κυρατζόγλου Βαγγέλης, Λουδοβίκας Κώστας, 2014). 

Πλέον υπάρχουν ψηφιακές βιβλιοθήκες plug-ins, δηλαδή ψηφιακών ήχων και εφέ με 

ιδιαίτερα υψηλή πιστότητα, καθώς έχουν ηχογραφηθεί ζωντανά και βοηθούν στην 

εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. 

2.2.2 ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: Στήσιμο μελωδικών στοιχείων  

Εβδομάδα 2η: Ηχογράφηση πιάνου, έλεγχος σωστής ρυθμικής απόδοσης, σχετικές 

ισορροπίες με πρόχειρη μίξη, για να δοθεί στους τραγουδιστές. 

Αναλυτικά: Το πιάνο ηχογραφήθηκε με την τεχνική m/s. Η στερεοφωνική αυτή 

τεχνική αποτελείται από έναν συνδυασμό μικροφώνων, ενός καρδιοειδούς και ενός με 

αμφίδρομη απολαβή. Το καρδιοειδές κοιτάζει την πηγή η΄χου, λαμβάνοντας τους απ 

ευθείας ήχους της πηγής, ενώ το αμφίδρομο (side) παίρνει όλους όσοι έρχονται από τις 

δυο πλευρές. Τα δυο αυτά σήματα μιξάρονται μέσα από ένα matrix για M/S που μπορεί 

να ρυθμίζει τη στερεοφωνική εικόνα. Ρυθμίζοντας την ένταση του κεντρικού 

μικροφώνου ως προς την ένταση του μικροφώνου των πλαϊνών ηχείων, χωρίς να 

μετακινηθούν από την θέση τους, μπορούμε να ρυθμίσουμε τη στέρεο εικόνα» 

(Σαμπουτζής, 2015:97). 

Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη στερεοφωνική τεχνική, είναι οι 

δυνατότητες που προσφέρει για την τελική μίξη.  

Πιο συγκεκριμένα, καθιστά δυνατό τον έλεγχο του εύρους της στερεοφωνίας. 
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Εικόνα 5- Απεικόνιση της τεχνικής M/s. (Σαμπουντζής, 2015:97) 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως ο στερεοφωνικός ήχος 

αποτελείται από δύο διαφορετικά κανάλια μεταφοράς του σήματος, το αριστερό και το 

δεξί. Τα κανάλια αυτά πρέπει να περιέχουν ετεροειδείς ηχητικές πληροφορίες μεταξύ 

τους, άρα για την δημιουργία στερεοφωνικού ήχου απαιτείται λήψη από δύο 

διαφορετικά σημεία αναφοράς.   

Για την τεχνική m/s ωστόσο αυτό δε συμβαίνει κατά την ηχογράφηση γιατί, οι 

μεμβράνες των μικροφώνων βρίσκονται στην ίδια θέση οπότε δε δημιουργούνται 

διαφορές φάσης. Αρχικά επομένως, το σήμα μοιάζει μονοφωνικό, ωστόσο το γεγονός 

ότι έχει γίνει λήψη από δυο μικρόφωνα- πηγές επιτρέπει να οδηγήσουμε το σήμα του 

ενός προς τα δεξιά και του άλλου προς τα αριστερά, διανέμοντας έτσι τον ήχο στην 

στερεοφωνική εικόνα και στις αναλογίες που επιθυμούμε. Αυτό επιτεύχθηκε τεχνητά 

μέσω του προγράμματος ηχογράφησης. 

 Κάτι αντίστοιχο δεν θα μπορούσε να συμβεί μέσω άλλης στερεοφωνικής 

τεχνικής καθώς σε όλες το στερεοφωνικό πλάτος έχει ήδη καθοριστεί από την 

απόσταση και την θέση που έχουν τοποθετηθεί τα μικρόφωνα (Παπαχρήστου, 2001). 

Στο συγκεκριμένο κομμάτι η τεχνική αυτή εξυπηρετούσε και την απλούστερη 

“ακουστική” έκδοση και την κατοπινή πιο σύνθετη. Όσο αφορά στην πρώτη, η απουσία 

οργάνων δεν έπρεπε να έχει ως αποτέλεσμα η ηχογράφηση να ακούγεται άδεια καθώς 

απουσίαζε κάποιο σολιστικό όργανο ή κορεσμένη εξαιτίας του πλήθους 

ρυθμομελωδικών οργάνων (ακουστική κιθάρα, μπάσο, πιάνο) άρα το πιάνο έπρεπε να 

πλαισιώνει την  ηχογράφηση, όπως θα το έκανε ένα κουαρτέτο εγχόρδων , αφήνοντας 

στο κέντρο της στερεοφωνίας την ακουστική κιθάρα μαζί με το μπάσο το οποίο λόγω 

του ότι βρίσκεται σε πιο χαμηλές συχνότητες από την κιθάρα δεν θα αποτελούσε 

πρόβλημα. Το πιάνο τέθηκε στα δυο άκρα της στερεοφωνίας (δεξί- αριστερό). 
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    Έπειτα, έγινε μια πρόχειρη μίξη, δηλαδή ομαδοποιήθηκαν τα κανάλια σε δυο 

και δόθηκε προσοχή ώστε να ακούγονται επαρκώς όλα τα όργανα, για να μπορέσουν οι 

τραγουδιστές να κάνουν πρόβα πριν την ερχόμενη εβδομάδα ηχογράφησης των 

φωνητικών. 

Εβδομάδα 3η: Ηχογράφηση φωνητικών-πειραματισμός με χροιές (ανδρική, 

γυναικεία). 

Στο συγκεκριμένο session δόθηκε μεγάλη βαρύτητα καθώς τα φωνητικά ενός 

κομματιού αποτελούν ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στοιχεία ενός κομματιού. 

Για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση δόθηκε έμφαση στους εξής 

παράγοντες:  

1. Επιλογή μικροφώνου και σωστή τοποθέτηση 

2. Δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος για τον τραγουδιστή. 

Πιο συγκεκριμένα , ο τραγουδιστής καλείται να αποδώσει με ζωντάνια και 

εκφραστικότητα το κομμάτι ενώ ταυτόχρονα να είναι τονικά σωστός. Με αυτό τον 

τρόπο ο ακροατής μπορεί να συνδεθεί πολύ πιο άμεσα με το κομμάτι. Αυτό συμβαίνει 

γιατί η ανθρώπινη φωνή είναι τόσο οικεία στο αυτί , ώστε ο κάθε ακροατής μπορεί να 

αντιληφθεί τις συναισθηματικές μεταβάσεις ή αντιθέτως την απουσία τους από μια 

ερμηνεία. Έτσι ο τραγουδιστής βρίσκεται άμεσα εκτεθειμένος και η γνώση αυτής της 

έκθεσης μπορεί να του προκαλεί άγχος κατά την διαδικασία ηχογραφήσεων. Ο ρόλος 

του παραγωγού επομένως ποικίλει  ανάλογα με την εμπειρία του τραγουδιστή αν και 

είναι σίγουρο, πως ένα όμορφο κλίμα στο στούντιο και η επιλογή ώρας ηχογράφησης 

που υπό ιδανικές συνθήκες θα επιλέξει ο τραγουδιστής με βάση τις ώρες της ημέρας 

που νιώθει πιο έτοιμη την φωνή του (συνήθως όχι πολύ αργά το βράδυ ή πολύ νωρίς το 

πρωί) θα δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για επιτυχημένη ηχογράφηση. Έπειτα, 

η εμπειρία του τραγουδιστή πρέπει να εντοπίζεται στην ηχογράφηση σε στούντιο, 

καθώς αυτή διαφέρει από τη διαδικασία της συναυλίας. Εάν πρόκειται για τέτοια 

περίπτωση, όπου ο τραγουδιστής έχει εμπειρία ηχογράφησης, αφού ζητήσει τις στάθμες 

των οργάνων που θα ακούει από τα ακουστικά του καθώς ηχογραφεί, κάνει μια 

σύντομη πρόβα για να παρθούν οι στάθμες στο μικρόφωνό του και έπειτα ηχογραφεί. Ο 

παραγωγός φροντίζει να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του τραγουδιστή και επεμβαίνει 

συνήθως μόνο εάν έχει κάποια ερμηνευτική πρόταση ή αν εντοπίσει κάποιο σημείο το 
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οποίο θεωρεί πως δεν αποδόθηκε σωστά τονικά ή ερμηνευτικά. Σε κάθε περίπτωση, 

οφείλει να είναι πολύ ευγενικός κατά τις παρατηρήσεις του κα να μην κάνει τον 

τραγουδιστή να νιώσει εκτεθειμένος, γεγονός που μπορεί να τον αποκεντρώσει ή να τον 

αποθαρρύνει, δυσκολεύοντας τον τελικά να βελτιώσει την επίδοσή του. 

Σε περίπτωση που ο τραγουδιστής δεν έχει εμπειρία ηχογράφησης σε στούντιο, 

ο ρόλος του παραγωγού είναι πιο σύνθετος. Αρχικά το περιβάλλον ηχογράφησης 

μπορεί να έχει προσθήκες που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν και να χαλαρώσουν τον 

τραγουδιστή, όπως ένας πιο χαμηλός φωτισμός, κάποιο χαλί ή κεριά. Μπορεί ακόμη να 

έχει προηγηθεί της ημέρας ηχογράφησης, κάποια συνάντηση με τον παραγωγό σε 

περίπτωση που ο τραγουδιστής χρειάζεται κάποια ερμηνευτική καθοδήγηση, ώστε να 

αποδώσει το κομμάτι όπως το έχει στο μυαλό του. Με αυτό τον τρόπο καθώς ο 

τραγουδιστής θα ξέρει πως να προσεγγίσει το κομμάτι και θα έχει κάνει πρόβα με την 

προαναφερθείσα πρόχειρη μίξη που του έχει δοθεί, την ημέρα της ηχογράφησης θα έχει 

αυτοπεποίθηση και σιγουριά που πιθανώς θα αντανακλάται στην ερμηνεία του. 

Έπειτα, το πιο σημαντικό είναι να γίνει μια πρόβα του τραγουδιού, ώστε να 

αποσαφηνιστεί η θέση που προτιμά να έχει ο τραγουδιστής σε σχέση με το μικρόφωνο, 

καθώς αυτό θα επηρεάσει τις τελικές στάθμες ηχογράφησης καθώς και την χροιά της 

φωνής. Αυτό θα συμβεί διότι το μικρόφωνο είναι πυκνωτικό και άρα ιδιαίτερα 

ευαίσθητο στις μετατοπίσεις της ηχητικής πηγής. Σε αυτό το σημείο ο παραγωγός 

πρέπει να εξηγήσει στον τραγουδιστή πως είναι σημαντικό να έχει μια σχετικά σταθερή 

απόσταση από το μικρόφωνο ώστε να παραμείνουν και οι στάθμες της ηχογράφησης 

σταθερές, όπως και να μην χτυπά τα πόδια του στο πάτωμα ή να προκαλεί κάποιο άλλο 

θόρυβο που θα γίνει ακουστός από το μικρόφωνο, χωρίς βέβαια αυτό να συνεπάγεται 

μια πλήρη ακινησία που θα έκανε τον μουσικό να νιώθει άβολα. Επίσης, αν ο 

τραγουδιστής προτιμά να έχει σχεδόν άμεση επαφή με το μικρόφωνο πρέπει να του 

επισημανθεί πως με αυτό τον τρόπο ενεργοποιεί το proximity effect του μικροφώνου, 

δηλαδή της ενίσχυσης της χαμηλής περιοχής της φωνής που είναι ανάλογη με την 

μείωση της απόστασης του τραγουδιστή από το μικρόφωνο. Κάτι τέτοιο μπορεί υπό 

κάποιες συνθήκες να είναι επιθυμητό, αλλά ο τραγουδιστής είναι καλό να το γνωρίζει. 

Έπειτα, είναι πολύ σημαντική η μίξη που θα ακούει ο τραγουδιστής στα ακουστικά, 

όπως και η ένταση της σε σχέση με τη φωνή του. Ένας μη έμπειρος τραγουδιστής αν 

ακούει τη φωνή του πολύ δυνατά, μπορεί να επηρεαστεί και να τραγουδάει 

χαμηλότερα, γεγονός που ακολούθως θα επηρεάσει και τις στάθμες ηχογράφησης. 

Επομένως πρέπει να δοθεί προσοχή στις ισορροπίες, μεταξύ έντασης ακουστικών και 
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στάθμης ηχογράφησης. Ισχύει όμως και το αντίθετο. Αν ο τραγουδιστής ακούει πολύ 

δυνατά τα όργανα σε σχέση με τη φωνή του ίσως δεν αναγκαστεί να τραγουδάει με 

πολύ έντονες δυναμικές, γεγονός που θα τον κουράσει και θα κάνει ίσως και επώδυνη 

την διαδικασία ηχογράφησης. Ακόμη, πέρα από την ένταση, σημασία έχει και το εφέ 

του βάθους (reverb) που ίσως ο τραγουδιστής να θέλει στα ακουστικά του. Ο κίνδυνος 

σε αυτή την περίπτωση είναι πως τα εφέ κολακεύουν τη φωνή και εάν είναι έντονα στα 

ακουστικά, δημιουργούν ψευδή εντύπωση σε σχέση με την ηχογράφηση στον 

τραγουδιστή, οδηγώντας έτσι σε μείωση της απόδοσής του. Αντιθέτως, σε μικρή χρήση, 

το εφέ του βάθους δημιουργεί πολύ ευχάριστη αίσθηση στον τραγουδιστή καθώς 

αισθάνεται πως ηχογραφεί σε κάποιο χώρο με φυσικές ανακλάσεις (που κολακεύουν τη 

φωνή) και όχι σε έναν χώρο με έντονη ηχοαπορρόφηση, όπως το στούντιο. Ένα 

τελευταίο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει με τα ακουστικά είναι το κούρδισμα. 

Αυτό συμβαίνει γιατί ο τραγουδιστής βιώνει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία όταν 

ακούει τη φωνή του έμμεσα από τα ακουστικά και όχι άμεσα όπως έχει συνηθίσει. Εάν 

παρατηρηθεί τέτοιο πρόβλημα ο παραγωγός μπορεί να προτείνει στον τραγουδιστή να 

χρησιμοποιήσει μόνο το ένα ακουστικό. Φυσικά, μια τέτοια παρατήρηση πρέπει να 

γίνει με πολύ προσεκτικό τρόπο. Τέλος, εξίσου σημαντικός είναι ο αριθμός λήψεων ή 

αλλιώς τα takes. Αυτό σημαίνει πως οι πολλές επαναλήψεις κατά την διάρκεια των 

ηχογραφήσεων είναι πιθανό να κουράσουν τον τραγουδιστή και να μειώσουν την 

απόδοση του, επιφέροντας έτσι αντίθετα αποτελέσματα από τον αρχικό στόχο που είναι 

η επίτευξη μιας εξαιρετικής λήψης. Επομένως, σε περίπτωση που ο παραγωγός έχει 

πολλές ενστάσεις ως προς την απόδοση του τραγουδιστή, είναι καλύτερο να γίνουν 

μεμονωμένα takes σε μικρότερα τμήματα του κομματιού ώστε να δουλευτούν οι 

λεπτομέρειες. Στην ηχογράφηση του space oddity, η απόκλιση σχετικά με όσα 

προαναφέρθηκαν εντοπίστηκε μόνο στο γεγονός ότι δεν υπήρχε η άνεση της επιλογής 

συγκεκριμένης ώρας που θα προτιμούσαν οι τραγουδιστές. Ωστόσο, χάρη στην καλή 

προετοιμασία που προηγήθηκε από τους ίδιους σε συνδυασμό με το ήρεμο κλίμα που 

επικρατούσε στο στούντιο και την εκτεταμένη συζήτηση που υπήρξε σχετικά με τον 

τρόπο προσέγγισης του κομματιού, επέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα με 

βάση την αρχική θέληση των τραγουδιστών, τα μέρη τους ηχογραφήθηκαν από την 

αρχή ως το τέλος συνεχόμενα και καθώς ο παραγωγός ήταν ικανοποιημένος από την 

απόδοση τους, δεν έγιναν τμηματικές επανηχογραφήσεις. 
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2.2.3 ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ: Ολοκλήρωση acoustic version 

Εβδομάδα 4η : μίξη των οργάνων –φωνής – ολοκλήρωση ¨ακουστικής ¨  έκδοσης. 

Μίξη – mixdown  

Μίξη είναι η διαδικασία κατά την οποία συντελείται η ολοκλήρωση της τελικής 

χροιάς κάθε οργάνου, ο συγχρονισμός των καναλιών ήχου αφού έχουν διαλεχτεί τα 

καλύτερα takes και έπειτα η ομαδοποίηση όλων των καναλιών (πανοραμική κατανομή) 

και η συγχώνευση τους σε δυο (mixdown): δεξί και αριστερό  (Bruce and Jenny 

Bartlett, 1998). Υπάρχουν και άλλα είδη τελικής μίξης που δεν χρησιμοποιήθηκαν και 

δεν θα αναφερθούν εδώ. 

 Πριν ξεκινήσει η μίξη, ακούσαμε το υλικό και επιλέχθηκαν τα takes που 

θεωρήθηκαν καλύτερα παιγμένα από κάθε όργανο. Επίσης, η ύπαρξη πολλών takes, 

συνήθως συνεπάγεται πως τα κανάλια ήχου θα έχουν κομμένες αρχές ή ανεπιθύμητες 

παύσεις που θα δημιουργούν προβλήματα συγχρονισμού στο σύνολο των καναλιών. 

Αυτά τα θέματα πρέπει να επιλύνονται πριν να συνεχιστεί η διαδικασία καθώς 

δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την εξέλιξή της (Παπαχρήστου, 2001). 

  «Η επιλογή των λήψεων, η αφαίρεση περιττών στοιχείων, ο συγχρονισμός 

καναλιών και η χροιά των οργάνων εντάσσονται στην υποκατηγορία της μίξης η οποία 

ονομάζεται editing» (Nisbett, 1995). 

Αναλυτικότερα, η επιλογή της λήψης πέρα από την τεχνική ορθότητα, ελέγχεται 

με βάση τον τελικό αισθητικό στόχο, τον οποίο πρέπει να εξυπηρετεί. Επί 

παραδείγματι, η ακουστική κιθάρα έπρεπε να έχει έναν διακριτικό ρυθμικό ρόλο γι 

αυτό και επιλέχθηκε το take που η πένα έχει λιγότερο ισχυρή κρούση επί της χορδής. 

Επίσης, προτιμήθηκαν τα γυναικεία φωνητικά ως κύρια, ώστε να διαφοροποιηθεί 

ακόμη περισσότερο η παρούσα εκδοχή από την πρωτότυπη. 

 Έπειτα, «κατά την διάρκεια αφαίρεσης των περιττών στοιχείων σε κάθε κανάλι 

είναι πολύ σημαντικό το τελικό αποτέλεσμα (που πιθανόν να αποτελείται από 

επιμέρους takes) να ακούγεται ενιαίο» (Nisbett,1995 σελ 280), να υπάρχει η αίσθηση 

της φυσικής και όχι διακοπτόμενης ροής στο αυτί του ακροατή. Επομένως κατά την 

επισύναψη των μουσικών αποσπασμάτων, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και 

επανέλεγχος. 
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 Όσο αφορά τη χροιά κάθε οργάνου, αυτή καθορίζεται από το εύρος των 

αρμονικών που αυτό παράγει. Καθώς οι αρμονικοί τίθενται σε επεξεργασία, η χροιά 

αλλάζει. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση επεξεργαστών σήματος (Δώδης, 2007). To 

equalizer (Ισοσταθμιστής) και oι compressor (συμπιεστές) αποτελούν τους δυο 

κυριότερους επεξεργαστές σήματος καθώς χρησιμοποιούνται (περισσότερο ή λιγότερο) 

κατά κόρων στην επαγγελματική διαδικασία mixdown. 

Αναλυτικά, οι συμπιεστές  χρησιμοποιούνται για να ελαττώσουν την δυναμική 

περιοχή του σήματος εισόδου. «Τα μέρη του σήματος που έχουν μικρότερο πλάτος, δεν 

τροποποιούνται αλλά τα μέρη με μεγαλύτερο πλάτος εξασθενούν. Η διαφορά, μεταξύ 

των πιο δυνατών και των πιο ασθενών μερών, μικραίνει και έτσι ολόκληρο το σήμα 

μπορεί να ενισχυθεί κάνοντάς το δυνατότερο σε ακουστότητα» (Θεοφάνους, 2011:68). 

Ο συμπιεστής (βλ. παράρτημα εικόνα 7) με αυτό τον τρόπο λειτουργεί ως ένα μέσο 

αυτόματης ρύθμισης της έντασης, χάρη στον όποιο όλα τα όργανα παραμένουν 

ακουστά σε ολόκληρη την διάρκεια του κομματιού. Έτσι το κομμάτι ακούγεται ποιο 

ενιαίο και πιο ευχάριστο, καθώς ο ακροατής δεν χρειάζεται να αναζητά κάποιο όργανο, 

το οποίο ενώ ακούγεται, ξαφνικά λόγω αλλαγής δυναμικής σε σχέση με τα υπόλοιπα 

όργανα, εξαφανίζεται από την μίξη. Υπάρχει φυσικά ο κίνδυνος της υπερβολικής 

αύξησης του συμπιεστή στην προσπάθεια να μην υπερκαλυφθεί κάποιο όργανο, 

γεγονός που μπορεί να επιφέρει την απουσία διαφοράς ανάμεσα στα πιο δυνατά και τα 

πιο σιγανά τμήματα του έργου. Σε αυτή την περίπτωση, όπου όλα τα όργανα 

ακούγονται στην ίδια δυναμική καθ όλη την διάρκεια του κομματιού, η ακρόαση 

μπορεί να γίνει εξίσου κουραστική για τον ακροατή, όπως θα ήταν με την πλήρη 

απουσία συμπιεστή (Barlett & Barlett, 1998:212). Αν βέβαια παρατηρηθεί ανάγκη για 

ενίσχυση ενός συγκεκριμένου τμήματος κάποιου καναλιού για να ισορροπήσει με τα 

υπόλοιπα, καλύτερη λύση αποτελεί ένας expander  (σύστημα δυναμικής επέκτασης), ο 

οποίος επιδρά στα μέρη με μικρό πλάτος μεγαλώνοντας την δυναμική περιοχή του 

σήματος, δηλαδή την διαφορά πλάτους των υψηλότερων από τις χαμηλότερες τιμές 

(Θεοφάνους, 2011).  

      Όσο αφορά το equalizer (eq) ή αλλιώς ισοσταθμιστής επεμβαίνει στην χροιά 

του κάθε οργάνου. Αυτό επιτυγχάνεται με την επεξεργασία του φάσματος των 

αρμονικών (Hz) που κάθε όργανο διαθέτει. Τα βασικά χαρακτηριστικά του eq είναι η 

περιοχή του φάσματος που παρεμβαίνει και το εύρος των Hz που επηρεάζει και τέλος 

εάν έχει την δυνατότητα πέρα από την χροιά να επηρεάσει και την ένταση (gain) ενός 

οργάνου. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά υπάρχουν τρία είδη eq: το γραφικό, το ημι-
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παραμετρικό και το παραμετρικό. Στο πρώτο είναι προκαθορισμένα και τα τρία 

στοιχεία, στο ημι-παραμετρικό είναι προκαθορισμένο μόνο το gain, ενώ στο 

παραμετρικό δεν είναι τίποτα προκαθορισμένο. Στα πλαίσια της ηχογράφησης, 

χρησιμοποιήθηκε παραμετρικό eq, καθώς παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. 

Κάποιες από τις βασικές εφαρμογές του (που προέκυψαν και στη συγκεκριμένη μίξη) 

είναι : η βελτίωση της χροιάς κάθε οργάνου, η οποία δημιουργεί την αίσθηση της 

φυσικής αναπαράστασης του ήχου, της αναπαράστασης δηλαδή που θα είχε εάν το 

ακούγαμε ζωντανά. «Με αυτό τον τρόπο και η μίξη ενός κομματιού δημιουργεί την 

αίσθηση πως πρόκειται για μια ρεαλιστική απεικόνιση της μουσικής όπως θα παιζόταν 

ζωντανά» (Izhaki, 2008). 

  Αυτό συμβαίνει γιατί μέσω του eq είναι δυνατό να ενισχυθούν οι περιοχές με 

τους πλουσιότερους αρμονικούς του φάσματος του οργάνου καθώς και να περιοριστούν 

οι περιοχές που δεν  εξυπηρετούν το τελικό αποτέλεσμα. Επί παραδείγματι, ενισχύθηκε 

η χαμηλή περιοχή του μπάσου για να μην υπερκαλύπτεται από την μπότα των ντραμς 

και ενισχύθηκε η μεσαία και υψηλή περιοχή των φωνητικών, κάνοντάς τα να 

ξεχωρίζουν ακόμα περισσότερο μέσα στην μίξη.  

Έπειτα, το eq λειτουργεί διορθωτικά σε περίπτωση κακής τοποθέτησης του 

μικροφώνου που είχε ως αποτέλεσμα είτε την ενίσχυση αχρείαστων αρμονικών (βόμβος 

από καπάκι κιθάρας, διαπεραστικός-μεταλλικός ήχος από πολύ κοντινή τοποθέτηση 

στο ηχείο του πιάνου), όπως και για την μείωση του θορύβου στο κάθε κανάλι, που 

επιτυγχάνεται αποκόπτοντας την περιοχή έως 120 Hz στα όργανα που δεν έχουν τόσο 

χαμηλούς αρμονικούς και δεν επηρεάζονται από αυτή την επέμβαση. Αυτή η 

διαδικασία εφαρμόστηκε και στην δικιά μας ηχογράφηση, όταν παρατηρήθηκε ένα 

πολύ  ασθενές «στρώμα» θορύβου κατά την ταυτόχρονη αναπαραγωγή όλων των 

καναλιών. 

Μια ακόμα χρήση του eq είναι η δημιουργία διάφορων εφέ καθώς πέρα από την 

φυσικότερη χροιά που προσδίδεται σε ένα όργανο, το eq μπορεί να επιφέρει και το 

ακριβώς αντίθετο, δηλαδή την αλλοίωση (Bartlett & Bartlett, 1988), καθώς κάποιες 

φορές ο φυσικός ήχος είναι ταυτόχρονα κοινότυπος και συνηθισμένος (Izhaki, 2008). 

Μια τέτοια εφαρμογή στην συγκεκριμένη ηχογράφηση παρουσιάζεται παρακάτω στην 

τελική μίξη του κομματιού.  
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Τέλος με το eq φροντίζουμε να μην καλυφθεί ένα όργανο από κάποιο άλλο 

επειδή βρίσκονται στην ίδια συχνότητα. Παραδείγματος χάρη, το μπάσο και το 

αριστερό χέρι του πιανίστα δύναται να βρεθούν σε κοινές συχνότητες. Από τη στιγμή 

που ενισχύθηκε το μπάσο για να ξεχωρίσει από την μπότα στα ντραμς, έπρεπε να 

μειωθούν ελαφρώς οι χαμηλότερες συχνότητες του πιάνου για να μην υπερκαλύψουν 

ούτε αυτές το μπάσο καθώς και ενορχηστρωτικά για τον ίδιο λόγο, η πιανίστρια 

απέφυγε να παίζει στις δυο χαμηλότερες οκτάβες του πιάνου. Σε αντίθετη περίπτωση 

προκύπτει το φαινόμενο της επικάλυψης (masking effect), δηλαδή ο ισχυρότερος σε 

ίδια συχνότητα ήχος καλύπτει τους υπόλοιπους όσο αφορά την ανθρώπινη ακοή, καθώς 

το αυτί είναι σχεδιασμένο να δίνει προτεραιότητα στον ήχο που ακούγεται δυνατότερα 

(Everest, 2009). 

Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία είθισται να προστίθεται το εφέ του 

βάθους (reverb), όπως και έγινε. Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η αναγκαιότητα 

αυτού του εφέ πρέπει να εξηγηθεί πως η φυσική αντήχηση σε ένα χώρο είναι η σειρά 

από πολλαπλές ηχητικές ανακλάσεις που κάνουν τον αρχικό ήχο να παραμένει και να 

μειώνεται σταδιακά. Αυτές οι ανακλάσεις είναι που δίνουν στο αυτί την αίσθηση του 

χώρου (Bartlett & Bartlett, 1988:220). Επομένως, με το reverb αυτό που συμβαίνει είναι 

η δημιουργία τεχνητής αντήχησης, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί ψυχοακουστικά  

την αίσθηση του χώρου, προσδίδοντας φυσικότητα και κατ’ επέκταση κάνοντας την 

ακρόαση πιο ξεκούραστη και ευχάριστη. Αυτό συμβαίνει διότι το ανθρώπινο αυτί είναι 

συνηθισμένο σε χώρους όπου υπάρχουν ανακλάσεις και όχι σε χώρο ενός στούντιο 

όπου η ακουστική είναι ρυθμισμένη και πιο ενιαία.  Όσο αφορά στην ηχογράφηση, από 

την πληθώρα reverb που υπάρχει πλέον και δίνουν την αίσθηση διαφορετικού μεγέθους 

του χώρου, επιλέχθηκε για όλα τα όργανα ένα βάθος που δημιουργεί την αίσθηση 

μεσαίου δωματίου, καθώς πρόκειται για ακουστική εκτέλεση, με απλή ενορχήστρωση 

και δεν έχει ανάγκη να ακούγεται πομπώδης και μεγαλεπήβολη. Το reverb εν 

προκειμένω, πρόσθεσε μια αίσθηση ζωντάνιας και αμεσότητας που θεωρήθηκε αρκετή.  

Αμέσως μετά, γίνεται το panning, δηλαδή η τοποθέτηση κάθε οργάνου στην 

στερεοφωνική εικόνα. Αυτό σημαίνει πως το κάθε όργανο θα προέρχεται μερικώς ή 

αποκλειστικά από το δεξί ηχείο, το αριστερό ή το κέντρο (δηλαδή και από τα δυο.) Το 

σημείο αυτό έχει τεράστια σημασία καθώς μόνο τότε δημιουργείται ο στερεοφωνικός 

ήχος. Τότε δηλαδή που από το κάθε από τα δύο ηχεία περιέχει διαφορετικές 

πληροφορίες. Μέχρι προηγουμένως, όλα τα όργανα ακούγονται το ίδιο και από τα δυο 

ηχεία και το αποτέλεσμα είναι από τεχνικής άποψης μονοφωνικό, γεγονός που το κάνει 
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να ακούγεται κορεσμένο και κατά συνέπεια δυσάρεστο. Ακόμη κατά συνέπεια το 

panning μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αποφυγή του masking effect που 

προαναφέρθηκε. Αφ’ ότου λοιπόν δημιουργηθεί η αίσθηση του εύρους, μπορεί να 

δημιουργηθεί και η αίσθηση του βάθους, όπου αν υπεραυξηθεί το reverb σε κάποιο 

κανάλι ο ήχος μοιάζει να έρχεται από πιο πίσω, ενώ εάν μειωθεί ή αφαιρεθεί εντελώς 

(με κίνδυνο βέβαια το κανάλι να ακούγεται αφύσικο όπως προαναφέρθηκε), ο ήχος 

μοιάζει να έρχεται μπροστά.  

Πέρα από αυτόν τον ρόλο, μέσω του panning προκύπτουν διάφορα εφέ καθώς 

τα ψηφιακά προγράμματα ηχογράφησης δίνουν την δυνατότητα του panning ακόμα και 

σε ένα τμήμα από ολόκληρο το ηχογραφημένο κανάλι καθώς και επιτρέπουν την 

σταδιακή μεταφορά από την μια πλευρά της ηχητικής αναπαράστασης στην άλλη. Για 

την μίξη της ακουστικής εκδοχής, δεν χρησιμοποιήθηκε τέτοιο εφέ, αλλά η φωνή, τα 

ντραμς  τοποθετήθηκαν στο κέντρο της μίξης, το μπάσο ελαφρώς αριστερά, η 

ακουστική κιθάρα ελαφρώς δεξιά και το πιάνο στα δυο άκρα της στερεοφωνίας για να 

αγκαλιάζει το σύνολο και να το εμπλουτίζει με τους αρμονικούς του. Σε αυτό το σημείο 

δόθηκε μεγάλη προσοχή στην ισορροπία της μίξης καθώς είναι απαραίτητη η αίσθηση 

πως δεν υπερέχει σε ένταση (άρα και σε αριθμό καναλιών) η δεξιά ή η αριστερή πλευρά 

της στερεοφωνίας, γιατί έτσι δίνεται η εντύπωση πως ο ακροατής βρίσκεται σε σχέση 

με την μπάντα σε κάποια γωνία του χώρου που δεν του επιτρέπει να ακούσει σωστά 

ολόκληρο το μουσικό σύνολο ακόμα και αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην 

πραγματικότητα, ούτε υπάρχει κάποιο masking effect. 

 Έπειτα αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η εύρεση των ισορροπιών 

ανάμεσα στα κανάλια του ήχου.  

Σε αυτό το σημείο, ο παραγωγός σε ρόλο μαέστρου κλασσικής ορχήστρας, 

αποφασίζει τις σχετικές εντάσεις μεταξύ των οργάνων, ώστε να αναδείξει τις 

διαστάσεις της σύνθεσης, έτσι όπως ίδιος  θεωρεί πως αρμόζει, προσέχοντας 

ταυτόχρονα να μην υπερκαλύψει και εξαφανίσει κάποιο όργανο. Είναι πολύ σημαντικό, 

στην αρχή αυτού του σταδίου να τεθούν όλα τα κανάλια στην ίδια και μέτρια σε ένταση 

στάθμη, ώστε να υπάρχει ο χώρος για αύξηση έντασης στα κανάλια που θα επιλεχθούν 

χωρίς να παραμορφώνεται ο ήχος (φτάνοντας δηλαδή την στάθμη των 0 dB). 
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Φυσικά κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να παρατηρηθεί πως 

χρειάζεται μείωση κάποιου εφέ, καθότι μπορεί να υπερτονίζει την χροιά κάποιου 

οργάνου και να αλλοιώνει την ισορροπία της ενορχήστρωσης. 

Τέλος, σε κάθε κανάλι προστέθηκε το noise gate (βλ. παράρτημα εικόνα 6), 

ρόλος του οποίου είναι να απενεργοποιεί κάθε τμήμα των καναλιών που το σήμα τους 

βρίσκεται κάτω από τη στάθμη που έχει ορίσει ο ηχολήπτης. Ουσιαστικά πρόκειται 

κυρίως για τα σημεία που κάθε όργανο έχει παύση, αλλά ο θόρυβος (οι πολύ χαμηλές 

μη ωφέλιμες συχνότητες) που αναπόφευκτα προκύπτει κατά την ηχογράφηση είτε από 

τον περιβάλλοντα χώρο, είτε από το ηλεκτρικό ρεύμα που διαπερνά τα καλώδια, 

παραμένει. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν, ο θόρυβος μειώνεται στο ελάχιστο. 

Αμέσως μετά γίνεται το mixdown όπου τα κανάλια με βάση τις ρυθμίσεις που 

έχουν προηγηθεί ομαδοποιούνται σε δυο: δεξί και αριστερό. Έπειτα, το τελικό demo 

δόθηκε στα μέλη της ομάδας που είχαν αναλάβει να ασχοληθούν με τα ηχητικά εφέ την 

ερχόμενη εβδομάδα. 

2.2.4 ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ: Προσθήκη effects  

Εβδομάδα 5η : πειραματισμός με στόχο την προσθήκη των τελικών effects 

1. Φωνή για κέντρο ελέγχου 

 Για αυτό το εφέ στην ανδρική φωνή που ηχογραφήθηκε, προστέθηκε eq με το 

οποίο με επηρεάστηκε το εύρος συχνοτήτων στο οποίο βρίσκεται η ανθρώπινη φωνή. 

Συγκεκριμένα, κόπηκαν οι συχνότητες από 640Hz και κάτω και από 1000 Hz και πάνω, 

ενώ υπερτονίστηκε το φάσμα των συχνοτήτων ανάμεσα σε αυτές. 

Το γεγονός αυτό  αλλοιώσει τους αρμονικούς της φωνής και έτσι μοιάζει να 

προέρχεται μέσω τηλεφώνου ή ασύρματου. Αυτή η ψευδαίσθηση οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι συσκευές αυτές έχουν μικρόφωνα ελάχιστα ευαίσθητα (χαμηλή 

ευκρίνεια)  ώστε να μη μεταφέρουν εξωτερικούς θορύβους. Αυτό βέβαια έχει ως 

αποτέλεσμα να μεταφέρονται και αλλοιωμένα τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά 

της φωνής του ομιλούντος προσώπου. Επομένως, ο ακροατής ακούγοντας αυτή την 

αλλοίωση στη φωνή εικάζει πως εκπέμπει μέσω ενός ασυρμάτου (βλ. παράρτημα 

εικόνα 10). 
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2. Jack - απώλεια σήματος 

Για αυτό το εφέ συνδέθηκε ένα καλώδιο τύπου jack στο di box από τη μια 

πλευρά το οποίο οδηγούσε σε κανάλι mono στο Vegas pro και η άλλη του άκρη 

παρέμεινε εκτεθειμένη .Στην εκτεθειμένη άκρη  έχοντας αυξήσει το input gain 

ακουμπώντας τον αντίχειρα δημιουργήσαμε στατικό ηλεκτρισμό ο οποίος 

ηχογραφήθηκε ως θόρυβος, ο οποίος ωστόσο έχει μεγάλη ομοιότητα με αυτόν από έναν 

ασύρματο και ακούγεται στα 30 πρώτα δευτερόλεπτα και στο τελευταίο λεπτό του 

κομματιού. 

3. Ηλεκτρικές κιθάρες 

Για την ηχογράφηση στις ηλεκτρικές κιθάρες χρησιμοποιήθηκαν plug ins τα 

οποία αποτελούσαν προσομοίωση ενισχυτών κιθάρας και αναλογικών εφέ όπως το 

reverb, το delay και το chorus. Το reverb έχει προαναφερθεί. Το delay ως ψηφιακό εφέ 

λαμβάνει το εισερχόμενο σήμα, το αποθηκεύει  και το αναπαράγει συνεχώς με μια 

μικρή καθυστέρηση που ορίζεται από τον χρήστη. Τo chorus επαναλαμβάνει το 

εισερχόμενο σήμα με χρονική καθυστέρηση και ελαφρώς διαφορετικό κούρδισμα 

δημιουργώντας ένα διαφορετικό ηχόχρωμα στο επαναλαμβανόμενο σήμα, δίνοντας 

πολλές φορές την εντύπωση πως πρόκειται για δυο διαφορετικά όργανα που παίζουν 

μαζί με μια μικρή χρονική απόκλιση. Ο λόγος που με ενδιέφερε η ηλεκτρική κιθάρα 

είναι πως την θεωρώ ένα ιδιαίτερα πολυμορφικό όργανο καθώς η χροιά της 

μεταβάλλεται ανάλογα με τις χορδές, τον τρόπο κρούσης τους που γίνεται με πένα, 

δάχτυλα, δοξάρι και άλλα αντικείμενα, τον ενισχυτή και τα εφέ που θα 

χρησιμοποιηθούν, προτού το σήμα της καταλήξει στο πρόγραμμα ηχογράφησης. Έτσι 

υπήρχε πληθώρα εναλλακτικών για να πειραματιστούν οι μουσικοί. Το ζητούμενο ήταν 

η αναπαράσταση της απογείωσης του πυραύλου που συμβαίνει στο 01:08-01:15 του 

κομματιού και υπάρχει και στο πρωτότυπο καθώς και ένα ηχητικό μοτίβο που θα 

αποτελούσε και την εισαγωγή του κομματιού. Σε αυτές τις δυο περιπτώσεις το τελικό 

αποτέλεσμα ήταν θεμιτό να μην θυμίζει ηχητικά μια ηλεκτρική κιθάρα. Να είναι 

δηλαδή κατά κάποιο τρόπο απροσδιόριστο. 

Για την εκτόξευση, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα guitar rig, ένα slide πάνω 

στις χορδές και πένα. Τα εφέ που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δυο διαφορετικοί τύποι 

reverb, με διαφορετικό χρόνο ανακλάσεων, delay και chorus. Κατά την εκτέλεση το 

slide βρίσκεται στην κορυφή των χορδών, άπτεται και στις 6 και κινείται χρωματικά 
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(από το ένα τάστο δηλαδή στο αμέσως επόμενο) προς τα κάτω σε σταθερό ρυθμό, ενώ 

το δεξί χέρι σε συνεχούς αυξανόμενης ταχύτητας κρούση των έξι χορδών. 

Ως αποτέλεσμα η αύξηση των αντηχήσεων και τις συχνότητάς τους συνυπάρχει 

με την χρωματική μελωδική άνοδο του slide (και τους διαφορετικούς αρμονικούς που 

παρέχει το chorus και η πληθώρα από διαφορετικές νότες τις καθιστά πλέον 

αναγνωρίσιμες μόνο ως ηχητικό σύνολο το ποιο κινείται ανοδικά και του οποίου η 

ένταση αυξάνει (καθώς αυξάνονται οι νότες λόγω των αντηχήσεων), δημιουργώντας 

έτσι ψυχοακουστικά την αίσθηση της ανύψωσης. 

Για το αρχικό μελωδικό μοτίβο, χρησιμοποιήθηκε reverb και delay καθώς και 

σταδιακή αύξηση της έντασης στα πρώτα δευτερόλεπτα του κομματιού και έπειτα 

πτώση όταν εισάγονται τα υπόλοιπα όργανα. Αυτή η σταδιακή είσοδος σε συνδυασμό 

με το delay καθιστά απροσδιόριστη την αρχή και το τέλος του μοτίβου, δημιουργώντας 

την αίσθηση του συνεχούς  και άχρονου που σε συνδυασμό με τον επεξεργασμένο ήχο 

της κιθάρας το κάνει να ακούγεται ανοίκειο εξυπηρετώντας τον τίτλο του κομματιού. 

Έπειτα,  ελλείψει κάποιου άλλου σολιστικού οργάνου, κατά τους στίχους «this 

is ground control to major Τom» έως «here am I sitting» η κιθάρα προσθέτει κάποιες 

μελωδικές γραμμές για να ενισχύσει το κομμάτι που βρίσκεται σε forte δυναμική σε 

εκείνο το σημείο. 

Τέλος στο σημείο «here am I sitting» έως «nothing I can do» η κιθάρα τέθηκε 

σε επεξεργασία μέσω των plug-ins του abletton live. Προστέθηκε reverb και η μελωδία 

που ακούγεται είναι παιγμένη με δάχτυλα καθώς σε εκείνο το σημείο η δυναμική του 

κομματιού βρίσκεται στο piano και δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας, οπότε ένα 

απαλότερο παίξιμο, υποστηρίζει καλύτερα αυτό το τμήμα του έργου. 

Εβδομάδα 6η: ηχογράφηση effects   

Ο λόγος που υπήρχε μια κενή εβδομάδα πριν την ηχογράφηση ήταν σκόπιμος. 

Τα εφέ αυτά αποτελούν την βασική διαφοροποίηση αυτής της εκδοχής, από την 

προϋπάρχουσα ακουστική. Έπρεπε λοιπόν εκ των προτέρων να είναι σίγουρο πως θα 

υπάρχει αρκετός χρόνος για να κατασταλάξουμε στα στοιχεία που θα διατηρούσαμε και 

θα προσθέταμε στο κομμάτι. Έτσι το κενό μιας εβδομάδας θα άφηνε τον χώρο και τον 

χρόνο να ξανακούσουμε τα demo και ίσως να διαφοροποιούσαμε κάτι.  
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Επίσης, καθώς οι προσθήκες αυτές θα προέκυπταν με βάση την δουλειά στο 

στούντιο και δεν ήταν έτοιμα από πριν, όπως τα υπόλοιπα μέρη, έπρεπε να σιγουρευτώ 

πως θα υπάρχει αρκετός χρόνος για να μην λειτουργήσουν οι μουσικοί υπό πίεση, ώστε 

να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τελικά, τα demo θεωρήθηκαν 

ικανοποιητικά και μετά από μία εβδομάδα, οπότε και ηχογραφήθηκαν αυτούσια, όπως 

περιγράφηκαν προηγουμένως, μέσω της διαδικασίας του overdubbing. 

2.2.5 ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΣΗ: Ολοκλήρωση τελικού έργου  

Εβδομάδα 7η: τελική μίξη –αναπροσαρμογή ισορροπιών  

Κατά την τελική μίξη ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με την ακουστική μίξη. 

Από τα καινούργια κανάλια που προστέθηκαν, επιλέχθηκαν τα καλύτερα takes  τα 

οποία και συγχρονίστηκαν με τα ήδη υπάρχοντα. Έπειτα, έπρεπε να γίνει εκ νέου το 

panning και να βρεθούν οι καινούργιες ισορροπίες στις εντάσεις. 

Αυτή τη φορά τέθηκαν σε εφαρμογή τα εφέ που μπορούν να προκύψουν μέσω 

του panning , ώστε να προσδώσουν την αίσθηση της κίνησης στον στερεοφωνικό χώρο. 

Στόχος αυτής της διάταξης είναι να κερδηθεί η προσοχή του ακροατή σε όλη την 

διάρκεια  του κομματιού και να προσδώσει το στοιχείο του ρεαλισμού κατά την 

εκτόξευση στο 01:08-01:15 . Έτσι, η ανδρική φωνή που κάνει την αντίστροφη μέτρηση 

ακούγεται εναλλάξ από τα δεξιά και αριστερά ανά αριθμό που προφέρει. Το ίδιο ισχύει 

για τους ήχους από ασύρματο καθώς και για τις συγχορδίες της ηλεκτρικής κιθάρας στο 

02:30-02:47, εκτός από την Τρίτη κατά σειρά συγχορδία η οποία βρίσκεται στο κέντρο 

και σηματοδοτεί την αρχή του μεγάλου crescendo που θα ακολουθήσει. Το αρχικό θέμα 

στις ηλεκτρικές κιθάρες στην εισαγωγή, βρίσκεται  στο κέντρο και αφ’ ότου εισέλθουν 

τα υπόλοιπα όργανα, αρχίζει να κινείται συνεχώς από αριστερά προς δεξιά και 

αντιστρόφως. Τα σολιστικά στοιχεία της κιθάρας έχουν επίσης μοιραστεί δεξιά και 

αριστερά στο 01:23-02:00 ενώ η ηλεκτρική κιθάρα στο 02:01-02:21, βρίσκεται στο 

κέντρο και ελαφρώς αριστερά, για να αφήσει χώρο στα κυρίως  και στα δεύτερα 

φωνητικά που βρίσκονται στο κέντρο. Με αυτό τον τρόπο έγινε πλήρης αξιοποίηση των 

τεχνικών panning και το κομμάτι εμπλουτίστηκε όχι μόνο ηχητικά, αλλά πλέον 

δημιουργεί μια πιο διευρυμένη αίσθηση του χώρου, με αποτέλεσμα οι ηχητικές 

προσθήκες που έγιναν να μην οδηγούν στον κορεσμό, αλλά να βοηθούν με διακριτικό 

τρόπο (καθώς βρίσκονται σπανίως στο επίκεντρο της μίξης) στην αφήγηση του 

κομματιού, που ήταν και ο αρχικός στόχος. Τα υπόλοιπα όργανα παρέμειναν όπως ήταν 

και στην ακουστική διάταξη στον στερεοφωνικό χώρο. 
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 Οι περιπτώσεις όπου το panning τοποθετήθηκε τμηματικά σε κάποια κανάλια, 

βρίσκονται στις εικόνες του παραρτήματος (βλ. εικόνα 11). 

Έπειτα, έγινε εκ νέου η διαμόρφωση των σχετικών εντάσεων ανάμεσα στα 

κανάλια, αφότου αυξήθηκε ο compressor στην φωνή και προστέθηκε delay. Ο λόγος 

για την πρώτη από τις δύο αλλαγές ήταν πως η φωνή έπρεπε να παραμείνει στο 

προσκήνιο ακόμα και στα σημεία που  ενώ βρίσκεται στην ίδια δυναμική, ο ηχητικός 

όγκος από τα υπόλοιπα όργανα αυξάνεται (03:20-03:30). Όσο αφορά το delay, αυτό 

αποτέλεσε μια αλλαγή που δεν είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων και προέκυψε με την 

ακρόαση του συνόλου, το οποίο ενώ σε πολλά σημεία δημιουργεί την αίσθηση του 

ανοίκειου μετά από τις προσθήκες, συνυπάρχει με μία φωνή η οποία ακούγεται 

απολύτως φυσική και κατά συνέπεια παράταιρη, ακυρώνοντας έτσι την αίσθηση της 

ενότητας και της κοινής χροιάς για το σύνολο του κομματιού.  

Η υπόλοιπη κατανομή των εντάσεων παρέμεινε κοινή με την ακουστική εκδοχή, 

ενώ τα κανάλια που προστέθηκαν, ρυθμίστηκαν όπως και στην περίπτωση του panning 

χειροκίνητα (παράρτημα), για να προσδώσουν στη μουσική αφήγηση στοιχεία όπως  η 

δημιουργία ενός είδος μυστηρίου κατά την έναρξη του κομματιού, γι αυτό και οι 

κιθάρες στην αρχή του κομματιού εισάγονται σε ένταση χαμηλή που έπειτα αυξάνει. 

Μετά, ο συνδυασμός της αρχικά χαμηλής έντασης με την αλλοιωμένη χροιά του 

οργάνου (ηλεκτρική κιθάρα με εφέ) δημιουργεί αυτό το μυστήριο, την ¨παραδοξότητα¨, 

που αναφέρει ο τίτλος του κομματιού. Έπειτα η διαφορά δυναμικής στα σημεία02:01-

02:21 και 03:03-04:00 παρουσιάζει την πιο προσωπική στιγμή της εξομολόγησης του 

χαρακτήρα που περιγράφουν οι στίχοι, όπου αναλογίζεται το πόσο μικρός είναι ο 

άνθρωπος και πόσο περιορισμένες οι δυνάμεις του και η επιρροή του μπροστά στο 

αχανές διάστημα, γεγονός που μοιάζει να τον κάνει να αποκόπτεται από την ανάγκη να 

κυριαρχήσει στον χώρο που βρίσκεται, όπως αποκόπτεται και από την βαρύτητα («so 

here am I sitting in my tin can, far above the world, planet earth is blue and there’s 

nothing I can do»). Αυτή η συνειδητοποίηση γίνεται ομαλά, γι αυτό  και η διαφορά 

δυναμικής είναι ακουστή μα όχι ακραία. Επίσης, το γεγονός πως πρόκειται για 

συμπέρασμα είναι αντιληπτό από την συμπερασματική λέξη ‘so’ στους στίχους. 

Κατόπιν, έγινε το mix down σε δύο κανάλια και την επόμενη εβδομάδα η 

διαδικασία θα ολοκληρωνόταν μέσω του mastering. 
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2.2.6 ΈΚΤΗ  ΦΑΣΗ: Ολοκλήρωση τελικού έργου  

Εβδομάδα 8η: mastering  

To mastering αποτελεί τον τελευταίο ¨κρίκο¨ στην αλυσίδα της μουσικής 

παραγωγής (post production). Στόχος της διαδικασίας είναι να αναδείξει το κομμάτι ως 

ενιαίο πλέον σύνολο, με ενιαία χροιά η οποία θα επιδέχεται την λιγότερη δυνατή 

ποιοτική έκπτωση ανεξαρτήτως αν το μέσο αναπαραγωγής είναι σε θέση να 

¨κολακεύσει¨ το μουσικό έργο. Μια παραγωγή είναι γενικά ποιοτική όταν, καταφέρνει 

να υπηρετήσει την μουσική, να αναγνωρίσει το μήνυμα και την αισθητική της και να τα 

προβάλλει χωρίς περιορισμούς. (Παπαχρήστου, 2001:115)  Πιο πρακτικά, αυτό 

σημαίνει πως το κομμάτι πρέπει έχει μια αρκετά καλή απόδοση, είτε αναπαράγεται από 

τα ακριβά ηχεία ενός στούντιο είτε από ένα κινητό ή ένα laptop. Αυτό επιτυγχάνεται με 

τη σωστή απόδοση ισορροπιών στο σύνολο του μουσικού κομματιού (McIntyre & 

Paton, 2008). 

   Πιο συγκεκριμένα, το μουσικό κομμάτι που μέσω της προαναφερθείσας 

διαδικασίας του mixdown αποτελείται πλέον από δυο κανάλια (δεξί- αριστερό) και  θα 

αποκτήσει τον τελικό του χαρακτήρα όσο αφορά στα επόμενα τρία βασικά 

χαρακτηριστικά: Δυναμική και ένταση, στερεοφωνική απεικόνιση και χρήση εφέ. Αυτό 

θα συμβεί διότι πλέον κάθε αλλαγή ή προσθήκη θα επιδρά στο σύνολο του κομματιού 

και όχι σε ξεχωριστά του τμήματα και όργανα, όπως συμβαίνει στη μίξη. 

 Αναλυτικά, το πρώτο χαρακτηριστικό (η δυναμική) αφορά στην διακύμανση 

της έντασης από το πιο δυνατό στο πιο σιγανό σημείο στο κάθε κομμάτι. Σε αυτή την 

φάση έχει καθοριστική σημασία η χρήση ενός compressor. Μόνο που σε αυτή την 

περίπτωση, αυτό που ελέγχεται, είναι οι σχετικές στάθμες ανάμεσα στο σύνολο του 

κομματιού. Οι διακυμάνσεις των εντάσεων καθώς και το εύρος αυτών, εξαρτώνται από 

τις οδηγίες του παραγωγού και συχνά το είδος της μουσικής (Παπαχρήστου, 2001). Για 

παράδειγμα, θα ήταν επιθυμητό σε ένα hip hop κομμάτι, η ένταση να ήταν συνεχώς ίδια 

και υψηλή για να προσδώσει αμεσότητα και στιβαρότητα ή να αναδείξει τους στίχους, 

αλλά σε ένα έργο κλασσικής μουσικής δεν θα υπήρχε καθόλου compressor για να 

παραμείνουν αναλλοίωτες οι δυναμικές που έχει αποφασίσει και καταγράψει ο 

σύνθετης στις παρτιτούρες τους. Άλλοτε, τίθενται και ζητήματα εμπορικότητας καθώς 

ένα κομμάτι με έντονο compression δημιουργεί μια έντονη αίσθηση ζωντάνιας και 

δυναμικής, γεγονός που προκαλεί την προσοχή του ακροατή ακόμα και σε μια τυχαία 

ακρόαση στο ραδιόφωνο.  
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 Στο space oddity υπήρχε ανάγκη σύμφωνα με τον παραγωγό για διαφορές 

δυναμικής. Επομένως το compression έπρεπε να μην είναι ακραίο, διότι θα καταργούσε 

αυτές τις διαφορές στις οποίες δόθηκε τόση προσοχή κατά την τελική μίξη. Ωστόσο το 

τελικό κομμάτι έχει τρεις διαφορετικές εκδοχές: μια χωρίς compression, μια με το 

compression όπως το ήθελε ο παραγωγός (υπαρκτό μα όχι ακραίο) και μια με πολύ 

έντονο compression. Οι διαφορές είναι ορατές πέρα από ακουστές και βρίσκονται στο 

παράρτημα (βλ. εικόνα 9) 

  Έπειτα, ένας εξίσου σημαντικός επεξεργαστής, είναι ο περιοριστής ή limiter. Ο 

σκοπός του περιοριστή είναι να παρέχει έλεγχο στις υψηλές κορυφές του σήματος 

τροποποιώντας τις δυναμικές του σήματος το λιγότερο δυνατό. Ο περιοριστής κάνει 

μέτρηση πλάτους κορυφής και πρέπει να αντιδρά πολύ γρήγορα σε επεκτάσεις του 

κατωφλίου του. Οι μικροί χρόνοι ανόδου και απελευθέρωσης του περιοριστή, 

επιτρέπουν την ελάττωση της έντασης αμέσως μόλις ξεπεραστεί το κατώφλι. Καθώς 

εξασθενούν οι κορυφές ολόκληρο το σήμα μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω. «Ο 

περιοριστής, εκτός από εφαρμογή στα σήματα ξεχωριστών οργάνων, έχει εφαρμογή και 

μετά την τελική μείξη πολυκάναλων ηχογραφήσεων» (Θεοφάνους, 2011). 

Δεύτερο σημαντικό στοιχείο στο mastering είναι η στερεοφωνική απεικόνιση. 

Έχει ήδη αναφερθεί πως το τελικό κομμάτι είναι στερεοφωνικό (δεξί- αριστερό) αλλά 

πρέπει και αυτά τα δυο κανάλια να έχουν ισορροπίες μεταξύ τους. Αυτό ελέγχεται 

ψηφιακά μέσω προγραμμάτων και ακουστικά με τον φυσικό τρόπο της ακρόασης. Όσο 

αφορά τον ακουστικό έλεγχο, πρόκειται για την ίδια διαδικασία με την μίξη όπου είναι 

απαραίτητο να μην υπερέχει σε ένταση κάποιο από τα δύο κανάλια καθώς αυτό 

δημιουργεί την αίσθηση της ανισορροπίας και κουράζει τον ακροατή. Στο mastering 

όμως προστίθεται και ο τεχνικός έλεγχος μέσω plug ins, καθώς υπάρχει περίπτωση το 

panning να επέφερε προβλήματα μη ακουστά στο αυτί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η περίπτωση, όπου τα ηχητικά κύματα που κινούνται προς μια κατεύθυνση 

αλληλεπιδρούν με τα κύματα που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, με 

αποτέλεσμα την δημιουργία στάσιμων κυμάτων (Εverest, 2009) και κατ’ επέκταση 

ακύρωση ήχου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί ένα κομμάτι της ακουστικής 

πληροφορίας κάνοντας το τελικό αποτέλεσμα να ηχεί πιο φτωχό, χωρίς πραγματικά να 

είναι. Τα plug-ins αυτά παρουσιάζουν σε μορφή γραμμών τα ηχητικά κύματα 

καθιστώντας ορατή την έλλειψη ισορροπίας ή τις ακυρώσεις ήχου, εάν φυσικά 

υπάρχουν. 



47 
 

Τρίτο και τελευταίο κομμάτι, αποτελεί η προσθήκη κάποιου εφέ που θα αφορά 

στο σύνολο του κομματιού. Ένα παράδειγμα αποτελεί η προσθήκη εφέ που θα ενισχύει 

τις χαμηλές συχνότητες και έχει εφαρμογές σε παραγωγές που αφορούν μουσική όπου 

τα ενισχυμένα μπάσα αποτελούν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της, όπως η 

dubstep. Στην συγκεκριμένη ηχογράφηση ωστόσο δεν υπήρξε ανάγκη για κάποια τέτοια 

προσθήκη. 

2.3 THE B- SIDES  VERSIONS 

Σε αυτό το σημείο θα γίνει σύντομη αναφορά σε δυο ακόμα εκδοχές που 

πρόεκυψαν κατά την διαδικασία προσέγγισης του τελικού μουσικού ύφους του Space 

Oddity.  

Αυτές οι εκδοχές που συχνά ορίζονται ως B- sides ή alternative versions, 

ουσιαστικά αποτελούν κομμάτια ή εκδοχές κομματιών τα οποία δεν 

συμπεριλαμβάνονται στο τελικό σύνολο ενός δίσκου ή ενός μουσικού project 

(Plasketes, 2009). Τα κομμάτια αυτά είτε προκύπτουν κατά την διάρκεια των 

ηχογραφήσεων, ως εναλλακτικές μορφές παρουσίασης του υλικού που πρόκειται να 

ηχογραφηθεί, είτε προϋπάρχουν ως demo που τελικά δεν αξιοποιείται και δεν 

συμπεριλαμβάνεται στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν τίθενται 

στον ίδιο βαθμό επεξεργασίας όπως τα υπόλοιπα κομμάτια. Πιο σπάνια, αυτά τα 

κομμάτια προκύπτουν ως αναδιαμόρφωση του αρχικού κομματιού με στόχο να 

παιχτούν στο ραδιόφωνο (radio edit), οπότε και πρέπει να πληρούν κάποιες 

προϋποθέσεις όπως μικρότερη διάρκεια και ύφος που να ταιριάζει στον εκάστοτε 

ραδιοφωνικό σταθμό που θα το συμπεριλάβει σε κάποια από τις εκπομπές του. 

Στην περίπτωση αυτής της μουσικής παραγωγής, προέκυψαν δυο ετερόκλιτες 

μεταξύ τους εκδοχές εκ των οποίων: 

Η πρώτη μοιάζει με την προαναφερθείσα εκδοχή με τις προσθήκες εφέ από τον 

παραγωγό, απλώς σε αυτή την περίπτωση, οι ηλεκτρικές κιθάρες έχουν αντικατασταθεί 

από μπαγιάν και κουαρτέτο εγχόρδων. Άλλες σημαντικές διαφορές είναι: η 

αντικατάσταση των γυναικείων φωνητικών από αντρικά και η διαφορετική τονικότητα 

(σολ μείζονα) ενώ οι υπόλοιπες εκδοχές του κομματιού βρίσκονται σε ντο μείζονα. 

Ουσιαστικά αυτή η εκδοχή μπορεί να θεωρηθεί B- side καθώς έχει πολλά κοινά 

στοιχεία με την κύρια εκδοχή, αλλά διαφέρει στην ενορχήστρωση και κατά συνέπεια 

στα ηχοχρώματα της. 
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Όσο για την τέταρτη και τελευταία εκδοχή, πρόκειται για remix 

(αναδιαμόρφωση) της προαναφερθείσας κύριας εκδοχής και θα μπορούσε να 

αποτελέσει και radio edit για μια εκπομπή ή μουσικό χώρο αντίστοιχου ύφους, έχοντας 

στοιχεία μουσικού ύφους «house» μουσικής, καθώς πέρα από το χαρακτηριστικά 

ρυθμικά στοιχεία του ύφους παρουσιάζει και μεγάλη ποικιλία ήχων midi. 
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Κεφάλαιο 3ο : Συμπεράσματα – προβληματισμοί 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει σύγκριση των δυο εκδοχών του space oddity με 

στόχο να αναδειχθεί ο καλλιτεχνικός ρόλος του μουσικού παραγωγού, μέσω των 

αλλαγών που μπορεί να επιφέρει στο μουσικό έργο, θέτοντας έτσι και τον 

προβληματισμό μιας πιθανής αντικατάστασης του συνθέτη από τον παραγωγό.  

3.1 Σύγκριση ακουστικής εκδοχής με αυτής κατόπιν των προσθηκών 

του παραγωγού – Συμπεράσματα. 

Οι δυο εκδοχές έχουν ως βασική διαφορά το γεγονός πως στην πρώτη 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο ακουστικά όργανα, γι’ αυτό και αναφέρεται ως «ακουστική», 

ενώ στην δεύτερη προστέθηκαν εφέ και επεξεργασμένες ηλεκτρικές κιθάρες. 

 Στόχος του παραγωγού στην πρώτη εκδοχή ήταν μια απλοποιημένη-σε σχέση 

με την πρωτότυπη εκτέλεση-παρουσίαση η οποία θα αναδείκνυε τις μελωδικές γραμμές 

της φωνής, κάνοντας έτσι το κομμάτι λιγότερο κορεσμένο σε σχέση με την εκδοχή του 

Bowie. Ο όρος «κορεσμένο» αφορά στο πλήθος ετερόκλιτων ήχων και ρυθμικών 

μοτίβων το οποίο μπορεί να κάνει την ακρόαση πιο δύσκολη για ένα μη πεπειραμένο 

ακροατή. Επομένως η ακουστική εκδοχή κρατά και αναδεικνύει τα βασικά στοιχεία  

που αποτελούν το κομμάτι, βοηθώντας έτσι τον ακροατή να τα προσεγγίσει ταχύτερα 

όπως και τους στίχους, οι οποίοι στην αρχική εκδοχή, ίσως παραμερίζονται λόγω του 

έντονου ηχητικού όγκου που τα περιβάλλει σε όλη την διάρκεια του κομματιού. Τίθεται 

επομένως και το ζήτημα των ισορροπιών ανάμεσα στα στοιχεία που αποτελούν ένα 

κομμάτι, καθώς ο παραγωγός (όπως ένας μουσικός ερμηνευτής), πρέπει να αποφασίσει 

ποια από τα στοιχεία θα αναδειχθούν και ποια θα λειτουργήσουν πιο υποστηρικτικά. 

Ακόμη, ο στόχος μιας τέτοιας εκδοχής θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη εμπορική 

απήχηση του κομματιού, καθώς πλέον το κομμάτι αποτελείται από οικεία ηχοχρώματα, 

χωρίς να απαιτεί από τον ακροατή πολύ χρόνο ώστε να παραμερίσει ή να οικειοποιηθεί 

τα προαναφερθέντα ετερόκλιτα στοιχεία της αρχικής εκτέλεσης. 

Η εκτέλεση με βάση τις προσθήκες των εφέ παρουσιάζει μια διαφορετική 

στιλιστική προσέγγιση, με βασικό στόχο να αναδείξει την έντονη αφηγηματικότητα των 

στίχων (Meelberg, 2006). Με βάση αυτό τον στόχο, έπρεπε να γίνει μια λεπτομερής 

προσέγγιση των στίχων, ώστε να αποφασιστεί ο τρόπος που αυτοί θα αποδοθούν 

ηχητικά. Γι’ αυτό τον λόγο η προαναφερθείσα ακουστική εκτέλεση, συνυπάρχει πλέον 
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με στοιχεία που έρχονται στο ηχητικό προσκήνιο για να επιτελέσουν την 

αναπαράσταση όσων περιγράφονται στους στίχους. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα 

αποτελούν η αντίστροφη μέτρηση όπου οι στίχοι αναφέρουν («commencing 

countdown/engines on») καθώς και μετά τον αποχαιρετιστήριο στίχο («and may god’s 

love be with you») υπάρχει η ηχητική αναπαράσταση της εκτόξευσης και στο σημείο 

όπου η επαφή χάνεται με το κέντρο ελέγχου («can you hear me major Tom?») 

ακούγονται αυτές οι παρεμβολές. Τέλος για να  αποδοθεί η αίσθηση του πολύ μεγάλου 

- αχανούς χώρου, κατά την έναρξη του κομματιού, το μοτίβο από τις κιθάρες μέσω της 

σταδιακής αύξησης της έντασης και της μεγάλης αντήχησης, μοιάζει να έρχεται από 

πολύ μακριά και έπειτα να απομακρύνεται συνεχώς, χωρίς όμως να εξαφανίζεται ποτέ. 

Ο λόγος που αυτές οι προσθήκες αναμένεται να έχουν αντίκτυπο στον ακροατή 

οφείλεται στο γεγονός ότι η μουσική βάσει ερευνών διεγείρει τμήμα του δεξιού 

ημισφαιρίου του εγκεφάλου του ανθρώπου και συγκεκριμένα μια ομάδα νευρώνων, την 

αμυγδαλή, η οποία σχετίζεται άμεσα με τις συναισθηματικές αντιδράσεις (Limb, 2006).  

Υπάρχει, ωστόσο, μεγάλη έμφαση ώστε να μην κορεστεί το κομμάτι από τις 

προσθήκες, οι οποίες έπρεπε να αποτελούν το ¨φόντο¨ που θα αναδείξει την ιστορία που 

παρουσιάζουν οι στίχοι και όχι να την αντικαταστήσουν. Σε αυτή την περίπτωση, η 

ισορροπία θα χανόταν και η συνεχής παρουσία όλων αυτών των προσθηκών, θα 

αποκτούσε πρωταγωνιστικό ρόλο, αποπροσανατολίζοντας πιθανώς τον ακροατή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σημείο 02:50-03:14, όπου σε σύγκριση με το  

ίδιο μελωδικά σημείο 01:15-02:00, τα φωνητικά υπάρχουν χωρίς τις ηλεκτρικές 

κιθάρες, ισορροπώντας και ποσοτικά την αρχική έντονή τους παρουσία. Τέλος, ένας 

ακόμη παράγοντας είναι η ταχύτητα, ο ρυθμός με τον οποίο παρουσιάζονται οι 

καινούργιες ιδέες, καθώς μια ταυτόχρονη παρουσίαση στερεί από τον ακροατή, το 

χρόνο που χρειάζεται για να αντιληφθεί τις αλλαγές αυτές. Έτσι πιθανότατα να 

περάσουν απαρατήρητες, παρά την πρόθεση του παραγωγού να εντείνει το ενδιαφέρον 

του ακροατή μέσω αυτών (Nisbett, 1995:334). 

Συγκριτικά λοιπόν, οι δύο εκτελέσεις αναδεικνύουν τις διαφορές στην 

προσέγγιση του μουσικού έργου, από έναν παραγωγό. Στην ακουστική εκτέλεση οι 

στίχοι λειτουργούν σαν αναφορά ώστε το κομμάτι να χωριστεί σε μεγάλες ενότητες 

(κουπλέ- ρεφραίν). Στην δεύτερη εκτέλεση, οι στίχοι αποτελούν την παράμετρο που 

καθόρισε τον τρόπο ενορχήστρωσης με τα προαναφερθέντα εφέ, με στόχο την ανάδειξή 

τους. Ακόμη ο παραγωγός είχε δυο διαφορετικές προσεγγίσεις. Στην πρώτη περίπτωση, 

λειτούργησε με βάση το υπάρχον δυναμικό του μουσικού σχήματος, φροντίζοντας να 
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δημιουργηθεί ένα τελικό αποτέλεσμα που θα κολακεύει το παίξιμο των συμμετεχόντων. 

Στην δεύτερη περίπτωση, η επιρροή του παραγωγού είναι δραστική, καθώς ο ίδιος 

συμμετέχει ως εκτελεστής και ενορχηστρωτής, δίνοντας μια διαφορετική κατεύθυνση 

στο κομμάτι με τις προσθήκες του. 

Συμπερασματικά, κατά την εφαρμογή της διαδικασίας επιβεβαιώνεται η ανάγκη 

για τον μουσικό παραγωγό να πληροί τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν στο πρώτο 

κεφάλαιο, καθώς σε μια παραγωγή (όπως η συγκεκριμένη), ο παραγωγός δεν αρκείται 

στην καλύτερη δυνατή παρουσίαση του υπάρχοντος υλικού, αλλά προχωρά στον 

εμπλουτισμό ή ακόμα και στην αναμόρφωσή του (Lefford, 2015), προκειμένου να 

επιτευχθούν οι καλλιτεχνικοί στόχοι που έχουν τεθεί κατά το preproduction. Φυσικά, 

για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες γνώσεις από τον 

παραγωγό, όπως επιβεβαιώνεται και από τη σύγκριση των δύο ηχογραφήσεων. Τέλος, 

το αισθητικό κριτήριο και οι τεχνικές γνώσεις του παραγωγού βάσει των οποίων 

παίρνει και τις αποφάσεις, οφείλει να τον κάνει ικανό να μετατρέψει τις ιδέες του και 

των συμμετεχόντων, σε μουσική. Ακόμη, η μουσική αυτή πρέπει να διεγείρει την ακοή 

του ακροατή, αποκτώντας έτσι την προσοχή του, την οποία πρέπει και να διατηρήσει 

ως το τέλος (Nisbett, 1995:328). Μάλιστα, η παράμετρος αυτή είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική  καθώς το μουσικό έργο προορίζεται για ακρόαση. 

3.2  Προβληματισμοί σχετικά με το εύρος της επιρροής του μουσικού 

παραγωγού- Μπορεί να αντικαταστήσει τον συνθέτη; 

Κατά την διαδικασία της μουσικής παραγωγής τέθηκαν ζητήματα αισθητικής ως 

προς την κατεύθυνση του μουσικού έργου, καθώς, όπως αποδεικνύεται από τις δυο 

εκδοχές του κομματιού, ο παραγωγός μπορεί να έχει ιδιαίτερα δραστική επίδραση στο 

τελικό αποτέλεσμα. 

 Το γεγονός αυτό ενισχύεται από το ότι πλέον η ψηφιακή τεχνολογία έχει 

προσδώσει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης στο μουσικό κείμενο καθώς και από το 

ότι πλέον οι παραγωγοί μέσω της συνεχούς εξέλιξης του επαγγέλματος,  συχνά έχουν 

ιδιαίτερα καλή κατάρτιση  σε ζητήματα ενορχήστρωσης, εκτέλεσης, πολλές φορές και 

σύνθεσης (Ramshaw, 2006). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ευκολία με την 

οποία τα ηχοχρώματα των οργάνων και οι μεταξύ τους ισορροπίες τίθενται σε 

επεξεργασία, εγείρει το εύλογο ερώτημα της μελλοντικά πιθανής αντικατάστασης του 
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συνθέτη από τον παραγωγό, καθώς ο παραγωγός εμπλέκεται εν δυνάμει στην 

δημιουργική διαδικασία της τελικής μορφής του ίδιου του μουσικού κειμένου.  

Φυσικά, εδώ τίθεται το ζήτημα του πρωτογενούς υλικού, της αρχικής ιδέας που 

προέρχεται από τον συνθέτη, αλλά υπό το πρίσμα του τελικού αποτελέσματος και της 

αισθητικής του, καθώς αυτό είναι που τελικά εκδίδεται, η κατάσταση δεν είναι εντελώς 

ξεκάθαρη. Ο συνθέτης φέρει την ιδέα, αλλά ο παραγωγός την μορφοποιεί, συχνά με 

αναφορές στην δική του αισθητική, η οποία αποτυπώνεται και στα χαρακτηριστικά του 

τελικού αποτελέσματος. Μάλιστα εάν το ζήτημα εξεταστεί υπό το πρίσμα του ακροατή, 

ο οποίος έρχεται σε επαφή μόνο με το τελικό αυτό αποτέλεσμα, αγνοώντας τη 

διαδικασία που έχει προηγηθεί, οι δύο αυτοί ρόλοι (παραγωγού- συνθέτη) είναι εντελώς 

δυσδιάκριτοι, ως προς τα στοιχεία που ο καθένας προσέφερε στην ηχογράφηση. 

Εντέλει όπως σημειώνει ο Burgess (2013:60) «η παραγωγή είναι η σύνθεση που αφορά 

στον ήχο». 
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Επίλογος –Προτάσεις για συμπληρωματική έρευνα 

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η παρούσα επιστημονική εργασία, καθώς ο 

γράφων ολοκληρώνοντας την διαδικασία ηχογράφησης, επιβεβαίωσε τα στοιχεία που 

χρειάζεται ένας μουσικός παραγωγός, τα οποία είχαν προκύψει από την ιστορική 

αναδρομή του πρώτου κεφαλαίου της εργασίας.  

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες παράμετροι που δεν συμπεριλήφθηκαν και θα 

μπορούσαν να τεθούν υπό διερεύνηση. Πρώτον, το τελικό μουσικό αποτέλεσμα, δεν 

εξετάστηκε ως προς την απήχηση του σε ένα πιθανό ακροατήριο, ώστε να διαπιστωθεί 

αν και κατά πόσο επέδρασαν οι επιλογές του παραγωγού σχετικά με τον τελικό 

χαρακτήρα του μουσικού έργου. Ακόμη, δεν λήφθηκε υπόψη ο οικονομικός 

παράγοντας της παραγωγής αυτής, γεγονός που αφορά τόσο στην πιθανή εμπορική 

απήχηση του εν λόγω μουσικού έργου, όσο και στους παράγοντες που θα έκαναν 

επιτρεπτή ή όχι μια τέτοια παραγωγή με βάση τις οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, δεν εξετάστηκαν οι προοπτικές του επαγγέλματος του μουσικού παραγωγού 

στην Ελλάδα καθώς και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να προσδώσει ο παραγωγός σε 

ένα κομμάτι με στόχο την εμπορική επιτυχία. Επίσης, θα μπορούσαν να μελετηθούν τα 

αίτια που εξηγούν την απουσία γυναικών από τον επαγγελματικό χώρο της μουσικής 

παραγωγής.   
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Προσαρτήματα 
 

 

Εικόνα 6- noise gate σελ 362 από Σαμπουτζής: Live sound 

 

 

Εικόνα 7- λειτουργία compressor, Θεοφάνους, σελ. 68 
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Εικόνα 8- Compression από plug in του Vegas 

 

 

Εικόνα 9- Παραμετρικό EQ από plug in του Vegas 
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Εικόνα 10- Παραμετρικό ΕQ από το εφέ για τη φωνή στο Vegas 

 

 

Εικόνα 11- Panning από το interface του Vegas. Οι κόκκινες τελείες που άπτονται της κυματομορφής 

αποτελούν τα σημεία μεταξύ των οποίων ο ήχος κινείται από το δεξιά προς τα αριστερά ( και το αντίστρωφο) 

στο πλαίσιο της στερεοφωνίας 
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Εικόνα 12- Vegas interface, από την εκδοχή με τις προσθήκες του παραγωγού 
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Εικόνα 13-Vegas digital Mixing console 
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Εικόνα 14-3 διαφοτετικές εφαρμογές ποσοστού compression στο τελικό master 

 

 

Εικόνα 15- Εικόνα 10: Κλειστή ομάδα facebook: studio oddity 

(https://www.facebook.com/groups/841090489370200/) 


