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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο τίτλος της παρούσας εργασίας είναι “Η Φωνή στις Ταινίες Κινουμένων 

Σχεδίων: Ιστορική Επισκόπηση και Τεχνικές Ηχογράφησης”. Η εργασία διαιρείται σε 

τρία τμήματα: 

• το πρώτο αφορά την ιστορία του κινηματογράφου και του κινούμενου σχεδίου. 

• το δεύτερο αφορά διάφορες τεχνικές των ηθοποιών φωνής. 

• το τρίτο εστιάζει σε διάφορα τεχνικά στοιχεία για την παραγωγή φωνής. 

Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται έρευνα που εστιάζει στην 

εξέλιξη της κινούμενης εικόνας. Το πρώτο υποκεφάλαιο αφορά τα πρώτα πειράματα 

και συσκευές που εμφανίστηκαν για την καταγραφή και αναπαραγωγή κινούμενων 

εικόνων. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο, η έρευνα στρέφεται στην εμφάνιση και εξάπλωση 

του κινούμενου σχεδίου. Το τρίτο υποκεφάλαιο πραγματεύεται την εμφάνιση και 

καθιέρωση του ήχου στον κινηματογράφο, ενώ στο τέταρτο πραγματοποιείται μια 

συνοπτική ιστορική επισκόπηση του κινηματογράφου και του κινούμενου σχεδίου με 

διαίρεση ανά δεκαετία. Στο υποκεφάλαιο αυτό δίδεται έμφαση σε έργα-ορόσημα 

κυρίως από άποψη τεχνικής, ενώ ιδιαίτερη θέση στην έρευνα σχετικά με τα κινούμενα 

σχέδια έχει η αναφορά των φωνητικών ηθοποιών που συμμετείχαν. 

Στο δεύτερο μέρος η έρευνα εστιάζεται στην φωνητική ηθοποιία. Γίνεται σύντομη 

ιστορική επισκόπηση, αναφορικά με τις ρίζες της φωνητικής ηθοποιίας στην ιστορία. 

Αναφέρονται επίσης κάποιες από της βασικότερες εργασίες στις οποίες η φωνητική 

ηθοποιία βρίσκει εφαρμογή. Στην συνέχεια αναφέρονται κάποιοι από τους 

σημαντικότερους ηθοποιούς φωνής στο χώρο του κινούμενου σχεδίου. Ακολούθως, 

παρατίθενται ορισμένες από τις βασικές τεχνικές και δεξιότητες που κρίνονται 

απαραίτητες στο επάγγελμα του ηθοποιού φωνής. Στο προτελευταίο υποκεφάλαιο 

αναφέρονται κάποιες βασικές στρατηγικές που επιστρατεύονται ώστε να προσδοθεί 

ιδιαίτερη ταυτότητα στο φωνητικό κείμενο και η πειστικότητα της ερμηνείας να είναι 

μεγαλύτερη. 

To τρίτο μέρος καλύπτει τις τεχνικές και τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για 

την ηχογράφηση, επεξεργασία και παραγωγή της φωνής. Σε μεγάλο βαθμό, οι τεχνικές 

αυτές αφορούν γενικά τον κλάδο της παραγωγής μουσικής και ήχου στον 
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κινηματογράφο. Ωστόσο, η έρευνα αφορά κυρίως μεθόδους που χρησιμοποιούνται 

στην παραγωγή φωνητικού κειμένου. Σημειώνεται επίσης ότι, το εν λόγω μέρος 

καλύπτει σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα την παραγωγή με την χρήση ψηφιακής 

τεχνολογίας και Η/Υ, καθώς (όπως αναφέρεται στην αρχή του εν λόγω υποκεφαλαίου) 

οι παλαιότερες μέθοδοι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και (πλέον) σπανιότερα εν χρήση. 

Τίποτα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την βοήθεια του επιβλέποντα και 

συνεπιβλέποντα, τους κυρίους Νηστικάκη Μιχαήλ και Ζέρβα Αθανασίου αντίστοιχα. 

Απευθύνονται ευχαριστίες για την βοήθεια και το ενδιαφέρον που έδειξαν κατά την 

εκπόνηση της εργασίας, καθώς και για την απλόχερη προσφορά γνώσης και 

επιστημονικής θεώρησης που προάγουν μέσω των διαλέξεων και ερευνών τους. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται και στον κύριο Φώτη Σακαλή (Ειδικό Τεχνικό 

Εργαστηριακό Προσωπικό) για τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις που παρείχε σε 

σχέση με τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού του εξοπλισμού του στούντιο. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Κινούμενη  εικόνα-Κινηματογράφος 

Η τεχνική της κινούμενης εικόνας (“motion picture”) έγκειται στην διαδοχική 

προβολή εικόνων (“frames”) με σταθερή ταχύτητα, οι οποίες δημιουργούν την 

ψευδαίσθηση της συνεχούς κίνησης, λόγω των φαινομένων φι (phi phenomenon1) και  

μετεικάσματος2. Σε μεγάλο βαθμό, ευνοήθηκε από την επινόηση και εξέλιξη της 

τεχνικής της φωτογραφίας. Αρχικά η τεχνική αυτή εμφανίστηκε για την καταγραφή 

της κίνησης και οπτικοποίησης της εικόνας. Αργότερα, η τεχνική αυτή εξελίχθηκε 

στην τέχνη της κινηματογραφίας (cinematography). Ο όρος ταινία (film) αναφέρεται 

στην ταινία από φωτοευαίσθητο υλικό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε προς αποτύπωση 

και προβολή των εικόνων αυτών (Ellis, 1979, σ.13-4). 

 

1.1. Πρώτα πειράματα κινούμενων εικόνων και εμφάνιση του κινηματογράφου 

 

Τα πρώτα πειράματα που αφορούσαν κινούμενες εικόνες πραγματοποιούνται τη 

δεκαετία του 1830. Εμφανίστηκαν δύο συσκευές που αφορούσαν την προβολή 

κινούμενων εικόνων: το «φενακιστοσκόπιο» (phenakistoscope) του Βέλγου Joseph 

Plateau, και το «ζωοτρόπιο» (zoetrope) του Βρετανού William Horner. Το εφέ της 

κίνησης επιτυγχανόταν με την περιστροφή δίσκων ή πλαισίων. Το 1845, ο Francis 

Ronalds κατασκεύασε την πρώτη κάμερα που μπορούσε να κάνει συνεχόμενες 

λήψεις, με εφαρμογή στην επιστημονική μελέτη και καταγραφή μετεωρολογικών 

φαινομένων. Το 1867, ο William Lincoln παρουσίασε τη συσκευή 

«ζωοπραξισκόπιο» (zoopraziscope), η οποία έδινε την δυνατότητα προβολής 

εικόνων ή φωτογραφιών εν κινήσει (Ellis, 1979, σ. 14-7). 

 

                                                 

1
 Το φαινόμενο αυτό αποτελεί «οπτική απάτη» (“optical illusion”). Έγκειται στην  ψευδή αντίληψη της 

κίνησης όταν στατικές εικόνες διαδέχονται η μια την άλλη με ένα διαφορά μικρότερη των 30 ms. 

2
 To “μετείκασμα" είναι ένας στιγμιαίος οπτικός ερεθισμός, ο οποίος  διαρκεί αρκετά αφού εξαφανιστεί 

η αιτία που το προκάλεσε γιατί χρειάζεται επεξεργασία από τον εγκέφαλο. Η εικόνα (είδωλο) που 

σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή από ένα αντικείμενο δεν χάνεται αμέσως, αλλά παραμένει και μετά 

την εξαφάνιση του. Η εντύπωση της εικόνας εξακολουθεί να διαρκεί ακόμα 1/16 περίπου του 

δευτερολέπτου, πάνω στο οπτικό νεύρο, λόγω αδράνειας , το μάτι δηλαδή δεν μπορεί να δει πάνω από 

24 φωτογραφίες το δευτερόλεπτο. 
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Εικόνα 1, φενακιστοσκόπιο». Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 από 

http://www.lesarcs-filmfest.com/blog/wp-content/uploads/Phenakistoscope1.jpeg 
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Εικόνα 2, ζωοτρόπιο. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 από https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/33/72/c8/3372c8d9916f849fecd84114cdb69d08.jpg 

 

Εικόνα 3, ζωοπραξισκόπιο. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 από 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Zoopraxiscope_16485u.jpg 
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Το 1873, ο Edward Muybridge πραγματοποίησε το πρώτο επιτυχημένο πείραμα 

κινούμενων φωτογραφιών, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και η πρώτη 

κινηματογραφική απόπειρα. Φωτογράφησε ένα άλογο που κάλπαζε, χρησιμοποιώντας 

24 στερεοσκοπικές κάμερες. Οι κάμερες ήταν τοποθετημένες παράλληλα με την 

πορεία του αλόγου, σε απόσταση 21 ιντσών η μία από την άλλη. Το κλείστρο κάθε 

μίας ήταν συνδεμένο με σύρμα, και ενεργοποιούνταν με το τράβηγμα αυτού του 

σύρματος από τις οπλές του αλόγου καθώς περνούσε. Η πρώτη κινηματογραφική 

ταινία που σώζεται είναι το “Roundlay Garden Scene”, και δημιουργήθηκε το 1888 

από τον Louis Le Prince στην Αγγλία. Τα πλάνα της ήταν αποτυπωμένα σε χάρτινη 

ταινία ( Sklar, 1993, σ.20-1). 

 

Εικόνα 4,κάποια από τα καρέ που τραβήχθηκαν κατά το πείραμα του Muybridge.. 

Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 από 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Zoopraxiscope_16485u.jpg 

Ο “κινητογράφος” (Kinetograph) επινοήθηκε το 1891, από τον W. Dickson. Ήταν 

μια κάμερα που αποτύπωνε συνεχόμενες εικόνες σε ταινία κυτταρίνης εμβαπτισμένη 

σε φωτοευαίσθητο υλικό, σε διαδικασία παρόμοια με αυτή των φωτογραφικών 

μηχανών. Με χρήση του “κινητοσκοπίου” (kinetoscope), επίσης επινόηση του 

Dickson, έγινε η πρώτη ατομική προβολή ταινιών κινητογράφου, το 1893. Με 

συνδυασμό κινητογράφου και προτζέκτορα, επινόηση του Charles Francis Jenkins, με 



10 
 

το όνομα “φαντοσκόπιο” (Phantoscope), πραγματοποιήθηκε η πρώτη μαζική προβολή 

ταινίας, το 1894. Τέλος, οι Γάλλοι αδερφοί Louis και Auguste Lumiere τελειοποίησαν 

το 1895 την συσκευή «κινηματογράφος» (Cinematograph), η οποία έκανε λήψεις, 

αποτύπωνε σε ταινία και προέβαλε κινούμενες εικόνες. Οι αδερφοί Lumiere 

πραγματοποίησαν την πρώτη μαζική προβολή κινηματογραφικής ταινίας με εισιτήριο 

στα τέλη του 1895. Μετά την επιτυχία τους, κινηματογραφικές αίθουσες 

εγκαινιάστηκαν σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Ο κινηματογράφος ως μέσο 

ψυχαγωγίας άρχισε να καθιερώνεται (Sklar, 1993, σ. 28-31). 

 

Εικόνα 5, «κινητογράφος». Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 από 

http://media1.britannica.com/eb-media/52/79852-004-56CA141C.jpg 

 

Εικόνα 6, « κινητοσκόπιο». Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 από https://goo.gl/fDHEbn 
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Εικόνα 7,  «φαντοσκόπιο». Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 από https://goo.gl/N79Shg 

 

Εικόνα 8,  «κινηματογράφος». Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 από 
http://www.victorian-cinema.net/cinematographwrench.jpg 
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Στις αρχές του 20ου αιώνα, αρκετές εφευρέσεις έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη των 

κινηματογραφικών τεχνικών. Η επινόηση λυχνιών ψευδαργύρου από τον Cooper 

Lewit το 1905 επέτρεπαν την αποτύπωση των πλάνων χωρίς φυσικό φωτισμό. Η 

κάμερα  “Bell & Howell 2709” που επινοήθηκε το 1915 έκανε δυνατή την λήψη 

κοντινών πλάνων χωρίς μετακίνηση της κάμερας. Το 1908, η επινόηση της συσκευής 

«Kinemacolor» επέτρεψε την δημιουργία της πρώτης έγχρωμης ταινίας (“A visit to the 

Seaside”), όπου ο χρωματισμός ήταν φυσικός και όχι προϊόν επεξεργασίας (Ellis, 

1979·Sklar,1993). 

 

Εικόνα 9,  «Kinemacolor». Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017από https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/62/ce/a0/62cea08dda2df2bbfc5018958dae9623.jpg 

Aπό την δεκαετία του 1910 και έπειτα, ο κινηματογράφος αποτέλεσε ένα από τα 

σημαντικότερα μέσα λαϊκής ψυχαγωγίας. Μεγάλα χρηματικά ποσά επενδύονταν στην 

κατασκευή ταινιών, κάνοντας τον κινηματογράφο προσοδοφόρα επιχείρηση για 

πολλούς επιχειρηματίες. Διάφορα πειράματα με τους φακούς, τα φίλτρα, τον φωτισμό, 

την κίνηση και τοποθέτηση της κάμερας και ειδικών εφέ, ανέδειξαν τις δυνατότητες 

του μέσου αυτού, το οποίο σύντομα εξελίχθηκε σε ξεχωριστή και αυτόνομη Τέχνη 

(Ellis, 1979·Sklar, 1993, σ.54). 
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1.2. Η εμφάνιση του κινούμενου σχεδίου (cartoon) 

 

Η αρχή λειτουργίας του κινούμενου σχεδίου είναι όμοια με αυτή των 

κινηματογραφικών ταινιών, με την διαφορά ότι τα πλάνα αποτελούνται από σκίτσα 

ή ζωγραφιές, αντί φωτογραφιών. Το κινούμενο σχέδιο έχει, επίσης, σύνδεση με τα 

χιουμοριστικά σκίτσα (κόμιξ), που πρωτοεμφανίστηκαν στις εφημερίδες τον 19ο 

αιώνα. 

Τα πειράματα με το κινούμενο σχέδιο ξεκίνησαν στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο 

Γάλλος επιστήμονας Charles-Emile Reynaud επινόησε τις πρώτες συσκευές οι οποίες 

προέβαλαν σκίτσα, το «praxinoscope» (1877) και το «Theatre Optique» (1888). Η 

πρώτη προβολή με χρήση των προαναφερθέντων μέσων έγινε το 1892, στο Παρίσι, 

και περιελάμβανε 3 ταινίες κινούμενων σχεδίων (από 300 έως 700 frames). Το 1906 

παρουσιάστηκε η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων3 με τίτλο “Humorous Phases of  

Funny Faces”, δημιούργημα του Βρετανού γελοιογράφου James Stuart Blackton.  O 

Blackton πειραματίστηκε εξίσου με την κίνηση σκίτσων ζωγραφισμένων στο χέρι 

καθώς επίσης και με την τεχνική «stop-motion» (η οποία εισήχθη από τον Γάλλο 

Georges Melies) (Michelsen, 2009, σ. 4). 

 

Εικόνα 10a, στιγμιότυπο από το καρτούν “Humorous Phases of  Funny Faces”. 

Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017από https://media1.britannica.com/eb-
media/63/99863-049-69F562C3.jpg 

 

                                                 
3
 Με σκίτσα σχεδιασμένα απευθείας στο τελικό φιλμ προβολής και όχι σε ξεχωριστά ζωγραφισμένα 

κινούμενα σκίτσα. 
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Εικόνα 10,  «praxinoscope». Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017από 

http://www.heeza.fr/1640-thickbox/optical-toy-the-praxinoscope.jpg 
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Εικόνα 11,  γκραβούρα του 1892, που εικονίζει το “Theatre Optique”. Ανακτήθηκε στις 

1 Ιουλίου 2017από https://goo.gl/tfVFjI 

 

Σημαντική προσωπικότητα για την καθιέρωση των κινούμενων σχεδίων ήταν ο 

Αμερικανός ευθυμογράφος Winsor McCay (1869-1934). Οι πρώτοι χαρακτήρες 

κινουμένων σχεδίων που χρησιμοποίησε ήταν ήδη δημοφιλείς από την σειρά κόμιξ της 

εφημερίδας New York Herald όπου εργαζόταν, και έτσι είχαν αμέσως απήχηση. Το 

1914 παρουσίασε την ταινία “Gertie the Dinosaur” (10000 πλάνα), η οποία αποτελεί 

και την πρώτη ταινία όπου συνυπάρχουν κινούμενο σχέδιο και “live action” 

(ηθοποιοί). Μια ακόμα σημαντική δημιουργία του ήταν το κινούμενο σχέδιο  “The 

Sinking of Lousitania” (1918), το πρώτο που αποτυπώθηκε σε ταινία κυτταρίνης (ίδια 

με την ταινία που χρησιμοποιούνταν στις ταινίες “live action”) (Michelsen, 2009, σ. 

4·Sklar, 1993, σ. 70). 
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Εικόνα 11β,  στιγμιότυπο από την ταινία “Gertie the Dinosaur”. Ανακτήθηκε στις 1 

Ιουλίου 2017 https://goo.gl/UrvJ6M 

 

 

Εικόνα 11γ,  στιγμιότυπο από την ταινία “The sinking of Lousitania ”. Ανακτήθηκε στις 
1 Ιουλίου 2017 https://goo.gl/UrvJ6M 

 

Ο πρώτος ιδιαίτερα δημοφιλής χαρακτήρας cartoon ήταν ο “Felix the Cat”, 

επινόηση του Otto Mesmer. Επρόκειτο για ένα χαρακτήρα που εμφανιζόταν στο ημι-
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εβδομαδιαίο περιοδικό Paramount Magazine. Το όνομα Felix the Cat δόθηκε μετά την 

τρίτη ταινία του, “The Adventures of Felix the Cat” (1919). Δημιουργήθηκαν 

περισσότερες από 170 ταινίες (ως επι τω πλείστον βωβές και ασπρόμαυρες), κατά την 

διάρκεια της επιτυχίας του Felix the Cat (1919-1928), αρχικά παραγωγή της 

Paramount, και αργότερα του παραγωγού M.J. Winler. Ο Felix the Cat επισκιάστηκε 

από την εμφάνιση του Mickey Mouse (Dirks, n.d.). 

 

Εικόνα 11δ,  στιγμιότυπο από την ταινία “Adventures of Felix the Cat”. Ανακτήθηκε 
στις 1 Ιουλίου 2017 https://goo.gl/vADjGp 

Άλλα ιστορικά ορόσημα των ταινιών κινουμένων σχεδίων στις πρώτες δεκαετίες 

του 20ού αιώνα είναι: 

• η εμφάνιση της πρώτης ταινίας 3D, όπου χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου η 

τεχνική “stop motion”. H τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τον Ρώσο 

Wladislaw Starewicz (1882-1965) στις ταινίες “The Grasshopper and the Ant” 

(1911) και “The Cameraman's Revenge” (1911) (Sklar, 1993, σ. 70). 
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Εικόνα 11ε,  στιγμιότυπο από την ταινία “The Grasshoper and the Ant”. Ανακτήθηκε 
στις 1 Ιουλίου 2017 https://goo.gl/vADjGp 

 

 

Εικόνα 11στ,  στιγμιότυπο από την ταινία “The Cameraman’s Revenge”. Ανακτήθηκε 

στις 1 Ιουλίου 2017 https://goo.gl/vADjGp 

 

• Η δημιουργία του πρώτου έγχρωμου cartoon. Τα πλάνα σκιτσάρονταν σε 

διάφανα φύλλα κυτταρίνης και χρωματίζονταν. Στη συνέχεια φωτογραφίζονταν 

σε έγχρωμο φιλμ. Η τεχνική αυτή αποτελεί πρόδρομο του χρωματισμού 

«Technicolor», και ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα και ακριβή. Η πρώτη ταινία που 

δημιουργήθηκε με την τεχνική αυτή ήταν το “The Debut of Thomas the Cat” 

(1920) (Dirks, n.d). 

• Η εμφάνιση της πρώτης ταινίας κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους 

τοποθετείται στο 1926 και ήταν γερμανικής παραγωγής. Δημιουργός ήταν ο 

Lotte Reiniger, και το όνομα της “Die Abenteuer des Prinzen Achmed” (Dirks, 

n.d.). 
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Εικόνα 11ζ,  στιγμιότυπο από την ταινία “ Die Abenteuer des Prinzen Achmed ”. 
Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 https://goo.gl/vADjGp 

 

• Το πρώτο καρτούν με χρωματισμό τριών χρωμάτων (κόκκινο-πράσινο-μπλε), 

ήταν το “Flowers and Trees” της Walt Disney Productions (βλ. παρακάτω) 

(Dirks, n.d.). 

• Η εμφάνιση των πρώτων ταινιών κινούμενων σχεδίων με συγχρονισμένο διάλογο 

και μουσική, με πρώτη την ταινία “Steamboat Willie” (1928), με πρωταγωνιστή 

τον χαρακτήρα Mickey Mouse (βλ.παρακάτω και υποκ. 2.1.) (Dirks, n.d.).  

1.3. Ο ήχος στον κινηματογράφο 

Οι προσπάθειες για τον συγχρονισμό ήχου-εικόνας είχαν ξεκινήσει σχεδόν 

ταυτόχρονα με την εμφάνιση του κινηματογράφου. Ο Thomas Edison είχε 

παρουσιάσει ένα σύστημα για ταυτόχρονη αναπαραγωγή ήχου και εικόνας το 1895. 

Τα προβλήματα συγχρονισμού ωστόσο δεν επέτρεψαν την καθιέρωση του. Ίδιο 

πρόβλημα είχε και η επινόηση του “Χρονοφώνου” (Chronophone, Allen&Gomery, 

1985, σ. 116) του Γάλλου Leon Gaumont, που εισήχθη το 1905 (Allen&Gomery, 

1985, σ.117). 
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Εικόνα 12, χρονόφωνο. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017από 
https://pbs.twimg.com/media/Cl91YSkWYAAnYNC.jpg 

Σημαντική προσωπικότητα στην ιστορία κινηματογράφου που πειραματίστηκε 

εκτενώς με την τεχνική αυτή ήταν ο David Wark Griffith (1875-1948). Ήταν ένας 

από τους δημιουργούς που καθιέρωσαν την “αφηγηματική ταινία” (“narrative film”, 

Sklar, 1993, σ.51). O Griffith είχε ασχοληθεί με την ηθοποιία και την δραματουργία 

πριν εισέλθει στο χώρο του κινηματογράφου, αρχικά ως ηθοποιός, και αργότερα ως 

παραγωγός και σκηνοθέτης. Ιδιαίτερα παραγωγικός δημιουργός, σκηνοθέτησε 

περισσότερες από (100) ταινίες με λόγια στο διάστημα 1908-1909. Το μεγαλύτερο 

έργο του ήταν η ταινία “The Lonely Vila”(1909). H ταινία βασίστηκε στην βρετανική 

“Physician of the Castle” (1908), ωστόσο η αφήγηση που πρόσθεσε ο Griffith την 

ανέδειξε σε ένα νέο πρωτότυπο έργο τέχνης (Sklar, 1993, σ.51). 
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Τα προβλήματα του συγχρονισμού λύθηκαν μετά από δύο περίπου δεκαετίες και 

πολλά πειράματα. Την λύση προσέφερε η συνεργασία των εταιριών American 

Telephone & Telegraph (AT&T) και Western Electric. Το 1922 οι δύο εταιρίες 

παρουσίασαν εξελιγμένα ηχοσυστήματα, με μεγαλύτερη ένταση και καλύτερη 

ηχητική ποιότητα. Εκτός αυτών, ο συγχρονισμός ήχου και εικόνας ήταν πολύ 

ασφαλέστερος. Το ηχοσύστημα αυτό ονομάστηκε “Vitaphone” (Allen&Gomery, 

1985, σ.118). 

 

Εικόνα 12β, Vitaphone. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 από 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/VitaphoneDemo.jpg 

 

Για την προώθηση του ηχοσυστήματος, οι δύο εταιρίες χρηματοδότησαν την 

κατασκευή σύντομων, διαφημιστικών ταινιών. Η εταιρία που ανέλαβε την εκπόνηση 

αυτών των ταινιών ήταν η Warner Bros., το 1924. Η Warner Bros. εκείνη την εποχή 

βρισκόταν στα όρια της χρεοκοπίας, και η νέα επινόηση προσέφερε την λύση στα 

μεγάλα οικονομικά προβλήματα της. Η αναπαραγωγή ηχογραφημένου υλικού 

καθιστούσε περιττή την μόνιμη απασχόληση μουσικών και ηθοποιών για την 
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προβολή ταινιών με ήχο. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, οι περισσότερες εταιρίες 

παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών ακολούθησαν το παράδειγμα της Warner 

Bros, εισερχόμενες στην περίοδο του «ομιλούντος κινηματογράφου»(“talkies” 

Allen&Gomery, 1985, σ. 117-9). 

1.4. Εξέλιξη ταινιών (κινηματογράφος και τηλεόραση) και κινουμένου 

σχεδίου 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη επισκόπηση της ιστορικής πορείας του 

κινηματογράφου. Οι τάσεις και τεχνικές που αποτέλεσαν βάση για την εδραίωση της 

τέχνης του κινηματογράφου, καθώς και η εξέλιξη του κινηματογράφου σε διεθνή 

βιομηχανία, προέρχονταν από κινηματογραφικά studios της Αμερικής. Για τον λόγο 

αυτό, στο παρόν υποκεφάλαιο η έρευνα εστιάζει κυρίως στην ιστορία του 

αμερικανικού κινηματογράφου. 

• Δεκαετία 1920 

Κατά τη δεκαετία του 1920, ο κινηματογράφος γνώρισε μεγάλη άνθιση4. Οι 

περισσότερες ταινίες ήταν βωβές5, με άμεση αναφορά στο θέατρο από άποψη στυλ. 

Σταδιακά, οι ταινίες γίνονταν μεγαλύτερες, και οι εργασίες που απαιτούνταν 

(σκηνοθεσία, σκηνογραφία, φωτογραφία, σενάριο κτλ), άρχισαν να γίνονται πιο 

εξειδικευμένες. Ήδη από την δεκαετία του 1920, οι ταινίες άρχισαν να διαιρούνται σε 

είδη (genres), με σαφή θεματολογία και περιεχόμενο (μελοδράματα, πολεμικές, 

γουέστερν, τρόμου, κωμωδίες, μυστηρίου κτλ). Το μεγαλύτερο μέρος των ταινιών 

παγκοσμίως παραγόταν στις ΗΠΑ, όπου πέντε στούντιο (“Big Five”) κυριαρχούσαν 

στον χώρο (Warner Bros. Pictures, Paramount Studios, RKO, MGM και Fox Film 

Corporation). Στα μέσα της δεκαετίας του 1920, οι Warner Bros. και Western Electric 

εισήγαγαν την ομιλία στις ταινίες, με τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό γραμμοφώνου και 

ταινίας. Σύντομα, η παραγωγή ταινιών με ηχογραφημένο ήχο άρχισε να γίνεται 

καθεστώς.  Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους με ηχογραφημένη μουσική ήταν η “Don 

Juan”(1926). Το πρώτο soundtrack ηχογραφήθηκε το 1927, και αφορούσε την ταινία 

“Sunrise” (1927) (Sklar, 1993, σ. 172-3· Ellis, 1973, σ. 151-8). 
                                                 

4
  Αναφέρεται ότι στην Αμερική, οι συνολικές χρηματικές επενδύσεις ανήλθαν σε 2 δισ. δολλάρια, 

υπήρχε τεράστιος αριθμός κινηματογραφικών στούντιο (20 βρίσκονταν μόνο στο Hollywood) και κατά 

μέσο όρο παράγονταν 800 ταινίες ετησίως . 

5
 Ο όρος ‘’βωβές’’ περιγράφει ταινίες οι οποίες δεν είχαν συγχρονισμένο διάλογο. Ωστόσο, ηχητική  

επένδυση υπήρχε πάντα, είτε με τη μορφή ηχογραφημένου υλικού (γραμμόφωνο, αυτόματα όργανα 

κ.α.) είτε ζωντανή (μουσικά σύνολα, διάλογοι, εφέ κ.α.) (Sklar, 1993, σ. 57) 
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Εικόνα 13a, διαφημιστική αφίσα για την ταινία “Don Juan”. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 

2017 από 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/DonJuanPoster2.jpg/220px-
DonJuanPoster2.jpg 

Στην δεκαετία του 1920 κάνει ντεμπούτο ο γνωστότερος δημιουργός κινουμένων 

σχεδίων του 20ού αιώνα, ο Walt Disney (1901-1966). Ξεκίνησε την καριέρα του ως 

δημιουργός διαφημιστικών σποτ βασισμένων σε κινούμενο σχέδιο. Τα πρώτα του, 

μικρού μήκους, κινούμενα σχέδια, ήταν τα “Little Red Riding Hood” (1922) και 

“Four Musicians of Bremen” (1922). Τον επόμενο χρόνο, ο Walt Disney 

εγκαταστάθηκε στο Los Angeles και ίδρυσε το στούντιο του (με το όνομα Disney 

Brothers Studio). H πρώτη σχετικά επιτυχημένη δουλειά του ήταν μια σειρά 56 

επεισοδίων με το όνομα “Alice Comedies” (1924). Ο πρώτος εμπορικά επιτυχημένος 

χαρακτήρας της Disney ήταν ο “Oswald the Lucky Rabbit”, ο οποίος εμφανίστηκε σε 

24 σύντομες ασπρόμαυρες ταινίες κινουμένων σχεδίων στο διάστημα 1927-1928, πριν 

περιέλθει στην ιδιοκτησία του Walter Lanz. Η μεγάλη επιτυχία ήρθε με την επινόηση 

του Mickey Mouse (Sklar,1993, σελ. 176-8). 
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Εικόνα 13β, στιγμιότυπο απο την ταινία“Little Red Riding Hood” . Ανακτήθηκε στις 1 
Ιουλίου 2017 από 
https://www.google.gr/search?q=google+pics&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi
U84mVw_TUAhWFtBQKHf6FCvcQ_AUICigB&biw=1360&bih=638 

 

Εικόνα 13γ, στιγμιότυπο απο την ταινία“The Four Musicians of Bremen” . Ανακτήθηκε 

στις 1 Ιουλίου 2017 από 
https://www.google.gr/search?q=google+pics&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi
U84mVw_TUAhWFtBQKHf6FCvcQ_AUICigB&biw=1360&bih=638 

 

 

Εικόνα 13δ,στιγμιότυπο από το show “Alice Comedies», στο επεισόδιο «Alice’s Egg 
Plant”. Αριστερά εικονίζεται ο χαρακτήρας Julius και δεξιά η Alice, από την ηθοποιό 
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Virginia Davis. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017από http://www.alicecomedies.com/wp-

content/uploads/alices-egg-plant2.jpg 

 

Εικόνα 14,o χαρακτήρας Oswald the Lucky Rabit.  Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017από 
http://pa1.narvii.com/6093/3a20aa09f1294e9778b8f20d537b965e09da654b_hq.gif 

 

To 1928, ο animator Ub Iwerks (1901-1971) παρουσίασε τον χαρακτήρα 

Mortimer Mouse, ο οποίος είχε αμυδρή ομοιότητα με τον Felix the Cat του Otto 

Mesmer, και μεγάλη ομοιότητα με τον Oswald the Lucky Rabbit. Το πρώτο cartoon 

στο οποίο συμμετείχε ο χαρακτήρας αυτός ήταν το “Plane Crazy” τον Μάιο του 

1928, πλέον με το όνομα Mickey Mouse. Στην ίδια ταινία πρωτοεμφανίζεται, 

επίσης, ο χαρακτήρας Minnie Mouse. Δύο ακόμα ταινίες με τον Mickey παρήχθησαν 

σε σύντομο διάστημα: το προαναφερθέν “Steamboat Willie” τον Ιούλιο και το “The 

Galloping Gaucho” τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Το “Steamboat Willie” υπέστη 

επεξεργασία ήχου, και επαναπαρουσιάστηκε τον Νοέμβρη του ίδιου έτους στη Νεα 

Υόρκη, για να προκαλέσει τεράστια επιτυχία, και να οδηγήσει στην δημιουργία 

πολλών ακόμα ταινιών με πρωταγωνιστή τον Mickey Mouse6(Sklar,1993, σελ. 176-

8, Ellis, 1979, σ.211-3). 

                                                 
6
 Στις ταινίες αυτές οι χαρακτήρες αρθρώνουν λίγες λέξεις. Η πρώτη ομιλούσα ταινία κινουμένων 

σχεδίων με κανονικό διάλογο ήταν η “Bosco the TalkIng Kid” (1929) των Hugh Harman (επίσης 

δημιουργό των Looney Tunes και των Merrie Melodies) και Rudolph Ising.Η πρώτη ταινία με πλήρη 

διάλογο από τον Mickey Mouse ομιλούντα ήταν η ένατη, κατά σειρά ταινία του, “The Karnival Kid” 

(1929) 
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Εικόνα 15, στιγμιότυπο από την ταινία “Steamboat Willie”. Εικονίζεται ο χαρακτήρας 
Mickey Mouse. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017από https://lumiere-

a.akamaihd.net/v1/images/image_e731fd7d.jpeg 

Άλλοι σημαντικοί δημιουργοί ταινιών cartoon της δεκαετίας του 1920 ήταν οι 

αδερφοί Fleisher, με την εταιρία Inkwell Studios. Η πρώτη ταινία καρτούν μεγάλου 

μήκους, με το όνομα “Einstein's Theory of Relativity” (1923) ήταν δικής τους 

παραγωγής. Στην Inkwell Studios αποδίδεται, επίσης και ο πειραματισμός με 

συγχρονισμό διαλόγου πριν το “Steamboat Willie” της Disney. Οι καινοτομίες 

εμφανίστηκαν στην σειρά καρτούν “Ko-Ko Song Car Tunes” (1924-1926). 

Σημαντικοί χαρακτήρες που δημιούργησε η Inkwell Studios ήταν οι Ko-Ko the 

Dancing Clown (1924), Bimbo (1926), Betty Boop (1930), Popeye the Sailor (1933), 

και την πρώτη παρουσίαση του Superman σε κινούμενο σχέδιο (1941). Η Inkwell 

Studios εξαγοράστηκε το 1941 από την Paramount, μετά την αποτυχία της ταινίας 

καρτούν “Mr Bug Goes to Town” (1941) (Dirks, n.d.). 
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Εικόνα 15β, εικονίζεται ο χαρακτήρας Κο-Κο The Dancing Clown. Ανακτήθηκε στις 1 

Ιουλίου 2017από https://lumiere-a.akamaihd.net/v1/images/image_e731fd7d.jpeg 

 

 

Εικόνα 15γ, εικονίζεται ο χαρακτήρας Betty Boop. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017από 
http://pixel.nymag.com/imgs/fashion/daily/2017/03/13/13-betty-boop.w710.h473.2x.jpg 
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Εικόνα 15δ, εικονίζεται ο χαρακτήρας Popeye the Sailorman. Ανακτήθηκε στις 1 
Ιουλίου 2017από https://static.comicvine.com/uploads/square_small/11/114183/5200264-

popeye.jpg 

 

• Δεκαετία 1930 

Η δεκαετία του 1930 αποτέλεσε κομβικό σημείο για την ιστορία του 

κινηματογράφου. Παρά την Οικονομική Ύφεση (Great Depression), ο 

κινηματογράφος συνέχισε να αποτελεί προσφιλές μέσο ψυχαγωγίας και αποδοτική 

επένδυση. Στην δεκαετία αυτή έκαναν ντεμπούτο πολλοί από τους 

κινηματογραφικούς αστέρες των επόμενων δεκαετιών (Jean Harlow, Greta Garbo, 

John Wayne, Helen Heyes, Johhny Wissemuler, Clarke Gable, Katherine Hepburn 

κα.). Ο ομιλών κινηματογράφος καθιερώθηκε. Εισήχθησαν καινοτομίες στον 

χειρισμό της κάμερας, αποτέλεσμα των πρώτων ταινιών μιούζικαλ (“Applause”, 

“Love me tonight” κα.). Στο μιούζικαλ “Applause” παρουσιάστηκε και μια 

επαναστατική τεχνική στον τομέα της ηχοληψίας: την μίξη μουσικής και διαλόγου 

από δύο διαφορετικές πηγές (Barrier, 2003·Sklar, 1993, σ.169, 190, 192·Ellis, 1979, 

σ. 169-73·Dirks, n.d.). 
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Εικόνα 16α, αφίσα από το musical “Applause”. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 από 

https://hollywoodrevue.files.wordpress.com/2013/10/applause-1929.jpg 

 

Μετά το 1932, η ανάπτυξη της τεχνικής της ηχοληψίας επέτρεψε την 

ηχογράφηση διαλόγων και ηχητικών εφέ ξεχωριστά από την εικόνα, δίνοντας 

μεγαλύτερες δυνατότητες στην επεξεργασία του ήχου. Ο έγχρωμος κινηματογράφος 

προόδευσε επίσης. Η πρώτη έγχρωμη ταινία μικρού μήκους ήταν η “La Cucaracha” 

(1934) και μεγάλου μήκους ήταν η “Becky Sharp” (1935), τραβηγμένη εξ 

ολοκλήρου σε χρωματισμό RGB7. Η πρόοδος των ειδικών εφέ ήταν ιδιαίτερα 

σημαντική. Έως τα τέλη της δεκαετίας του 1930, υπήρχε η δυνατότητα να γυριστούν 

ταινίες εξ ολοκλήρου στο στούντιο αντί για πραγματικές τοποθεσίες (“The 

Hurricane”, “Captain Courageous” κα). Η δυνατότητα γυρισμάτων στο ελεγχόμενο 

περιβάλλον των στούντιο βελτίωσε την συνολική ποιότητα των παραγόμενων 

ταινιών, και χαμήλωσε το κόστος (Barrier, 2003·Sklar, 1993, σ. 174-5, 216·Ellis, 

1979, σ. 169-73·Dirks, n.d.) . 

                                                 
7
 Χρωματισμός τριών χρωμάτων: Red ( κόκκινο) Green (πράσινο) Blue (μπλε). 
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Εικόνα 16β, στιγμιότυπο από την ταινία “La Cucaracha ”. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 

2017 από https://3.bp.blogspot.com/-

QeE7n1FZzPY/VSQmMCPHOOI/AAAAAAAAbTo/SpTwfDoEG2A/s1600/la_cucaracha.jpg 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και τις αρχές της δεκαετίας του 1930, η Disney, 

παράλληλα με τον όλο και δημοφιλέστερο Mickey Mouse, ξεκίνησε την σειρά “Silly 

Symphonies” (1929-1939). Το ντεμπούτο της σειράς έγινε το 1929, με την ταινία 

“Skeleton Dance”. Στις 75 ταινίες “Silly Symphonies” πραγματοποιούνταν πολλοί 

πειραματισμοί στον τομέα του animation. Στη σειρά αυτή παρουσιάζεται και η 

πρώτη μεταφορά λαϊκού παραμυθιού σε κινούμενο σχέδιο: επρόκειτο για το “Babes 

in the Woods” (1932).  

 

Εικόνα 17,  αφίσα από την ταινία “Flowers and Trees”  της σειράς «Silly Symphonies”. 

Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5f/Silly_symphony.jpg 

Οι  πρώτες ταινίες καρτούν με χρωματισμό RGB (Technicolor) ήταν, επίσης, 

μέρος της σειράς, και είχε τον τίτλο “Flowers and Trees” (1932). Την επόμενη 
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χρονιά, η Disney δημιουργεί την ταινία “The Three Little Pigs” (1933), ιδιαίτερα 

σημαντική για την ιστορία των κινουμένων σχεδίων, καθώς εισάγει την έννοια του 

“personality animation” (κινούμενο σχέδιο με προσωπικότητα), καθώς κάθε ένα από 

τα τρία γουρουνάκια έχει ξεχωριστό χαρακτήρα.  

 

Εικόνα 17β,  αφίσα από την ταινία “Three Little Pigs ”  της σειράς «Silly Symphonies”. 

Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a5/Three_Little_Pigs_poster.jpg 

Πολλοί από τους χαρακτήρες που θα χρησιμοποιηθούν εκτενώς από την Disney 

στις επόμενες δεκαετίες ξεκίνησαν από την σειρά “Silly Symphonies”: Pluto (1930, 

αρχικά με το όνομα Rover), Goofy (1935), Donald Duck (1934) και Daisy Duck 

(1937, αρχικά με το όνομα Donna Duck). Αξίζει να αναφερθεί ότι η σειρά “Silly 

Symphonies” κέρδισε συνολικά επτά Academy Awards. Εκτός της σειράς “Silly 

Symphonies”, μια σημαντική ταινία καρτούν της Disney το 1930 ήταν η ταινία 

καρτούν μεγάλου μήκους (η πρώτη στην ιστορία) “Snow White and the Seven 

Dwarves” (1937), που αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία (Barrier, 2003·Ellis, 1973, 211-

5·Dirks, n.d.·Sklar, 1993, σ.220).  

H Warner Bros εξελίσσεται ραγδαία στον χώρο των cartoon την δεκαετία του 

1930, καθώς δημιουργεί και παρουσιάζει κάποιους από τους βασικούς χαρακτήρες 

κινουμένων σχεδίων. Υπό την καθοδήγηση του Tex Avery, δημιουργούνται οι Porky 

Pig (ντεμπούτο στο καρτούν “Gold Diggers of '49” του 1935), Daffy Duck 
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(ντεμπούτο στο καρτούν “Porky's Duck Hunt”, 1937), Elmer Fudd (στο cartoon 

“Daffy Duck and Egghead” του 1938) και Bugs Bunny (πρώτη εμφάνιση στο 

καρτούν “Porky's Hare Hunt” του 1938). Και οι δυο σειρές της Warner Bros, 

“Looney Tunes” συνέχεια του προαναφερθέντος “Talking Kid” (με πρώτη ταινία το 

“Sinkin' in the Bathtub”, 1930) και “Merry Melodies” (με πρώτη ταινία την “Lady, 

Play your Mandolin!” (1931), ήταν βαθύτατα επηρεασμένες από την σειρά “Silly 

Symphonies” του Disney (Barrier, 2003·Sklar, 1993, σ.268·Dirks, n.d.). 

 

Εικόνα 18, στιγμιότυπο από επεισόδιο της σειράς “Looney Toons ” .H στυλιστική επιρροή 

από τα κινουμενα σχέδια του Walt Disney είναι εμφανής. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 

http://vignette1.wikia.nocookie.net/looneytunes/images/2/21/LOONEY_TUNE_TITLE.png/re

vision/latest?cb=20140809151956 

 

Εικόνα 19, στιγμιότυπο από επεισόδιο της σειράς “Merrie Melodies ” .H στυλιστική 

επιρροή από τα κινουμενα σχέδια του Walt Disney είναι εμφανής. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 

2017 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Merrie_Melodies_title_card_with_F

oxy.jpg 
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Άλλες σημαντικές σειρές καρτούν που εμφανίζονται κατά την δεκαετία του 1930 

από άλλες εταιρίες ήταν οι “Crazy Cat” και “Igatz the Mouse” (Columbia Pictures, 

εμφάνιση το 1929 και έγχρωμο από το 1935), η σειρά “Happy Harmonies” (1934-

1938) της MGM, επίσης επηρεασμένη από την σειρά “Silly Symphonies”. Η εταιρία 

Terry toons, η οποία είχε ιδρυθεί στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, παράγει μια 

σειρά 25 ταινιών, όλες με θέμα το φαγητό (πχ. “Caviar” (1930), “Hot Turkey” 

(1930), κα.) (Barrier, 2003·Dirks, n.d.). 

 

Εικόνα 19 β, στιγμιότυπο από επεισόδιο της σειράς “Happy Harmonies ” .H στυλιστική 

επιρροή από τα κινουμενα σχέδια του Walt Disney είναι εμφανής. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 

2017 https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/13/7e/52/137e522753bb4792aa287355f1481f14.jpg 

• Δεκαετία 1940 

Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1940, η κινηματογραφική βιομηχανία 

επηρεάστηκε οικονομικά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά την διάρκεια του 

πολέμου, οι προτιμήσεις του κοινού σταδιακά μεταστράφηκαν: από ρομαντικές ταινίες 

και ταινίες φαντασίας, σε ταινίες με πολεμικό θεματολογικό περιεχόμενο. Ο 

κινηματογράφος λειτούργησε σαν βασικό μέσο πατριωτικής προπαγάνδας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ταινίες “Hollywood Canteen” (1944) και 

“Casablanca” (1942). Οι τεχνικές βελτιώσεις, κυρίως στον φωτισμό, την ηχοληψία, το 

χρωματισμό και τα ειδικά εφέ, παρήγαγαν καλύτερες ποιοτικά ταινίες. Αυτό 

διατήρησε το ενδιαφέρον του κοινού, παρά την γενικότερη δυσχερή οικονομική 

κατάσταση και του περιορισμού των οικονομικών πόρων των δημιουργών 
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(Allen&Gomery, 1985, 120-130·Ellis, 1979, σ. 250-61·Dirks, n.d.·Mechelsen, 2009, σ. 

9·Sklar, 1993, 260-8). 

 

Εικόνα 20, διαφημιστική αφίσα από την ταινία “Casablanca”. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 

2017 από https://i1.wp.com/cinespoon.net/wp-content/uploads/2015/05/Poster-

Casablanca_13.jpg?resize=692%2C360 

Κατά την δεκαετία του 1940 έκαναν την εμφάνιση τους και οι χαρακτήρες 

κινουμένων σχεδίων που στις επόμενες δεκαετίες θα κυριαρχούσαν: 

• Στην ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους “Α Wild Hare” (1940) της Warner 

Bros, παίρνει την τελική του μορφή ο Bugs Bunny. Εμφανίζονται οι χαρακτήρες του 

Yosemity Sam στην ταινία “Hare Trigger” (1945), του Tweety στην ταινία “Α Tale 

of two Kitties” (1942) και του γάτου Sylvester στην ταινία “Life with Feathers” 

(1945). Και οι τρεις χαρακτήρες ήταν δημιουργήματα του Friz Freleng (Sklar, 1993, σ. 

268) (Dirks, n.d.). 

 

Εικόνα 21α, διαφημιστική αφίσα από την ταινία “A Life with Feathers ”. Ανακτήθηκε 

στις 1 Ιουλίου 2017 από 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/e/ee/Life_with_feathers.jpg/220px-

Life_with_feathers.jpg 

 

 

Εικόνα 21β, διαφημιστική αφίσα από την ταινία “A Wild Hare ”. Ανακτήθηκε στις 1 

Ιουλίου 2017 από 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/67/A_Wild_Hare_Lobby_Card.PNG 

 

Εικόνα 21γ, διαφημιστική αφίσα από την ταινία “ Hare Trigger”. Ανακτήθηκε στις 1 

Ιουλίου 2017 από 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/94/HareTrigger_Lobby_Card.png 

 

• Στην ταινία κινουμένων σχεδίων “Puss Gets the Boot” (1940) της MGM 

εμφανίζονται οι χαρακτήρες Tom & Jerry, δημιουργία των Hana & Barbera (Dirks, 

n.d.). 
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Εικόνα 21δ,  στιγμιότυπο από την ταινία “Puss Gets the Boot”. Ανακτήθηκε στις 1 

Ιουλίου 2017 από 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/93/Pusstheboot.jpg/220px-

Pusstheboot.jpg 

 

• Στην ταινία κινουμένων σχεδίων “Knock, Knock” (1940) της Universal Studios 

εμφανίζεται ο χαρακτήρας Woody Woodpecker. Ο Woody Woopecker ήταν 

κυρίαρχος χαρακτήρας στην ταινία κινουμένων σχεδίων “The Cracked Nut” (1941) 

(Dirks, n.d.). 

 

Εικόνα 21ε, στιγμιότυπο από την ταινία “ Knock Knock”. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 

2017 από https://i.ytimg.com/vi/3xQ_sNSm21I/hqdefault.jpg 

 

• Στην ταινία κινουμένων σχεδίων “The Mouse of Tommorow” (1942) της 

Terrytoons εμφανίζεται ο χαρακτήρας Mighty Mouse. Η σειρά καρτούν του Mighty 

Mouse ήταν η πρώτη που παίχτηκε στην τηλεόραση τα πρωινά του Σαββάτου, και η 

προβολή της διήρκεσε 11 χρόνια (Dirks, n.d.). 
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Εικόνα 21στ, διαφημιστική αφίσα από την ταινία “The Mouse of Tommorow”. 

Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 από 

https://static.greatbigcanvas.com/images/singlecanvas_thick_none/radio-days/mighty-

mouse-the-mouse-of-tomorrow,1059578.jpg?max=540 

 

• Στην ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους “Fast & Furry-ous” (1949) 

εμφανίζονται οι χαρακτήρες του Road Runner και του Coyote, δημιουργήματα του 

animator Jo Jones (Dirks, n.d.). 

 

Εικόνα 21ζ, στιγμιότυπο από την  ταινία “Fast and Furry-ous”. Ανακτήθηκε στις 1 

Ιουλίου 2017 από 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a9/Fast_and_FurryousTitle.jpg/220px-

Fast_and_FurryousTitle.jpg 
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• H Disney δημιουργεί αυτή την δεκαετία αρκετές από τις, σήμερα κλασικές, 

ταινίες κινουμένων σχεδίων. Οι ταινίες “Pinocchio” (1940), “Fantasia” (1940)8, 

“Dumbo” (1941), “Bambi” (1942). Μια ακόμα καινοτόμα προσέγγιση αφορά την 

ταινία “Song of the South” (1946), μια ταινία μεγάλου μήκους με κινούμενο σχέδιο 

και live action. Η ταινία αυτή βραβεύθηκε, μεταξύ άλλων, με Oscar Καλύτερου 

Τραγουδιού (Dirks, n.d.). 

 

 

Εικόνα 21η, διαφημιστική αφίσα από την ταινία “Pinocchio ”. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 

2017 από https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/518h%2BRpAlGL._SX342_.jpg 

 

Εικόνα 21θ, διαφημιστική αφίσα από την ταινία “Fantasia”. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 

2017 από http://unisci24.com/231794-fantasia.html 

                                                 

8
 Η “Fantasia” ήταν μια από τις πιο ακραία πειραματικές ταινίες κινουμένων σχεδίων. Κάποια από τα 

πρωτότυπα στοιχεία της ήταν, μεταξύ άλλων, η χρήση συμφωνικής μουσικής (εκτελεσμένη από  την 

Philadelphia Orchestra υπό την διεύθυνση του Leopold Stokowski) συνδυαστικά με την εικόνα και η 

χρήση πολυκαναλικού ήχου (“Fantasound”) (βλέπε υποκεφάλαιο 3.2.2)  (Ellis, 1979, σ. 213-4).  
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Εικόνα 21ι, διαφημιστική αφίσα από την ταινία “Dumbo”. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 

2017 από http://schmoesknow.com/wp-content/uploads/2014/07/Dumbo_3.gif 

 

 

Εικόνα 21ια, διαφημιστική αφίσα από την ταινία “Bambi”. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 

2017 από https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/62/a6/2b/62a62bb313a6bfc4e8cd874e214d0f4e.jpg  

Σημαντικό ιστορικό στοιχείο αποτελεί η απεργία των καλλιτεχνών animation του 

1941. Με την λήξη της, αρκετοί καλλιτέχνες που εργάζονταν στην εταιρία Disney 

παραιτήθηκαν, προκειμένου να υλοποιήσουν δικές τους πρωτοποριακές απόψεις. Οι 

αποσχισθέντες δημιουργοί σχημάτισαν την εταιρία UPA (United Productions of 

America) το 1943, υπό την διεύθυνση του Stephen Bocustow. Χαρακτήρες που 

επινόησε η UPA αργότερα είναι, μεταξύ άλλων, οι Mr. Magoo και Gerald McBoing 
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Boing (Allen&Gomery, 1985, 120-130·Ellis, 1979, σ. 250-61·Dirks, n.d.·Mechelsen, 

2009, σ. 9·Sklar, 1993, 260-8). 

To τέλος της δεκαετίας του 1940 βρίσκει τον κινηματογράφο σε μεγάλη κρίση. Από 

την εμφάνιση της, η κινηματογραφική βιομηχανία είχε ανταπεξέλθει με επιτυχία σε 

οικονομικές και πολιτικές κρίσεις, όπως την Οικονομική Ύφεση, το Κραχ και τον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Το κυριότερο οικονομικό πλήγμα, ωστόσο, ήταν η έλευση της 

τηλεόρασης (Allen&Gomery, 1985, 120-130·Ellis, 1979, σ. 250-61·Dirks, 

n.d.·Mechelsen, 2009, σ. 9·Sklar, 1993, 260-8). 

• Δεκαετία 1950 

Η δεκαετία του 1950 έφερε την κινηματογραφική βιομηχανία σε κρίση. Η 

εξάπλωση της τηλεόρασης, η εφαρμογή της λογοκρισίας, το “blacklisting” δημιουργών 

για πολιτικούς λόγους9, η απαγόρευση της δημιουργίας τραστ μεταξύ των στούντιο δια 

νόμου, ο ραγδαίος πληθωρισμός και η αύξηση των αμοιβών των εργαζόμενων στον 

κινηματογράφο ήταν κάποιες από τις βασικές αιτίες της κρίσης αυτής. Πολλά από τα 

μικρότερα στούντιο απορροφήθηκαν από τα μεγαλύτερα, καθώς δεν ήταν οικονομικά 

βιώσιμα (Dirks, n.d.·Ellis, 1979, σ. 374-82·Sklar, 1993, 302-4). 

Τα κινούμενα σχέδια συνέχισαν να αναπτύσσονται. Η Disney κυριαρχεί στον χώρο, 

έχοντας πλέον ξεχωριστή εταιρία-υπεύθυνη για την διακίνηση των ταινιών της, την 

Buena Vista Film Distributing. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι ταινίες κινουμένων 

σχεδίων μεγάλου μήκους “Cinderella” (1950), “Alice in Wonderland” (1951), “Peter 

Pan” (1953) και “Sleeping Beauty” (1959). Από την Disney εισάγονται και οι 

καινοτομίες του τρισδιάστατου κινούμενου σχεδίου, στην ταινία “Melody” (1953). Οι 

τηλεοπτικές σειρές καρτούν της MGM (“Tom&Jerry”) και της Warner Bros (“Looney 

Tunes” και “Merrie Melodies”) συνεχίζουν να ακμάζουν, και νέες σειρές και 

χαρακτήρες εμφανίζονται (για παράδειγμα ο προαναφερθείς χαρακτήρας της UPA 

Gerald McBoing-Boing στην ομώνυμη ταινία του 1951) (Dirks, n.d.). 

                                                 
9
 Αρκετοί καλλιτέχνες διώχθηκαν λόγω υποψίας κομμουνιστικών φρονημάτων, γεγονός με βαρύ κόστος 

στην καριέρα και την καλλιτεχνική τους δραστηριότητα 
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Εικόνα 21ιβ, διαφήμιση της ταινίας“Melody” της Disney. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 

2017 https://bcdbimages.s3.amazonaws.com/disney/mic/melody.jpg 

Στα μη-αμερικανικά κινούμενα σχέδια, σημαντική ταινία που παράγεται το 1954 

είναι η “Animal Farm”, δημιουργία του ζεύγους Halas&Batchelor. Είναι βασισμένη 

στο ομώνυμο αλληγορικό πολιτικό διήγημα του George Orwell, το οποίο γράφτηκε το 

1945. Σημαντικά στοιχεία είναι το ότι αποτελεί την πρώτη έγχρωμη βρετανική ταινία 

cartoon μεγάλου μήκους, και το ότι οι φωνές όλων των χαρακτήρων παράγονται από 

τον ηθοποιό Maurice Denham (Dirks, n.d.). 

 

Εικόνα 21ιγ, διαφημιστική αφίσα από την ταινία “ Hare Trigger”. Ανακτήθηκε στις 1 

Ιουλίου 2017 από 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2d/Animal_Farm_%281954%29.jpg 

 

• Δεκαετία 1960 
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H κρίση της κινηματογραφικής βιομηχανίας συνέχισε και στην δεκαετία του 

1960. Κινηματογραφικά στούντιο απορροφούνταν διαρκώς από μεγαλύτερα, 

πουλούσαν τα πνευματικά δικαιώματα ταινιών που γυρίστηκαν σε προηγούμενες 

δεκαετίες. Όμως, ακόμα και τα μεγάλα στούντιο αντιμετώπιζαν μεγάλο οικονομικό 

ρίσκο. Οι υψηλότερες απαιτήσεις του κοινού οδηγούσαν σε υψηλότερο κόστος 

παραγωγής, το οποίο συχνά δεν καλυπτόταν από τις πωλήσεις εισιτηρίων10. 

Αναφέρεται ως παράδειγμα η στρατηγική μεταλλαγή του Hollywood από 

κινηματογραφικό πυρήνα σε τουριστικό θέρετρο, με σκοπό την εισροή χρημάτων και 

την διαφήμιση. Παρόλα αυτά, ο οικονομικός όλεθρος των στούντιο και η εξαγορά 

κινηματογράφων συνεχίστηκε11. Κινηματογράφοι χρεοκοπούσαν και αγοράζονταν 

από πολυεθνικές, είτε κατεδαφίζονταν προς ανέγερση νέων κτιρίων, είτε 

μετατρέπονταν σε κτήρια άλλων χρήσεων (πολυκαταστήματα, κτίρια γραφείων, 

τράπεζες, κτλ) (Dirks, n.d.·Ellis, 1979, σ.384-6·Sklar, 1993, σ. 416-20). 

Αυτό που επέτρεψε την επάνοδο του κινηματογράφου ήταν η νέα γενιά 

σκηνοθετών που εμφανίστηκαν στην δεκαετία του 1960. Οι προτιμήσεις του 

κινηματογραφικού κοινού ήταν απρόβλεπτες, και οι διαφημιστές και οικονομικοί 

σύμβουλοι του Hollywood δεν μπορούσαν πλέον να προβλέψουν την επιτυχία ή 

αποτυχία μιας ταινίας. Το δημιουργικό αλλά και εμπορικό σκέλος μιας ταινίας 

βρισκόταν όλο και περισσότερο στα χέρια ανεξάρτητων σκηνοθετών12. Η 

καλλιτεχνική άποψη, η θεματολογία και η προώθηση των ταινιών άλλαξε χαρακτήρα. 

Ο εκσυγχρονισμός αυτός επέτρεψε στον κινηματογράφο να διατηρήσει την αίγλη και 

την επιτυχία του (Dirks, n.d.·Sklar, 1993, σ.433-36). 

Στα κινούμενα σχέδια, η κυρίαρχη Disney προσφέρει στο κοινό μεταξύ άλλων, 

τις ταινίες κινουμένων σχεδίων “101 Dalmatians” (1961) και “The Jungle Book” 

                                                 
10

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ταινία “Cleopatra” (1963), η οποία στοίχισε 44 εκατομμύρια 

δολάρια και έφερε την 20
th

 Century Fox στο χείλος της χρεοκοπίας  

11
 Κάποιες από τις αγορές γνωστών στούντιο είναι η αγορά της Paramount από την Gulf & Western 

Industries (1966), η United Artists απορροφήθηκαν από την Bank of America (1967), η αγορά μετοχών 

της Warner Bros από την Seven Arts (1967) και αργότερα από την Kinney National Services (1968), η 

Embassy Films από την Avco (1968), η MGM από τον επιχειρηματία Kirk Kerkorian (1969) και από 

την United Artists (1981) κ.α. 

12
 Κάποιοι από αυτούς είναι οι: Woody Allen, Sydney Pollack, John Frankenheimer, Stanley Kubrick, 

Ken Loach, John Boorman, Ken Russell, Francis Ford Coppola κ.α  
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(1967) (Dirks, n.d.·Michelsen, 2009, σ. 7). Και άλλοι animators συνέχισαν να 

δημιουργούν στην δεκαετία του 1960: 

 

Εικόνα 22α, διαφημιστική αφίσα από την ταινία “101 Dalmatians”. Ανακτήθηκε στις 1 

Ιουλίου 2017 από https://www.movieposter.com/posters/archive/main/145/MPW-72542 

 

Εικόνα 22β, διαφημιστική αφίσα από την ταινία “Jungle Book”. Ανακτήθηκε στις 1 

Ιουλίου 2017 από http://www.michaelbarrier.com/Funnyworld/JungleBook/JBDVD.jpg 

 

• αντίστοιχα άλλοι animators οι δημιουργοί Hana & Barbara, μετά την επιτυχία 

της σειράς cartoon “Tom and Jerry” στα τέλη της δεκαετίας του 1950, 

συνέστησαν αυτόνομη εταιρία, η οποία παρήγαγε διάφορα τηλεοπτικά σόου 

κινουμένων σχεδίων. Τα πιο επιτυχημένα εξ αυτών ήταν οι “Flintstones” 
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(1960-1966), “Hackleberry Hound” (1958-62) και “Scooby Doo” (1969-) 

(Michelsen, 2009, σ. 10). 

 

Εικόνα 22γ, διαφημιστική αφίσα από την σειρά “The Flintstones”. Ανακτήθηκε στις 1 

Ιουλίου 2017 από http://cdn.playbuzz.com/cdn/58aa3926-355b-4c0d-8fef-

54b895a4e4d5/cfddc5b3-bd01-48b1-8b6d-132a61414705.jpg 

 

Εικόνα 22δ, διαφημιστική αφίσα από την σειρά “Scooby Doo ”. Ανακτήθηκε στις 1 

Ιουλίου 2017 από https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51UXtYQnsRL.jpg 

• Το δίδυμο Arthur Rankin-Jules Bass ήταν κυρίως γνωστό για ταινίες animation 

με θέμα τις χριστουγεννιάτικες γιορτές, οι οποίες προβάλλονταν στην 

τηλεόραση. Οι γνωστότερες εξ αυτών είναι οι “Rudolph the Red-Nosed 

Reindeer” (1964), με την φωνή του Burl Ives, και “Frosty the Snowman” 

(1969), με την φωνή του Jimmy Durante, και “Santa Claus is Coming to 

Town” (1970) με τις φωνές των Fred Astaire, Mickey Rooney, και Keenan 

Wynn. Την δεκαετία του 1960 δημιούργησαν την μοναδική τους ταινία 
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animation μεγάλου μήκους, με το όνομα “Mad Monster Party?” (1967), 

βασισμένο στην τεχνική “stop-motion”13(Dirks, n.d.). 

 

Εικόνα 22ε, διαφημιστική αφίσα από την ταινία “Mad Monster Party?”. Ανακτήθηκε στις 

1 Ιουλίου 2017 από https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/61BxUEprAEL._SY300_.jpg 

• Στην ταινία της Disney “Mary Poppins” (1964), εκτός από συνδυασμό 

animation και live-action, χρησιμοποιείται και η τεχνική “pixilation”14 (Dirks, 

n.d). 

 

Εικόνα 22στ, διαφημιστική αφίσα από την ταινία “Mary Poppins ”. Ανακτήθηκε στις 1 

Ιουλίου 2017 από http://www.dvdizzy.com/images/m-p/marypoppins-poster.jpg 

• Δεκαετία 1970 και εξής 

Η δεκαετία του 1970 ήταν η τελευταία “χρυσή εποχή του κινηματογράφου”. 

Παρότι στις αρχές του 1970 ο κινηματογράφος βρισκόταν σε κρίση, στα τέλη της 

δεκαετίας είχαν παραχθεί αρκετές σημαντικές και πρωτότυπες ταινίες. Ρόλο σε αυτό 
                                                 
13

 O σκηνοθέτης Tim Barton επηρεάστηκε βαθύτατα από την ταινία αυτή (Dirks, n.d.) 
14

  Η τεχνική του pixelation έγκειται στην λήψη φωτογραφιών ηθοποιών σε διάφορες πόζες, 
χρησιμοποιώντας το ανθρώπινο σώμα όπως τις μαριονέτες στην τεχνική stop-motion. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η ταινία “Pixelation” (1970) του Grant Munro (1923-) (Dirks, n.d). 
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έπαιξε η ελάττωση της λογοκρισίας σε θέματα γλώσσας και περιεχομένου. Μεγάλος 

αριθμός πειραματικών  ταινιών παράχθηκε, σηματοδοτώντας το “New Wave” στον 

κινηματογράφο παγκοσμίως (Dirks, n.d.·Sklar, 1993, σ.363). 

Την δεκαετία αυτή εμφανίζεται επίσης το δορυφορικό τηλεοπτικό δίκτυο. Aυτό 

αποτέλεσε απειλή τόσο για τον κινηματογράφο όσο και για την καλωδιακή 

τηλεόραση. H πρώτη προβολή δορυφoρικής τηλεόρασης έγινε το 1970. H ζωντανή 

μετάδοση του μεγάλου αγώνα μποξ μεταξύ των Muhammad Ali και Joe Frazier 

(1975) από το κανάλι ΗΒΟ (Home Box Office) καθιέρωσε οριστικά τη δορυφορική 

τηλεόραση. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, πολλά δορυφορικά κανάλια 

ξεκίνησαν να εκπέμπουν (The Movie Channel της Warner Bros., Showtime της 

Viacom, κ.α).  

Το Hollywood έκανε διάφορες εμπορικές κινήσεις προκειμένου να ανταπεξέλθει 

στα οικονομικά πλήγματα: η κυκλοφορία περιοδικών με θέμα τις κινηματογραφικές 

διασημότητες (με πρώτο το “People Magazine”, το 1974), η διαφήμιση ταινιών μέσω 

της τηλεόρασης (με χαρακτηριστική την τεράστια τηλεοπτική καμπάνια για την 

πρεμιέρα της ταινίας “Jaws” του 1975) και η προβολή παλαιών κινηματογραφικών 

επιτυχιών (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προβολή της κλασικής ταινίας 

“Gone With the Wind” του 1939, η οποία προβλήθηκε στην τηλεόραση για πρώτη 

φορά το 1976, με 34 εκατομμύρια τηλεθεατές) ήταν κάποιες από αυτές (Dirks, 

n.d·Sklar, 1993, σ. 463). 

Σημαντική ήταν η δεκαετία του 1970 και για τα οικιακά συστήματα καταγραφής 

και αναπαραγωγής ταινιών. H πρώτη ανάλογη συσκευή ήταν το VCR (video cassette 

recorder), το οποίο κυκλοφόρησε το 1969. Ήταν, ωστόσο, εξαιρετικά ακριβή, 

καθιστώντας την οικονομικά δυσπρόσιτη για τον μέσο καταναλωτή. Η κυκλοφορία 

των συστημάτων Betamax το 1975 και VHS (video home system) το 1976, εκτόπισαν 

το τεχνικά κατώτερο VCR. Από το 1976, αρκετές από τις εταιρείες παραγωγής 

ταινιών του Hollywood (Paramount, Twentieth Century Fox, RCA κ.α) άρχισαν να 

κυκλοφορούν κάποιες από τις ταινίες τους σε βιντεοκασέτες Betamax και VHS, με το 

δεύτερο να κυριαρχεί σταδιακά στα τέλη της δεκαετίας. Το πρώτο κατάστημα 

ενοικίασης βιντεοταινιών (video club) δημιουργήθηκε το 1977 στο Λος Άντζελες και 

έφερε το όνομα “Video Station”. Μία ακόμα τεχνική καινοτομία της δεκαετίας του 

1970 ήταν η δημιουργία του πρώτου δίσκου βίντεο με τεχνολογία laser (“laserdisc”), ο 
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οποίος ήταν ο πρώτος οπτικός δίσκος προς αποθήκευση δεδομένων προσβάσιμος στον 

καταναλωτή (Dirks, n.d.·Sklar,1993, σ. 364). 

 

 

Εικόνα 23 α-β-γ, εικόνες από Α. Κασέτα BetaMax B.Κασέτα  VHS Γ. Laser Disc. 

Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 από http://engineerpal.com/wp-

content/uploads/2015/10/betamax-vs_vhs.png 

Η χαρακτηριστικότερη τάση στον κινηματογράφο του 1980 ήταν η δημιουργία 

ταινιών με απλή πλοκή, με πολλά εφέ και συνεχή δράση. Oι ταινίες αυτές ήταν πιο 

εύκολο να διαφημιστούν, καθώς η πλοκή τους μπορούσε να αποδοθεί με μία ή δύο 

προτάσεις, και απευθύνονταν στο απλοϊκό εφηβικό κοινό που επιδίωκε απλά να 

διασκεδάσει. Οι ταινίες αυτές ονομάστηκαν “high concept”. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν οι ταινίες “Beverly Hills Cop” (1984), “Thief of Hearts” (1984) 

και “Top Gun” (1986) του Don Simpson, όπως επίσης και οι ταινίες “Alliens” (1986) 

και “Die Hard” (1988), του James Cameron. Από άποψη τεχνικών, γίνεται σημαντική 
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προσπάθεια για την καθιέρωση των νέων τάσεων στα ειδικά εφέ, με κυρίαρχη χρήση 

της τεχνικής CGI (Computer Generated Imagery) (Dirks, n.d.·Sklar, 1993, σ.479-483). 

Η προσπάθεια όλων των παραγωγών του Hollywood στρεφόταν στην “μεγάλη 

επιτυχία” (“blockbuster”), έννοια που εισήχθη την προηγούμενη δεκαετία με τις 

ταινίες “The Godfather” (1972), “Jaws” (1975) και “Star Wars” (1977). Δύο από τα 

ισχυρά ονόματα στον χώρο των “blockbusters” ήταν οι Steven Spielberg και George 

Lucas. Κάποιες από τα blockbusters των προαναφερθέντων είναι οι “E.T.: The Extra-

Terrestrial” (1982), “Raiders of the Lost Ark” (1981), “Back to the Future” (1985) 

(Spielberg) και “The Empire Strikes Back” (1980), “Return of the Jedi” (1983) 

(Lucas). H επιτυχία των ταινιών αυτών οδήγησε σε μία ακόμα χαρακτηριστική τάση 

στις ταινίες της δεκαετίας του 1980, την δημιουργία συνεχειών (sequels). Όλες οι 

ταινίες που αναφέρθηκαν στην παρούσα παράγραφο (εκτός από το “E.T.: The Extra-

Terrestrial”) έχουν συνέχειες, οι οποίες ήταν εμπορικά εξίσου επιτυχημένες (Dirks, 

n.d.·Sklar, 1993, σ.474-479). 

Αλλά ορόσημα της δεκαετίας του 1980 όσον αφορά τον κινηματογράφο και την 

τηλεόραση ήταν: 

• η κυριαρχία του VHS έναντι των άλλων συστημάτων οικιακής αναπαραγωγής 

βίντεο (Dirks, n.d.). 

• Η εκκίνηση λειτουργίας του MTV, με πρώτη προβολή το video clip “Video 

Killed the Radio Star” της μπάντας The Buggles το 1981 (Dirks, n.d) 

• Η εφαρμογή του συστήματος ήχου THX από τον George Lucas στην ταινία 

“Return of the Jedi”(1983). Εισάγονται και άλλες ηχητικές τεχνικές, όπως το 

Dolby SR, οι οποίες προσέφεραν καλύτερη ποιότητα ήχου, λιγότερο θόρυβο, 

πιο ακριβές surround κτλ (Sklar, 1993, σ. 465, 467). 

 
 

 

Εικόνα 23 δ-ε, λογότυπα Ε. ηχοσυστήματος  THX  Ζ.ηχοσυστήματος Dolby. Ανακτήθηκε 

στις 1 Ιουλίου 2017 από http://www.thx.com/assets/uploads/2017/03/thx_logo.jpg 
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• Η Walt Disney Productions και η Westinghouse Productions ξεκίνησαν να 

εκπέμπουν στην καλωδιακή τηλεόραση, στα κανάλια Disney Channel (1983) και 

American Movie Classics (1984) αντίστοιχα (Dirks, n.d.) 

• Ως εμπορική κίνηση, προτάθηκε ο χρωματισμός παλιών ασπρόμαυρων ταινιών με 

ΗΥ ώστε να επανακυκλοφορήσουν. Η πρώτη χρωματισμένη ταινία που 

κυκλοφόρησε σε βιντεοκασέτα ήταν η “Topper”(1939). Από το 1985, 

χρωματισμένες ταινίες άρχισαν να προβάλλονται και στην τηλεόραση. Κάποιες 

από τις γνωστότερες ταινίες που υπέστησαν χρωματισμό ήταν οι “King Kong” 

(1933), “Way out West” (1937), “The Maltese Falcon” (1941), 

“Casablanca”(1942) και “Arsenic and Old Lace” (1944) (Dirks, n.d.). 

Η δεκαετία του 1990 στον χώρο των ταινιών χαρακτηρίζεται από την διαρκώς 

αυξανόμενη χρήση ΗΥ. Η τεχνική CGI (Computer-generated imagery) έγκειται στην 

χρήση του υπολογιστή για την δημιουργία ή/και την επεξεργασία εικόνων, δισδιάστατων 

(2D) και τρισδιάστατων (3D), κινούμενων (dynamic) ή στατικών (static) εικόνων. 

Εφαρμογές της τεχνικής CGI χρησιμοποιήθηκαν σε άλλες τέχνες, έντυπα μέσα, 

βιντεοπαιχνίδια, διαφημίσεις και προσομοιωτές. Οι ταινίες “Terminator 2: Judjement 

Day”(1991) και “Jurassic Park”(1993) ήταν ανάμεσα στις πρώτες ταινίες που 

συνδύαζαν live action και CGI σε μεγάλη κλίμακα (Dirks, n.d.). 

Η ψηφιακή τεχνολογία άρχισε να παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην κατασκευή 

ταινιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν: 

• “Forrest Gump”(1994). Οι δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας επέτρεψαν 

την εισαγωγή χαρακτήρων σε προϋπάρχοντα ιστορικά βίντεο (Dirks, n.d.). 

• “Braveheart” (1995),”Independence Day (1996), “Batman and Robin” (1997), 

με εξ' ολοκλήρου ψηφιακή ηχητική επένδυση (Dirks, n.d.). 

• “Star Wars Episode I:The Phantom Menace”(1999). Διάφοροι χαρακτήρες 

ήταν εξ ολοκλήρου ψηφιακά σχεδιασμένοι (Dirks, n.d.). 

Τέλος, άξια αναφοράς είναι η εμπορική μεταστροφή της κινηματογραφικής 

βιομηχανίας. Μεγάλο μέρος των παραγόμενων ταινιών κυκλοφορούσε αποκλειστικά 

σε βιντεοκασέτες, DVD, ή μέσω της τηλεόρασης, δορυφορικής και καλωδιακής. 

Εικάζεται ότι έως και το 40% των ταινιών που κυκλοφόρησαν δεν προβλήθηκαν στις 

κινηματογραφικές αίθουσες. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η εμφάνιση του internet, 

και η χρήση του για την διακίνηση και προβολή ταινιών (Dirks, n.d.). 
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Η κινηματογραφική βιομηχανία κατά τη νέα χιλιετία χαρακτηρίζεται από την 

σταδιακή επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας και της χρήσης του ΗΥ. Η 

επικράτηση των DVD και των ποιοτικά ανώτερων Blu-Ray Discs (δίσκων 

μεγαλύτερης χωρητικότητας και ποιότητας ήχου) έναντι των βιντεοκασετών αποτελεί 

χαρακτηριστικό δείγμα. Άλλο ένα δείγμα των νέων τάσεων αποτελεί και η διάδοση 

του Internet, στην διαφήμιση αλλά και την θέαση ταινιών. Τέλος, η χρήση των 

ψηφιακών μέσων στην δημιουργία ταινιών 3D, ιδιαίτερα στον χώρο του καρτούν, 

επεκτείνεται (Dirks, n.d.). 

 

Εικόνα 23στ-ζ, λογότυπα από ΣΤ. Δίσκου DVD Ζ. Δίσκου Blue-ray. Ανακτήθηκε στις 1 

Ιουλίου 2017 από http://www.dvdizzy.com/images/m-p/marypoppins-poster.jpg 

 

Παραδείγματα ταινιών με μεγάλη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας είναι: 

• “Vidocq” (2001), “Star Wars Episode II: The Attack of Clones” (2002), οι 

πρώτες ταινίες γυρισμένες εξ ολοκλήρου με ψηφιακή κάμερα υψηλής 

ανάλυσης (Dirks, n.d.). 

• “Charlie's Angels: Full Throtle” (2003), η πρώτη ταινία που κυκλοφόρησε σε 

δίσκο Blu-Ray (Dirks, n.d.). 

• Η τριλογία “X-men”(2000), “X2:X-men United”(2003) και “X-men: The Last 

Stand”(2006), με διευρυμένη χρήση ψηφιακών τεχνικών, η πρώτη μεταφορά 

χαρακτήρων της Marvel στην οθόνη (Dirks, n.d.). 

• “King Kong”(2005), remake της ομώνυμης ταινίας του 1933. Μια από τις 

ταινίες με την μεγαλύτερη χρήση ψηφιακών μέσων, με συνολικά 2,510 λήψεις 

ψηφιακών ειδικών εφέ (Dirks, n.d.). 

• “Avatar” (2009), μια ταινία με μεγάλη χρήση ψηφιακών τεχνικών και μια από 

τις ακριβότερες ταινίες όλων των εποχών (Dirks, n.d.). 
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Η συμμετοχή του Internet στην κινηματογραφική βιομηχανία διευρύνεται. Οι 

ιστότοποι MovieLink (2002) και Netflix (2007), ήταν οι πρώτοι νόμιμοι ιστότοποι για 

την διακίνηση και θέαση ταινιών μέσω Internet αντίστοιχα. Ένα ακόμα δείγμα της 

επικράτησης του Internet ως μέσου ήταν η αγορά της Time Warner Company από την 

America Online, ενός από τους μεγαλύτερους παρόχους internet στις ΗΠΑ. Αυτό 

οδήγησε στην δημιουργία ενός μεγάλου ομίλου, που περιελάμβανε όλα τα μέσα 

(Τύπο, μουσική και κινηματογράφο) και εξέπεμπε διαδικτυακά. Η εξάπλωση 

πειρατικών ιστοτόπων για την θέαση και διακίνηση ταινιών, αποτελούν, τέλος, ένα 

ακόμα από τα δείγματα της ισχύος του Διαδικτύου (Dirks, n.d.). 

Στο χώρο του κινουμένου σχεδίου, τις τέσσερις αυτές δεκαετίες υπάρχουν 

αρκετές δημιουργικές απόπειρες και σημαντικές ταινίες και σειρές cartoon. Ωστόσο, 

από τεχνικής απόψεως, τα βασικά μέσα έχουν καθιερωθεί από την δεκαετία του 1950 

και ενταυθέν. Η καινοτομία που άλλαξε την πορεία των κινουμένων σχεδίων 

τοποθετείται στην δεκαετία του 1990, όπου και ξεκινά η χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή στην δημιουργία cartoon. Ακολουθεί ένας πίνακας με τα σημαντικότερα 

ορόσημα για το κινούμενο σχέδιο από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έως σήμερα 

(Dirks, n.d.).  
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Χρονολογία 

Εταιρ ία  
Ταινία -σειρά Σχόλια 

 

Δημιουργός 

 
 

     
 

      
 

     Με την σειρά “Fritz the Cat” 
 

     εγκαι νι άζ εται η τάση δημι ουργί ας 
 

1972 Ralph Bakshi  Fritz the Cat καρτούν που απευ θύν ονται 
 

     αυστηρ ά σε ενήλι κ ο κοινό, καθώς 
 

     προβά λει σεξ, ναρκωτι κ ά, βία κτλ. 
 

      
 

     Η τεχνική κατασκευής του 
 

     βασιζόταν στην κίνηση φιγούρων 
 

1973  La Planete Sauvage από χαρτί σε υπάρχον φόντο. Η 
 

     ταινί α κέρδι σε το βραβεί ο Grand 
 

     Prix στο Φεστιβάλ των Καννών. 
 

      
 

     Είναι η πρώτη ταινία με 
 

     χαρακτή ρες τις ιδιαίτερα 
 

     δημοφιλείς μαριονέτες του Henson. 
 

     Συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι 
 

     ηθοποιοί φωνής Jim Henson 
 

     (Kermi t the Frog/R owlf/ Dr. Teeth 
 

1977 Jim Henson The Muppet Movie 
κ.α. ), Frank Oz  (Miss Piggy/F ozzi e 

 

Bear/Animal κ.α.), 
 

     
 

     Jerry Nelson (Floyd Pepper/ C raz y 
 

     Harry/ R obi n the Frog κα), Richard 
 

     Hunt (Scoot er/ St atl er/J an i ce/F ozzi e 
 

     Bear κ.α.) 
 

      
 

1985 Wil l  Vinton The Adventure s of Mark Twain Η πρώτη ταινί α μεγάλ ου 
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   μήκους όπου χρησι μο ποι ήθη κα ν 

   χαρακτήρες κατασ κε υα σμ ένοι από 

   πηλό (clayma tion) , όμοι α με την 

   τεχνι κή του stop-mo tio n . Η πρώτη 

   δοκι μή της τεχνι κή ς εντοπί ζεται 

   στην παιδι κ ή σειρά “Gumba s ia”, 

   της δεκαετ ί ας του 1950 
    

   Μια από τις Ιαπωνι κές σειρές 

1988 Katsuhiro Otomo Akira Cartoo n (anime) που εδραί ωσ α ν 

   το είδος σε παγκόσμι α κλίμακα 
    

1989 Matt Groening 

 

Η σειρά κάνει πρεμι έ ρα τον 

Δεκέμβ ρη του 1989 στο τηλεοπτι κ ό 
κανάλι Fox. Επρόκειτο να 

αποτε λέσ ει την μεγαλ ύτερη σε 
διάρκεια σειρά cartoon στην 

ιστορί α (συνεχί ζεται έως σήμερα ), 

με φωνές δεκάδων guest s tars . Οι 
βασικοί χαρακτήρες έχουν τις 

φωνές των Dan Castell anet a 
(Hom er Simpson ), Julie Kavner 

(Marge Simpson ), Nancy 
Cartwright (Bart Simpson) 

Yeardley Smith (Lisa Simpson) 
Harry Shearer (Ned Flanders)Hank 

Azari a (Moe Szyslak ) 

Simpsons 

 

   

   Μια από τις πρώτες ταινί ες 

1991 Walt Disney Pictures Beauty and the Beast κινουμένων σχεδίων με 

   εκτετα μ ένη χρήση CGI 

    

1992 Walt Disney Pictures Aladdin Η Disney Studios  (η οποία 
    

 

  



54 
 

 

   κατά την δεκαετία του 1980 
 

   βρισκόταν σε δημιουργική ύφεση) 
 

   πειραματί ζεται με σχέδι α 
 

   δημιου ργη μέν α σε ηλεκτρονι κό 
 

   υπολογι στή. Συμμετέχουν μεταξύ 
 

   άλλων οι ηθοποιοί φωνής Scott 
 

   Weinger (Aladdi n ), Robin Williams 
 

   (Genie), Linda Larkin (Princess 
 

   Jasmine), Jonathan Freem an (Jafar), 
 

   Frank Welker (Abu/C ave of 
 

   Wonders/ R aj ah ), Gilbert Gottfri ed 
 

   (Iago ) 
 

    
 

1994 Walt Disney Pictures 

 The Lion King 

 

Η πρώτη ταινία της Disney με 
πρωτότυπη ιστορία, και όχι ιστορία 

από την λαϊκή παράδ οση ή 
παραμύθι α . Χρησι μοποι είται 

συνδυασ μός παλιότερω ν μεθόδων  
animat i on , σε συνδυασ μό με 

χρήση υπολογι στή. Την φωνή τους 
έδωσαν αρκετοί γνωστοί ηθοποι οί , 

όπως οι Rowan Atkins on (Zazu ), 
Matthew Broderi c k (Simba), 

Whoopi Goldberg (Shenzi)Robert 
Guillaum e (Rafik i ), Jerem y Irons 

(Scar) James Earl Jones (Mufas a ), 

Moira Kelly (Nal a), Nathan Lane 
(Timon), Cheech Marin (Banzai ), 
Ernie Sabell a (Pumbaa), Madge 
Sinclair (Sarabi). Την μουσική 

επιμελήθηκε ο Hans Zimmer 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

1991-1996 Miramar TheMind's Eye Εκτεταμένη χρήση της τεχνικής 
 

 Productions  
Beyond the Mind's Eye 

CGI (computer-g ra p hics imaging ) 
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   The Gate to the Mind's Eye  
 

   Odysse y into the Mind's Eye  
 

     
 

1995 Pixar& Wa lt Disney 
Pictures  

 Toy Story 

 

H πρώτη ταινί α εξ' ολοκλή ρου 
δημι ουργη μέ νη σε υπολο γι στή. 

Ήταν επίσης η πρώτη ταινία 
animation μεγάλου μήκους της 

εταιρίας Pixar (και η πρώτη της 

συνεργασία με την Disney), 
καθι ερών οντα ς την στο χώρο του 

anima tion . Την φωνή των 
πρωταγ ωνι στώ ν (Cowboy Wody 

και Buzz Lightg ea r) δίνουν οι 
ηθοποι οί Tom Hanks και Tim Allen 

αντίστοιχα. Οι δύο εταιρίες 
επρόκειτο να συνεργαστούν σε 

άλλες 5 ταινί ες, πρoτού η Disney 

αγοράσει την Pixar το 2006 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

    Η δεύτερη ταινία καρτούν με 
 

    χρήση υπολογι στή στην ιστορί α, 
 

 
Drea mWor ks& 

  και ντεμπ ούτο της Drea mWo rks 
 

1998 

 

Antz στις ταινίες καρτούν μεγάλου 
 

Paci fic Data  Images  

 
 

   
μήκους. Η φωνή του  

    
 

    πρωταγ ωνι στή (Z) ανήκει στον 
 

    ηθοποι ό Woody Allen 
 

     
 

Δεκαετία 2000 Κατά την δεκαετί α του 2000, 
υπήρξ ε ιδιαίτερη πρόοδος στην 

τεχνι κή και την χρήση τεχνολο γί α ς 
3d και IMAX . Κάποι ες από τις πιο 

δημοφι λ είς παραλ λα γέ ς της 
τεχνικής είναι οι Disney Digi ta l  3D, 

Real D 3D, InTru3D, D-BOX, and 
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   IMAX 3D, κ.α. Καθώς η χρήση των 
 

   τεχνι κών αυτών αύξησ ε την εισροή  
 

   χρημάτων στους 
 

   κινηματο γρά φο υς, δημιου ργήθ ηκ ε 
 

   η τάση ανασκευής παλαιότερων 
 

   ταινιών σε 3D, όπως: “The 
 

   Nightmare Before Chris tmas 3D” 
 

   (2006, πρώτη κυκλοφ ορί α 1993), 
 

   “Toy Story in 3D” (2009, πρώτη 
 

   κυκλοφορία 1995), και “Toy Story 
 

   2 in 3D” (2009,πρώτη κυκλοφ ορί α 
 

   1999). 
 

    
 

   Η τελευταία ταινία της Disney 
 

2000 Walt Disney Pictures Titan A.E. 
όπου χρησι μ οπ οι ού νται 

 

παλαι ότερες τεχνι κές anima tion 
 

   
 

   συνδυαστικά με CGI. 
 

    
 

 

Aardma n- 
DreamWorks  

 

H ταινί α έπαιξ ε ιδιαίτερο ρόλο στη 

καθι έρωσ η του βραβεί ου Όσκα ρ 
Καλύτε ρης Ταινί ας Κινουμ ένο υ 

Σχεδί ο υ (Best Anima ted Feature 

Fi lm), καθώς παρότι δημοφιλής και 
επιτυχη μέ νη, δεν μπορού σε να 

προταθ εί για βράβε υση στα 

Oscar Καλύτερης Ταινί ας. Την 
φωνή του πρωτα γωνι στή Yankee 

Rosster δίνει ο Mel  Gibson. 

 

 

Chicke n Run 

 

 

 
 

 
 

2000 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

   
 

 2001  Δημι ου ργείται το Όσκα ρ 
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   και να είναι τουλάχι στο ν κατα 75% 
 

   κινούμε νο σχέδι ο. Η πρώτη ταινί α 
 

   που βραβε ύτηκ ε ήταν ο “Shre k” 
 

   της DreamW orks 
 

    
 

  
Shrek 

 

To πρώτο cartoo n που 
 

  συνδυάζει τεχνικές CGI και 
 

 
Drea mWor ks& 

animation από Η.Υ. Οι φωνές των 
 

2001 πρωταγωνιστών δίνονται από τους 
 

Paci fic Data  Images  
 

 
ηθοποι ού ς Mike Meyers (Shrek) ,  

  
 

  Cameron Diaz (Fiona) και Eddy 
 

  Murphy (Donkey) 
 

    
 

  
The Polar Express 

 

Μια ταινία που βασίστηκε 
 

  ιδιαίτερα στην τεχνι κή motion  
 

2004 Robert Zemekis 

Capture
(
. είναι η διαδικασία της 

εγγραφής της κίνησης ενός 

ανικειμένου ή ανθρώπου) Η ταινία 
αυτή αποτελεί 

 

χαρακτηρι στι κ ο δείγμα της 
 

 

  
 

  κυρι αρχί α ς H/Y στον τομέα των 
 

   ειδικών εφέ 
 

    
 

 

Πίνακας 1, λίστα με κάποια από τα σημαντικότερα έργα (από τεχνική και καλλιτεχνική 

άποψη) κινουμένων σχεδίων που δημιουργήθηκαν στις δεκαετίες 1970-2010 

(Scissorhands, 2011). 

  

   Καλύτε ρης Ταινί ας Κινουμ ένο υ 
 

   Σχεδί ο υ (Best Anima ted Feature 
 

   Fi lm). Η υποψήφιες ταινίες έπρεπε 
 

   να διαρκούν τουλάχιστον 70 λεπτά 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Voice acting (φωνητική ηθοποιία) 

H πληροφορία μπορεί να μεταδοθεί με διάφορους τρόπους και μέσα στη 

σύγχρονη εποχή. Αν και το πιο διαδεδομένο είναι το οπτικό (βίντεο, εικόνες κτλ.), 

το ακουστικό είναι επίσης σημαντικό. Σε αρκετές, δε, περιπτώσεις, η ακουστική 

πληροφορία είναι αναντικατάστατη. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα για το πώς το 

ακουστικό μέσο χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών: διαφημίσεις, 

περιγραφές, μουσική, αφήγηση κ.α. Η ακουστικά μεταδιδόμενη πληροφορία έχει 

εφαρμογή στην καθημερινότητα, όπως και στην τέχνη. 

        Η φωνητική ηθοποιία (voice acting) είναι η χρήση της φωνής για την 

κατασκευή χαρακτήρων σε ταινίες cartoon, μετάδοση πληροφοριών και 

διαφημίσεις, αφήγηση, μεταγλώττιση (over-dubbing) και άλλες παρόμοιες 

εφαρμογές. Οι καλλιτέχνες που ασχολούνται με το voice acting ονομάζονται 

ηθοποιοί φωνής (voice actors). Η διαδικασία κατά την οποία η φωνή καταγράφεται 

και αναπαράγεται ονομάζεται voice-over. 

2.1. Ιστορική αναδρομή 

Οι απαρχές της φωνητικής ηθοποιίας μπορούν να τοποθετηθούν στην αρχαία 

ελληνική τραγωδία. Ηθοποιοί συμμετείχαν στην πλοκή του έργου προφορικά, εν είδη 

αφήγησης ή ως χαρακτήρες του έργου, χωρίς να εμφανίζονται στη σκηνή. Το στοιχείο 

αυτό διατηρήθηκε και διευρύνθηκε κατά την εξέλιξη του θεάτρου στους επόμενους 

αιώνες. Μεταγενέστερα η χρήση της φωνητικής ηθοποιίας εντοπίζεται σε έργα με 

μαριονέτες και το κουκλοθέατρο της Ευρώπης του Μεσαίωνα. Στην ελληνική 

παράδοση, η φωνητική ηθοποιία βρίσκει την χαρακτηριστικότερη εφαρμογή της στο 

θέατρο σκιών. Καθώς η δραματικότητα των κινήσεων και της έκφρασης 

περιορίζονταν από τη χρήση μαριονετών, κούκλων και φιγούρων, η ερμηνεία και η 

θεατρικότητα στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στη φωνή. Στα τέλη του 19ου αιώνα, 

ηθοποιοί Vaudeville και ταλαντούχοι ηθοποιοί φωνής απασχολούνταν στο φωνητικό 

θέατρο (audio theater) (Herman, 2005, 19-27·Joseph, 1920, 14-23·Gregory, 2005, σ. 

209· Pavlovskis, 1977) . 

Μεγάλη σημασία στην ιστορία της φωνητικής ηθοποιίας έχει η εμφάνιση του 

ραδιοφώνου. Ορόσημο αποτελεί η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, η οποία 

πραγματοποιήθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1906. Η μετάδοση αυτή 
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περιελάμβανε την εκτέλεση από φωνή και βιολί του χριστουγεννιάτικου κομματιού 

“Silent Night” του Franz Gruber και ανάγνωση χωρίων της Βίβλου. Η μετάδοση 

αυτή ακούστηκε από πλοία που έπλεαν στον βορειοανατολικό Ατλαντικό κοντά 

στις αμερικανικές ακτές, καθώς και επίγειους δέκτες στην κοντινή γεωγραφική 

περιοχή. Ιστορικά, ήταν το πρώτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Η φωνή ανήκε στον 

εφευρέτη και μαθηματικό Reginald Fessengen. Η επινόηση και διάδοση του 

ραδιοφώνου (και της τεχνολογίας ηχογραφήσεων, την οποία πραγματεύεται το 

επόμενο κεφάλαιο) έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της φωνητικής 

ηθοποιίας. Κατά την περίοδο της επικράτησης του ραδιοφώνου, το ραδιοφωνικό 

δράμα (radio drama) αποτέλεσε μορφή ψυχαγωγίας με μεγάλη επιρροή. Η 

δραματικότητα αυτών των εκπομπών στηρίζονταν κυρίως στις ικανότητες των 

ηθοποιών φωνής (Porter, 2016, σ.15-36·Cerra, n.d.). 

Όσον αφορά τη φωνή στα κινούμενα σχέδια, ιδιαίτερα σημαντική είναι η 

προσωπικότητα του Walt Disney. Εκτός από την δημιουργία πολλών από τους πιο 

επιτυχημένους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών, ο Walt Disney 

ευθύνεται και για την καθιέρωση του ομιλούντος κινούμενου σχεδίου. Επρόκειτο 

για την ταινία “Steamboat Willie”, η οποία παρήχθη το 1928. Ήταν η τρίτη ταινία 

με πρωταγωνιστή τον Mickey Mouse. Ήταν, επίσης, ένα από τα πρώτα cartoon που 

περιελάμβαναν συγχρονισμένο ήχο (διάλογο και μουσική), παραγμένο και 

επεξεργασμένο ξεχωριστά από το φιλμ15. Η φωνή όλων των χαρακτήρων 

προερχόταν από τον ίδιο τον Walt Disney (Cerra, n.d.·Robb, 2014). Η επιτυχία της 

ταινίας οδήγησε στην εμφάνιση κι άλλων ομιλούντων κινουμένων σχεδίων στα 

τέλη της δεκαετίας του 1920. Η σημαντικότερη ήταν η σειρά “Looney Tunes” 

(1929) παραγωγή Leon Schleisinger Productions, με διανομή από την Warner Bros. 

Το 1936, η Leon Schleisinger Productions ενέταξε στο δυναμικό της μια από τις 

σημαντικότερες προσωπικότητες για τα ομιλούντα κινούμενα σχέδια, τον Mel 

Blanc (1908-1989) (Cerra, n.d.·Robb, 2014·Ohmart, 2012). 

Ο Mel Blanc είχε εργαστεί στο ραδιόφωνο, ως εκφωνητής και ηθοποιός φωνής για 

κόμιξ, πριν αρχίσει την συνεργασία του με την Leon Schleisinger Productions. Κατά 

την διάρκεια της καριέρας του, συνεργάστηκε με αρκετές μεγάλες εταιρίες στον χώρο 

του κινηματογράφου, μεταξύ άλλων με τις: Goldwyn-Mayer(MGM), Columbia, και 

                                                 
15

 Οι ταινίες “Song Car-Tunes” (1924-1927) της Inkwell  Studios και “Dinner Time” (1928) ήταν 
ομιλούσες ταινίες καρτούν που προηγήθηκαν του “Steamboat Willie”. Ωστόσο, η επιτυχία του 
τελευταίου του δίνει εξέχουσα θέση στην ιστορία του ομιλούντος κινούμενου σχεδίου  
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την Walt Disney Productions. Έδωσε φωνή στους περισσότερους χαρακτήρες της 

σειράς “Looney Tunes”, μεταξύ άλλων στους Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety Bird, 

Porky Pig, Tasmanian Devil κτλ. Λόγω της ευμετάβλητης φωνής του, του είχε δοθεί 

το προσωνύμιο “Ο Άνθρωπος με τις Χίλιες Φωνές” (“The Man of a Thousand 

Voices”) (Cerra, n.d.·Robb, 2014·Ohmart, 2012). 

Η συμβολή του Mel Blanc στο χώρο της φωνητικής ηθοποιίας στα κινούμενα 

σχέδια ήταν πολυδιάστατη. Έκτος από τον ξεχωριστό χαρακτήρα που έδωσε με 

την φωνή του στα κινούμενα σχέδια, διεκδίκησε την αναφορά του στους τίτλους 

των ταινιών που συμμετείχε. Με την ανάδειξη του, για πρώτη φόρα οι ηθοποιοί 

φωνής αναγνωρίστηκαν ως μέρος της δημιουργικής ομάδας της ταινίας. Αυτό 

έδωσε στον ίδιο, τους σύγχρονους και μεταγενέστερους ηθοποιούς φωνής την 

αναγνώριση του κοινού και περισσότερες εργασιακές ευκαιρίες, σε ταινίες και 

ραδιόφωνο, επιτρέποντας την ανάδειξη τους σε ξεχωριστό εργασιακό κλάδο 

(Cerra, n.d.·Ohmart, 2012). 

Μία ακόμα εξέχουσα προσωπικότητα στον χώρο της φωνητικής ηθοποιίας ήταν ο 

Don LaFontaine (1940-2008). Παρότι η καριέρα του δεν αφορούσε τα κινούμενα 

σχέδια, ο ρόλος του στην ιστορία της φωνητικής ηθοποιίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. 

Ο LaFontaine εμφανίστηκε στο χώρο της φωνητικής ηθοποιίας το 1962, ως 

αντικαταστάτης σε ραδιοφωνικό διαφημιστικό. Κατά τη δεκαετία του 1970, ήταν ο πιο 

επιτυχημένος ηθοποιός φωνής του Hollywood. Έως το τέλος της καριέρας του, είχε 

συμμετάσχει σε πάνω από 5000 trailer, αφηγήσεις, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 

διαφημιστικά σποτ. Η κύρια δράση του αφορούσε διαφημιστικά, preview και trailer 

ταινιών και βιντεοπαιχνιδιών, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στην προώθηση τους. Η 

χαρακτηριστική φράση με την οποία ξεκινούν πολλά trailer, “Σε έναν κόσμο...” (“In a 

world...”) ήταν δικής του δημιουργίας. Κάποια από τα προσωνύμια που του δόθηκαν 

ήταν τα “Thunder Throat” και “The Voice of God”. Το στυλ της ομιλίας του και ο 

χαρακτήρας της φωνής του αποτελούν ακόμα και σήμερα πρότυπο στον χώρο της 

διαφήμισης και του trailer (Cerra, n.d.). 

2.2. Σύγχρονες εφαρμογές της φωνητικής ηθοποιίας 

Η φωνητική ηθοποιία βρίσκει διάφορες εμπορικές και καλλιτεχνικές εφαρμογές. 

Αν και η σύγχρονη τεχνολογία σε μεγάλο βαθμό επιτρέπει τη σύνθεση φράσεων από 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, η ανθρώπινη φωνή προτιμάται στις περισσότερες από 
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αυτές, καθώς δίνει μεγαλύτερη φυσικότητα στο φωνητικό μήνυμα. Οι φωνητικοί 

ηθοποιοί συγκαταλέγονται ανάμεσα στους καλύτερα αμειβόμενους επαγγελματικούς 

κλάδους (Friedman, 2010·Alburger, 2011). 

Κάποιες από τις εφαρμογές της φωνητικής ηθοποιίας είναι: 

 Διαφήμιση 

Μία από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές της φωνητικής ηθοποιίας είναι οι 

διαφημίσεις. Ο ηθοποιός μεταδίδει προφορικά το διαφημιστικό μήνυμα. Οι 

διαφημίσεις αυτές αφορούν διάφορα μέσα: τηλεόραση, ραδιόφωνο, κινηματογράφο, 

διαφήμιση στο διαδίκτυο κ.α. Αναλόγως του μέσου στο οποίο μεταδίδεται, 

επιστρατεύεται διαφορετικό στυλ (και επεξεργασία) φωνητικής ηθοποιίας. Επί 

παραδείγματι, η φωνή στις τηλεοπτικές διαφημίσεις είναι συνήθως “επίπεδη”, χωρίς 

μεγάλες δυναμικές διακυμάνσεις και αλλαγές τονικού ύψους. Αντίθετα, στις 

ραδιοφωνικές διαφημίσεις, συνήθως οι δυναμικές διαβαθμίσεις είναι πολύ πιο 

ακραίες, ο χαρακτήρας τους πληθωρικός και δυναμικός, ενίοτε αγγίζοντας τα όρια της 

υπερβολής (Friedman, 2010, σελ. 62-4·Alburger, 2011, σελ. 16-7 και 126 ) 

Σημαντικό τεχνικό στοιχείο όσον αφορά τη φωνητική ηθοποιία στη διαφήμιση 

είναι η τεχνική του de-breathing, την αφαίρεση των αναπνοών από την ηχογράφηση 

με τεχνητά μέσα. Αυτό γίνεται ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του ακροατηρίου 

από το διαφημιστικό μήνυμα λόγω των αναπνοών. Παρόλα αυτά, η τεχνική αυτή δεν 

χρησιμοποιείται πάντα ορθά, καθώς η ολική αφαίρεση των αναπνοών αφαιρεί επίσης 

από τη φυσικότητα της ηχογράφησης (Friedman, 2010, σ. 53-5). 

 Μεταγλώττιση 

Η μεταγλώττιση είναι η διαδικασία αντικατάστασης των φωνών από μία 

γλώσσα σε κάποια άλλη. Υπάρχουν δύο βασικές τεχνικές: η τεχνική overdub 

(βλ. υποκ. 2.3) και η voice over translation. Η πρώτη έγκειται στην εκ νέου 

ηχογράφηση των φωνών μιας ταινίας. Κατά τη διαδικασία αυτή η πρωτότυπη 

φωνή εξαλείφεται. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι ταινίες 

κινουμένων σχεδίων ξένης παραγωγής, οι οποίες απευθύνονται σε παιδικό 

κοινό. Αντίθετα, η δεύτερη διαδικασία έγκειται στην αναπαραγωγή της 

μεταγλωττισμένης φωνής ταυτόχρονα με την πρωτότυπη. Χαρακτηριστική είναι 

η εφαρμογή της τεχνικής αυτής στα δελτία ειδήσεων, όπου μεταγλωττίζονται 
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ρεπορτάζ ξένων δημοσιογράφων και ομιλητών σχεδόν ταυτόχρονα με το 

πρωτότυπο κείμενο (Alburger, 2011, σ. 197-208). 

 Αφήγηση (Narration) 

Γενικά, η αφήγηση έγκειται στην προφορική μετάδοση ιστορίας σε κάποιο δεκτή. 

Ο αφηγητής μπορεί να είναι αμέτοχος στη δράση και απρόσωπος, είτε χαρακτήρας 

που συμμετέχει στην ιστορία. Ο ομιλητής είναι αυτός που παρέχει τη φωνή του 

αφηγητή (Alburger, 2011, σ. 197-208). 

Κατά την εποχή της κυριαρχίας του ραδιοφώνου ως μέσο μετάδοσης 

πληροφορίας, η αφήγηση είχε ιδιαίτερη θέση στα ραδιοφωνικά προγράμματα. 

Συγκεκριμένα, το ραδιοφωνικό δράμα ήταν μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές 

ψυχαγωγίας κατά τις δεκαετίες 1920-1930. Οι πλέον χαρακτηριστικές χρήσεις της 

αφήγησης είναι σε θεατρικά έργα, κινηματογραφικές ταινίες και βιντεοπαιχνίδια. 

Μία από τις σχετικά σύγχρονες εφαρμογές της αφήγηγσης είναι το audiobook 

(Alburger, 2011, σ. 197-208). 

 ADR/Post-sync 

H τεχνική ADR (Automated Dialog Replacement) ή post-synchronisation 

έγκειται στην επανηχογράφηση των διαλόγων μιας ταινίας μετά τη λήψη. Οι 

ηθοποιοί που συμμετέχουν στην ταινία γράφουν εκ νέου τις φωνές τους. Σκοπός 

είναι η βελτίωση της ποιότητας ηχογράφησης ή η διόρθωση λαθών στην προφορά 

από τον ηθοποιό κατά τη ηχοληψία. Η τεχνική αυτή δίνει πολλές ερμηνευτικές 

δυνατότητες στους ηθοποιούς. Επιτρέπει επίσης στον ηχολήπτη να εργαστεί με 

μεγαλύτερη άνεση και καλύτερα αποτελέσματα (Alburger, 2011, σ. 197-208). 

 Αυτόματες ανακοινώσεις 

Mία άλλη χρήση της φωνητικής ηθοποιίας εντοπίζεται στις αυτοματοποιημένες 

ανακοινώσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι ανακοινώσεις 

αεροδρομίων, αυτόματων τηλεφωνητών, συσκευών που λειτουργούν και 

ανταποκρίνονται με φωνητικές εντολές, γραμμών εξυπηρέτησης, τουριστικών 

περιπτέρων κτλ. Αρκετά συχνά, ένας ηθοποιός φωνής καλείται να ηχογραφήσει 

συγκεκριμένες μόνο φράσεις ή αποσπάσματα φράσεων, οι οποίες υφίστανται 

editing, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες από μία ανακοινώσεις 

(Alburger, 2011, σ. 197-208). 
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 Χαρακτήρες σε ταινία (Live action ή cartoon) 

Ηθοποιοί φωνής εργάζονται και στο χώρο των ταινιών, τόσο σε live action όσο 

και στα cartoon. Στις ταινίες live action, οι ηθοποιοί φωνής δίνουν φωνές σε 

χαρακτήρες που δεν εμφανίζονται στην οθόνη. Xαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν οι φωνές υπολογιστών, ραδιοφώνου, ασώματες φωνές (συνήθως στις 

ταινίες τρόμου) κτλ. Σε ταινίες που βασίζονται σε συνδυασμό live action και 

animation, οι ηθοποιοί φωνής αναλαμβάνουν και τις φωνές των animated 

χαρακτήρων (Alburger, 2011, σ. 197-208). 

Στα cartoon, ο ρόλος των ηθοποιών φωνής είναι μεγαλύτερος, καθώς οι 

χαρακτήρες δεν έχουν δική τους φωνή. Είναι σύνηθες φαινόμενο ένας ηθοποιός 

φωνής να δίνει τη φωνή του σε περισσότερους από έναν χαρακτήρα ενός cartoon. 

Αυτό οφείλεται είτε σε οικονομικούς περιορισμούς της παραγωγής, είτε στην 

συγκεκριμένη άποψη του δημιουργού. Σε αρκετές περιπτώσεις, γίνεται τόσο 

επιτυχημένα, ώστε οι περισσότεροι θεατές δεν μπορούν να διακρίνουν ότι όλες οι 

φωνές προέρχονται από έναν μόνο ή μικρή ομάδα ηθοποιών φωνής. Για να επιτευχθεί 

αυτό απαιτείται μεγάλη εμπειρία και υψηλού επιπέδου χειρισμό της φωνής από τον 

ηθοποιό, καθώς και μεγάλη από τον ηχολήπτη (Alburger, 2011, σ. 197-208). 

Σε επόμενα υποκεφάλαια εξετάζεται το σκέλος που αφορά την ηχογράφηση 

των φωνών στα κινούμενα σχέδια. η έρευνα στρέφεται εξίσου στις διαφορές 

τεχνικές που χρησιμοποιούν οι ηθοποιοί φωνής, καθώς και οι τεχνικές της 

ηχοληψίας και της παραγωγής. 

2.3 Overdubbing 

 H επανηχογράφηση των φωνών στο στούντιο ονομάζεται “overdubbing”. Η 

χρησιμότητα του overdubbing είναι πολλαπλή, τόσο στον χώρο της παραγωγής 

μουσικής, όσο και στον κινηματογράφο. Όσον αφορά την ηχογράφηση φωνών για το 

κινηματογράφο, το overdubbing προσφέρει στον ηθοποιό την δυνατότητα για 

καλύτερη ερμηνεία και την διόρθωση λαθών, και στον παραγωγό τη δυνατότητα 

περαιτέρω επεξεργασίας των ήχων της λήψης. Το overdubbing αφορά επίσης την 

ηχογράφηση της φωνής άλλου ομιλητή πάνω από κάποια υπάρχουσα (συνήθως 

αφορά την μεταγλώττιση). H ηχογράφηση των φωνών στα κινούμενα σχέδια 

βασίζεται εξ ολοκλήρου στην τεχνική του overdubbing (Huber&Runstein, 2010, 

σ.31-2, 428-9·Alburger, 2011, 204-8). 
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Η ηχογράφηση φωνής με την μέθοδο του overdubbing γίνεται ως εξής: ο ομιλητής 

ακούει το ηχογραφημένο υλικό ή/και βλέπει το οπτικό υλικό μέσω ακουστικών 

(monitoring). Ταυτοχρόνως, αναπαράγει το δικό του κείμενο σε συγχρονισμό, το 

οποίο καταγράφεται σε νέο ξεχωριστό κανάλι ηχογράφησης. Το νέο υλικό δέχεται 

επεξεργασία ώστε να ενταχθεί στο υπάρχον master track. Στην περίπτωση 

μεταγλώττισης, ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται ώστε το μεταφρασμένο κείμενο να είναι 

συγχρονισμένο με την εικόνα, καθώς φράσεις που έχουν μεταφερθεί από μια γλώσσα 

στην άλλη ενδεχομένως έχουν μεγάλη χρονική διαφορά. (Huber&Runstein, 2010, 

σ.31-2, 428-9·Alburger, 2011, 204-8) 

Μια παραλλαγή της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί το punching in. Κατά την 

διαδικασία του punching in, ο ομιλητής εκτελεί συγκεκριμένα τμήματα του κειμένου 

του τα οποία ενδεχομένως ήταν προβληματικά σε μια κατά τα άλλα αποδεκτή 

ερμηνεία. Ο παραγωγός έχει την δυνατότητα να αντικαταστήσει τα λάθος τμήματα με 

τα νέα, χωρίς να είναι απαραίτητη η επανεκτέλεση ολόκληρου του αποσπάσματος 

(Huber&Runstein, 2010, σ.31-2, 428-9·Alburger, 2011, 204-8). 

2.4. Σημαντικοί ηθοποιοί φωνής κινουμένων σχεδίων 

Σημαντικοί ηθοποιοί φωνής αναδείχτηκαν μέσω της δουλειάς τους σε ταινίες 

κινούμενων σχεδίων στα βήματα του Mel Blanc. Αναφέρονται κάποιοι από τους 

γνωστότερους, καθώς και οι πιο επιτυχημένοι χαρακτήρες στους οποίους έδωσαν την 

φωνή τους: 

  



65 
 

  
Γνωστότερος χαρακτήρας: Scooby-Doo 

 

 Don Messick Άλλοι χαρακτήρες: πολύχρονη συνεργασία του με τον Tex Avery 
 

 

και των παραγωγών Hana&Barbera. Ενσάρκωσε φωνές πολλών 
 

  
 

  
χαρακτήρων, όπως Droopy Dog, Ranger Smith και ΒοοΒοο Bear (“Yogy 

 

  
Bear Show”), Pixie Mouse (“Pixie & Dixie”), Papa Smurf (“The 

 

  
Smurfs”), BamBam (“The Flinstones”) 

 

    
 

  
Γνωστότερος χαρακτήρας: Boris Badenov (“Rocky and Bullwinkle”) 

 

  
Άλλοι χαρακτήρες: κατά την πολύχρονη συνεργασία του με την 

 

  
Disney, ενσάρκωσε τις φωνές πολλών χαρακτήρων, όπως αυτή του 

 

 
Paul Frees Ludwig von Drake. Άλλοι χαρακτήρες στους οποίους έδωσε την φωνή 

 

  
του ήταν οι Go Go Gomez (“Dick Tracy Show”), Judge Clutch Pixie 

 

  
Mouse (“Calvin and the Colonel”), John Lennon και George Harrison 

 

  
(“The Beatles”), Ignatz Mouse και Office Pupp (“Krazy Kat”) κ.α. 

 

    
 

 Jim Henson 
Γνωστότερος χαρακτήρας: Kermit The Frog (“The Muppet Show”) 

 

 Άλλοι χαρακτήρες: ο Jim Henson εργάστηκε αποκλειστικά στο “The  

  
 

  
Muppet Show”, παρέχοντας τις φωνές των Ernie, The Swedish Chef, Guy 

 

  
Smiley, Waldorf, και Dr. Teeth 

 

    
 

 
Dallas McKennon Γνωστότερος χαρακτήρας:Gumby και Pokey (“The Guby Show”) 

 

  
Άλλοι χαρακτήρες: O Dallas McKennon συνεργάστηκε με την 

 

  
Disney σε αρκετές ταινίες, δίνοντας φωνή σε διάφορους χαρακτήρες, 

 
     

 
αλλά και τραγουδώντας. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε στις “Lady and the 

 

 
Tramp”, “Sleeping Beauty”, “101 Dalmatians” και “Mary Poppins”. 

 

 
Άλλες συνεργασίες του αφορούσαν τους χαρακτήρες Archie Andrews 

 

 
και Mr. Weatherbee (“The Archie Show”) και Buzz Buzzard (“Woody 

 

 
the Woodpecker”) 

 

  
 

 
Γνωστότερος χαρακτήρας:Tigger (“Winnie the Pooh”) 

 

 
Άλλοι χαρακτήρες: ο Paul Winchel ήταν ένα πολυδιάστατο ταλέντο, 

 

 
καθώς εκτός από ηθοποιός φωνής, ήταν γιατρός και εφευρέτης. 

 

 
Ασχολήθηκε με την φωνητική ηθοποιία σε μεγάλη ηλικία, 
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Paul Winchell 
συνεργαζόμενος κυρίως με την Disney και τους παραγωγούς Hanna- 

 

Barbera. Χαρακτήρες στους οποίους δάνεισε την φωνή του ήταν οι Dick  

 
 

 
Dastardly (“Dasterdly&Muttley), Bubi Bear (“Hair Bear Bunch”), 

 

 
Goober Goober (“the Ghost Chasers”),Woofer (“Clue Club”). Shun Gon 

 

 
(“the Aristocats”), Zummi Gummi (“the Adventures of the Gummi 

 

 
Bears”) Gargamel (“the Smurfs”), Marmaduke (“the Heathcliff Show”). 

 

  
 

 
Χαρακτηριστικός ρόλος: ο πρωταγωνιστικός χαρακτήρας H. R. 

 

Lennie Weinrib 
Pufnstuf από το ομώνυμο τηλεπτικό show. 

 

 
 

 
Άλλοι χαρακτήρες στους οποίους έδωσε την φωνή του ήταν οι: Sam 

 

 
Scurvy (“Doctor Dolittle”), Moonrock (“the Flinstones Comedy Hour”), 

 

 
Gomez Addams (“Addams Family”), Joker, Penguin, και Mr. Freeze 

 

 
(“The New Adventures of Batman”), την πρώτη φωνή του χαρακτήρα 

 

 
Scrappy-Doo (“Scooby-Doo”) και τον χαρακτήρα Zorlock (“the 
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Adventures of the Gummi Bears”). 

 

    
 

 
Henry Corden Χαρακτηριστικός ρόλος: Fred Flinstone (“The Flinstones”) κ.α. 

 

    
 

 Alan Melvin 
Χαρακτηριστικοί ρόλοι: Bluto (“New Adventures of Popeye”) και 

 

 
Magilla Gorilla, του ομώνυμου show παραγωγής Hanna-Barbara. 

 

  
 

    
 

  
Χαρακτηριστικός ρόλος: Homer Simpson (“The Simpsons”), καθώς 

 

  
και πολλοί άλλοι χαρακτήρες της σειράς, όπως Abraham "Grampa" 

 

  
Simpson,Barney Gumble,Krusty the Clown, Groundskeeper Willie και 

 

 Dan Castelaneta 

Mayor Quimby. 

 

 
Αλλοι χαρακτήρες στους οποίους δάνεισε τη φωνή του είναι: Dynamo       

  
 

  
Duck (“The Adventures of Dynamo Duck”), Megavolt (“Darkwing 

 

  
Duck”), "Doc" Emmett Brown (“Back to the Future: The Animated 

 

  
Series"), Robot Devil (“Futurama”). 

 

    
 

 
Seth McFarlane Χαρακτηριστικός ρόλος:Peter Griffin (“Family Guy”), καθώς και 

 

  
άλλοι χαρακτήρες της σειράς, όπως Stewie Griffin, Brian Griffin, Glenn 

 

  
Quagmire και Tom Tucker. Η σειρά ήταν δικής του επινόησης. 

 

  
Συμμετείχε επίσης στην παραγωγή και το animation της σειράς. 

 

  
Η καρίερα του McFarlane εκτείνεται και στο χώρο της κατασκευής 

 

  
κινούμενων σχεδίων. Αρχικά, εργάστηκε ως σεναριογράφος και animator 

 

  
για τους παραγωγούς Hanna-Barbera σε αρκετές σειρές, όπως τις 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Griffin
https://en.wikipedia.org/wiki/Stewie_Griffin
https://en.wikipedia.org/wiki/Stewie_Griffin
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“Johnny Bravo”, “Cow and Chicken”, “Dexter's Laboratory” και “I Am 

 

  
Weasel”. Άλλοι χαρακτήρες στους οποίους έδωσε την φωνή του είναι οι: 

 

  
Stan Smith (“American Dad”, επίσης σειρά δικής του επινόησης), Ted 

 

  

(στην ομώνυμη ταινία που συνδυάζει live action και animation, και το 

sequel της), Tim the Bear και Jess Harnel (“The Cleveland Show”). 

 
 

     

Πίνακας 2, μια λίστα με τους κάποιους από τους πιο επιτυχημένους 

ηθοποιούς φωνής στον χώρο του cartoon, καθώς και οι γνωστότεροι χαρακτήρες 

τους οποίους ενσάρκωσαν (Lawson&Persons, 2004). 

 

2.5  Δεξιότητες και τεχνικές των ηθοποιών φωνής 

O ρόλος του ηθοποιού είναι να δημιουργήσει και να αποδώσει πειστικούς 

χαρακτήρες, με τους οποίους το κοινό μπορεί να ταυτιστεί. Ο ρόλος του ηθοποιού 

φωνής είναι όμοιος. Η συναισθηματική φόρτιση, η κατασκευή αλληθοφανών 

χαρακτήρων, η συγκίνηση και η πειθώ, είναι κάποιοι από τους κοινούς στόχους των 

δύο συγγενικών τεχνών. Η διαφορά έγκειται στο ότι ο ηθοποιός έχει πληθώρα μέσων 

για να επιτύχει συναισθηματική απήχηση στο κοινό (σώμα, κουστούμια, μακιγιάζ, 

εκφράσεις προσώπου, φωτισμό κτλ), ενώ ο ηθοποιός φωνής δομεί την ερμηνεία του 

αποκλειστικά στην φωνή. Αυτό καθιστά την ερμηνεία του ηθοποιού φωνής 

απαιτητικότερη, καθώς το εύρος της ερμηνείας πρέπει να καλυφθεί αποκλειστικά 

μέσω της φωνής (Alburger, 2011, σελ. 6-7). 

O πυρήνας της τεχνικής των φωνητικών ηθοποιών είναι η αναπνοή. Οι σωστές 

αναπνοές προσφέρουν στην φωνή τον απαραίτητο όγκο, συναισθηματικό εύρος στην 

ερμηνεία, και μακροπρόθεσμα διασφαλίζει την υγεία και καλή συντήρηση της φωνής 

του καλλιτέχνη. Ο ορθός τρόπος αναπνοής οφείλει να βασίζεται στην χρήση του 

διαφράγματος. Η χρήση του διαφράγματος διασφαλίζει την επιθυμητή ένταση και 

εύρος της φωνής, ενώ εγγυάται την πολύωρη χρήση της με την μεγαλύτερη δυνατή 

ασφάλεια σε τραυματισμούς (Alburger, 2011, σελ. 34). 
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Η γενικότερη χαλαρότητα του σώματος είναι απαραίτητη, και ιδιαίτερα των 

οργάνων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και χειρισμό της φωνής. Η 

χαλαρότητα συνεπάγεται καλύτερο έλεγχο, καλύτερη και λιγότερο κοπιώδη ερμηνεία. 

Τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής είναι ο αυχένας/λαιμός, ώμοι, σαγόνι και 

γλώσσα. Ωστόσο, το σφίξιμο και άλλων τμημάτων του σώματος μπορεί πιθανώς να 

επιδράσει στην ερμηνεία και την ποιότητα της φωνής (Alburger, 2011, σελ. 35). 

Βασικές δεξιότητες ενός επαγγελματία ηθοποιού φωνής θεωρούνται: 

• Καλή άρθρωση και ποιότητα φωνής (Alburger, 2011, σ.5-8). 

• Ιδιαίτερα αναπτυγμένη ικανότητα ανάγνωσης. Σε αρκετές περιπτώσεις οι 

ηθοποιοί φωνής καλούνται να ερμηνεύσουν ένα κείμενο (ή αλλαγές σε υπάρχον 

κείμενο) με την δεύτερη ή τρίτη ανάγνωση (Alburger, 2011, σ.5-8). 

• Ποικιλία. Οι φωνές με ιδιαιτερότητες και ατέλειες αποτελούν συχνά προσόν 

(ειδικά στο χώρο της φωνητική ηθοποιίας για ταινίες κινουμένων σχεδίων), 

καθώς προσδίδουν μοναδικότητα στον υποδυόμενο χαρακτήρα. Ωστόσο, σε 

επαγγελματικό επίπεδο, οι ηθοποιοί φωνής οφείλουν να κατέχουν μεγάλο εύρος 

τεχνικών, ώστε να δύνανται να επιτύχουν διαφορετικές ερμηνευτικές 

προσεγγίσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κειμένου (στον χώρο του 

κινούμενου σχεδίου, είναι σύνηθες ένας ηθοποιός να καλύπτει περισσότερους 

από έναν χαρακτήρες ακόμα και στο ίδιο επεισόδιο) (Alburger, 2011, σ.5-8). 

• Αναπτυγμένες υποκριτικές ικανότητες, και την δυνατότητα να τις μεταδώσουν μέσω 

της φωνής. Οι επιτυχημένοι ηθοποιοί φωνής έχουν την δυνατότητα να 

προσδώσουν στην ερμηνεία τους συγκεκριμένο ύφος και χαρακτήρα. Σημαντική, 

επίσης κρίνεται η ικανότητα να αποδώσουν το κείμενο υπό την καθοδήγηση του 

παραγωγού ή σκηνοθέτη (Alburger, 2011, σ.5-8). 

• Μνήμη και συνέπεια. Καθώς οι ηθοποιοί φωνής ενσαρκώνουν πολλούς 

διαφορετικούς ρόλους, ο καθένας με ιδιαίτερες απαιτήσεις και χαρακτήρα. Οι 

ηθοποιοί οφείλουν να θυμούνται με ακρίβεια και να μπορούν να αναπαράξουν 

κατά βούληση την επιθυμητή φωνή. Η συγκεκριμένη δεξιότητα είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη για τους ηθοποιούς φωνής στο χώρο του cartoon (Alburger, 2011, σ.5-

8). 
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• Αυτοσχεδιαστικές δεξιότητες. Ο επιτυχημένος αυτοσχεδιασμός μπορεί να δώσει 

στο κείμενο την ροή, πλαστικότητα, πειθώ και απήχηση του πηγαίου προφορικού 

λόγου. Η ικανότητα του ηθοποιού φωνής να αυτοσχεδιάσει, προσθέτοντας ή 

αφαιρώντας λέξεις, αλλάζοντας την σύνταξη, την γραμματική, ή άλλους τρόπους 

δίνει ζωντάνια και φυσικότητα στο κείμενο (Alburger, 2011, σ.5-8). 

• Φαντασία. Η συναισθηματική φόρτιση, η δημιουργία χαρακτήρων με βάθος, η 

πειστική περιγραφή και αφήγηση είναι κάποια από τα βασικά στοιχεία της 

φωνητικής ηθοποιίας όπου η φαντασία κρίνεται απαραίτητη (Alburger, 2011, 

σ.5-8). 

Όπως προειπώθηκε, η φωνή είναι το όργανο του ηθοποιού φωνής. Αυτό 

συνεπάγεται ότι, ακριβώς όπως ένα μουσικό όργανο, κάθε φωνή έχει τις 

ιδιαιτερότητές της. Η χροιά, το τονικό ύψος, η άρθρωση είναι κάποια μόνο από τα 

πολλά χαρακτηριστικά που καθιστούν μια φωνή μοναδική. Οι επιτυχημένοι ηθοποιοί 

φωνής εξασκούνται, ώστε να προβάλλουν τις δυνατότητες της φωνής τους και να 

καταπολεμήσουν τις αδυναμίες της. Ωστόσο, οι ρόλοι τους οποίους καλούνται να 

ερμηνεύσουν συμβιβάζονται συνήθως με τις ιδιαίτερες ικανότητες τους. Εξαίρεση 

στον κανόνα αποτελούν και πάλι οι ηθοποιοί φωνής που εργάζονται στο χώρο του 

κινουμένου σχεδίου. Ο μεγάλος αριθμός ρόλων που συνήθως ερμηνεύουν απαιτεί 

διαφορετική ερμηνεία από πλευράς τους. Για τον λόγο αυτό οι ηθοποιοί φωνής που 

δίνουν την φωνή τους σε κινούμενα σχέδια έχουν κατά κανόνα το μεγαλύτερο εύρος 

και ικανότητες στον συγκεκριμένο εργασιακό κλάδο (Alburger, 2011·Hogan, 2002). 

2.6 Η κατασκευή χαρακτήρα 

H κατασκευή χαρακτήρα είναι χρήσιμη σε όλους τους κλάδους φωνητικών 

ηθοποιών. Ωστόσο, στον χώρο των φωνητικών ηθοποιών στα cartoon είναι 

απαραίτητη. Η φωνή ενός χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων οφείλει να συμβάλει 

στην γενικότερη εικόνα αυτού. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν έναν φωνητικό 

χαρακτήρα είναι τα εξής:  

α) Τονικό ύψος της φωνής. Το συχνοτικό εύρος στο οποίο κινείται η φωνή 

ενός χαρακτήρα (Alburger, 2011, σ.183-7). 
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β) Χαρακτήρας της φωνής. Αναφέρεται σε ιδιαιτερότητες της φωνής, όπως την 

τραχύτητα (βραχνάδα), τον όγκο της, την ένταση της, την ένταση του εκπνεόμενου 

αέρα κ.α (Alburger, 2011, σ.183-7). 

γ) Ταχύτητα ομιλίας. Η ταχύτητα της ομιλίας αλλάζει ανάλογα με το σενάριο και 

την ψυχική κατάσταση του χαρακτήρα. Ωστόσο, κάθε χαρακτήρας έχει γενικά μια 

συγκεκριμένη ταχύτητα ομιλίας, η οποία αποτελεί επίσης ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

του (Alburger, 2011, σ.183-7). 

δ) Ρυθμός. Χαρακτηριστικό διαφορετικό από την ταχύτητα ομιλίας. 

Περιγράφει ιδιαίτερα ρυθμικά στοιχεία της ομιλίας του χαρακτήρα, όπως 

συγκοπές ή ιδιαίτερους τονισμούς λέξεων (Alburger, 2011, σ.183-7). 

ε) Τοποθέτηση. Αφορά το που τοποθετείται η φωνή του χαρακτήρα. Μπορεί 

για παράδειγμα, να τοποθετείται στην μύτη (ένρινη), στο πίσω μέρος του 

λαιμού, στον λάρυγγα (λαρυγγική), κάτω από την γλώσσα (υγρή) κτλ (Alburger, 

2011, σ.186). 

στ) Χειρισμός του στόματος. Το στόμα μπορεί να παραλλάξει την προφορά, ή 

να προσθέσει άλλες ιδιαιτερότητες, όπως τσεύδισμα, παραφθορά, 

αντικαταστάσεις γραμμάτων κτλ. (Alburger, 2011, σ.183-7). 

Κάθε χαρακτήρας οφείλει να δημιουργείται από τον ηθοποιό μετά από 

πειραματισμό των ανωτέρω. Διάφορα στοιχεία που διαφοροποιούν τον εκάστοτε 

χαρακτήρα και επηρεάζουν τον τρόπο ομιλίας του είναι: το φύλο, η καταγωγή, η 

σωματική διάπλαση, η ηλικία, η διάθεση και η γενικότερη ψυχοσύνθεση του. Στοιχεία 

που επηρεάζουν την φωνή ενός χαρακτήρα: είναι η στάση, οι χειρονομίες, οι 

εκφράσεις του προσώπου, και ο τρόπος που κινείται. Αυτές οι παράμετροι επιδρούν 

τόσο στην ποιότητα και το ηχόχρωμα της φωνής, αλλά και στην ενέργεια με την οποία 

ερμηνεύεται το κείμενο (Alburger, 2011, σ.183-189·Hogan, 2002). 

2.7 Χρήση του μικροφώνου 

Όσον αφορά την καταγραφή και την χρήση των μικροφώνων, η ελευθερία του 

παραγωγού και του ερμηνευτή είναι πρακτικά απεριόριστη. Ωστόσο, υπάρχουν 

κάποιες βασικές αρχές, των οποίων η εφαρμογή εγγυάται καλά αποτελέσματα και 

παραγωγή χωρίς προβλήματα. Κάποιες από αυτές είναι 
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• Η απόσταση του ομιλητή από το μικρόφωνο: κυμαίνεται από 6 έως 12 ίντσες. Η 

απόσταση οφείλει να είναι τόση ώστε να αποφευχθεί η καταγραφή ανεπιθύμητων 

αντηχήσεων, αλλά και το “proximity effect” (βλέπε και υποκεφάλαιο 3.2.1.2.iii) το 

οποίο μπορεί να αλλοιώσει την ποιότητα της εγγραφής (Microphone 

Positioning:Spoken Word (n.d). 

• O ομιλητής δεν εκπνέει άμεσα στο μικρόφωνο, ώστε να αποφευχθεί το “popping 

effect” σε συγκεκριμένα σύμφωνα, όπως το “π” και το “τ” (βλέπε και 

υποκεφάλαιο 3.2.1.2 iii). Το μικρόφωνο, επομένως τοποθετείται ώστε η κάψα να 

μην είναι άμεσα εκτεθειμένη στην αναπνοή του ομιλητή, είναι δηλαδή κεκλιμένη. 

Για τους πεπειραμένους ομιλητές, οι οποίοι κατέχουν σωστή τεχνική αναπνοών, 

συνίσταται η ομιλία κατευθείαν στην κάψα του μικροφώνου. Κατ' αυτόν τον 

τρόπο, οι ψηλές συχνότητες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα κατευθυντικές, δεν θα 

αλλοιωθούν. Αντίθετα, για τους λιγότερο έμπειρους ομιλητές, συνίσταται η μη 

στόχευση της ομιλίας στο μικρόφωνο, προκειμένου να ελαττωθούν πιθανές 

παραμορφώσεις στο σήμα (βλέπε και υποκεφάλαιο) (Microphone 

Positioning:Spoken Word (n.d). 

• Το μικρόφωνο τοποθετείται όσο το δυνατόν μακρύτερα από επιφάνειες που 

δημιουργούν ισχυρές ανακλάσεις (σκληρές και επίπεδες επιφάνειες, όπως τοίχοι, 

έπιπλα κτλ) (βλέπε και υποκεφάλαιo 3.2.1.2) (Microphone Positioning:Spoken 

Word (n.d). 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Ηχοληψία και παραγωγή 

 

Η ηχοληψία αφορά την χρήση τεχνικών και μέσων για την ηχογράφηση, 

επεξεργασία, αναπαραγωγή και χειρισμό του ήχου. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την 

τοποθέτηση μικροφώνων, ηχογράφηση, μοντάζ, μίξη, mastering, ισοστάθμιση και 

χρήση εφέ. 

 

3.1. Ιστορική αναδρομή: Η εξέλιξη των μέσων αποτύπωσης και 

αναπαραγωγής ήχου 

Οι πρώτες απόπειρες αποτύπωσης και αναπαραγωγής ήχου τοποθετούνται στις 

αρχές της βιομηχανικής επανάστασης, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Το 

πρώτο επιτυχημένο πείραμα αποδίδεται στον Γάλλο Édouard-Léon Scott de 

Martinville (1817-1879), ο οποίος κατασκεύασε τον “φωνοαυτόγραφο” 

(Phonautograph)(1857). Ο φωνοαυτόγραφος ήταν μια συσκευή η οποία αποτύπωνε 

τον ήχο σε γραφικές αναπαραστάσεις (φωνοαυτογραφήματα), με σκοπό την μελέτη 

και σύγκριση διάφορων στοιχείων της γλώσσας. Ο φωνοαυτόγραφος αφορούσε 

αποκλειστικά την καταγραφή, και όχι την αναπαραγωγή του ήχου16(Milner, 

2009·Burgess, 2014). 

 

                                                 
16

 Η πρώτη αναπαραγωγή ηχογραφήσεων από φωνoαυτόγραφο έγινε μόλις το 2008, από την ομάδα 

Αμερικανών ηχοϊστορικών “First Sounds”. Η ηχογράφηση αφορά το παιδικό τραγούδι “Au Clair de la 

Lune” , ηχογράφηση η οποία χρονολογείται από το 1860, και αποτελεί την πρώτη  αναπαράξιμη 

ηχογράφηση ανθρώπινης φωνής. Ελάχιστες ηχογραφήσεις φωνοαυτόγραφου σώζονται.  
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Εικόνα 24a,  φωναυτόγραφος. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 

https://cdn.line.do/uploads/lucrecia-luffi_1446038537302_480.jpg  

Η πρώτη συσκευή που έδινε τη δυνατότητα αναπαραγωγής ηχογραφήσεων ήταν ο 

“φωνόγραφος” (Phonograph), ο οποίος επινοήθηκε από τον Αμερικανό Thomas 

Edison (1847-1931) το 1877. Η αποτύπωση γινόταν από μια βελόνα, η οποία 

κατέγραφε τον ήχο σε αυλακωτούς, επικαλυμμένους με φύλλα αλουμινίου, 

κυλίνδρους, που περιστρέφονταν με σταθερή ταχύτητα. Αργότερα, αντί φύλλων 

αλουμινίου, η επικάλυψη των κυλίνδρων γινόταν με κερί, χαρακτηριστικό το οποίο 

επέτρεπε την διαγραφή τους. Η βελόνα που κατέγραφε τον ήχο ήταν συνδεδεμένη με 

ένα φωναγωγό (χωνί), ώστε να λαμβάνει μηχανικά της δονήσεις που προκαλούσε ο 

ήχος. Η βελόνα παλλόταν κάθετα προς την επιφάνεια του κυλίνδρου και διαμόρφωνε 

την επιφάνεια του κυλίνδρου, δημιουργώντας κορυφές και βυθίσεις (Milner, 

2009·Burgess, 2014).  

 

Εικόνα 24β,  φωνόγραφος. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 

https://cdn.line.do/uploads/lucrecia-luffi_1446038537302_480.jpg 

Η λειτουργία του φωνογράφου αποτέλεσε έμπνευση για τον Αμερικανό Emil 

Berliner (1851-1929), ο οποίος επινόησε το “γραμμόφωνο” (Gramophone) το 1887. Η 

καινοτομία του γραμμοφώνου έγκειτο στην χρήση δίσκου από γομαλάκα, αντί 

κυλίνδρου, για την καταγραφή και αναπαραγωγή του ήχου. Καθώς οι δίσκοι ήταν 

ανθεκτικότεροι και λιγότερο ογκώδεις (αν και λιγότερο ακριβείς από τους 

κυλίνδρους), η δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης του γραμμοφώνου ήταν 

μεγαλύτερη. Το 1901 κατασκευάστηκαν οι πρώτοι δίσκοι βινυλίου 10'', που 

αναπαράγονταν στις 150 rpm. Το 1904, η γερμανική εταιρία Odeon παρουσίασε τον 

πρώτο δίσκο δύο όψεων, με διάρκεια 5,5 λεπτά. Με την προσθήκη ηλεκτρικού μοτέρ 

και ενισχυτή λυχνιών (tube amplifier), η ποιότητα της αναπαραγωγής του 
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γραμμοφώνου έγινε σημαντικά ανώτερη. Το ηλεκτρικό γραμμόφωνο (pickup) 

σταδιακά αντικατέστησε το γραμμόφωνο. Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1970, 

οι δίσκοι pickup ήταν το κυριότερο μέσο για την αναπαραγωγή ηχογραφημένου ήχου 

(Milner, 2009·Burgess, 2014). 

 

Εικόνα 24γ,  γραμμόφωνο. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 

https://www.polyvore.com/cgi/img-thing?.out=jpg&size=l&tid=66279332 

H χρήση μαγνητικής ταινίας για ηχογράφηση τοποθετείται στη δεκαετία του 

1930, αν και η αρχική ιδέα της αποτύπωσης ήχου σε ταινία ανήκει στον Alexander 

Graham Bell (1847-1922) το 1886. Η πρώτη αποτύπωση ηχητικού υλικού σε 

μαγνητικό υλικό πραγματοποιήθηκε από τον Δανό μηχανικό Valdemar Poulsen 

(1869-1942) το 1898. Μετά από πολλά πειράματα και διάφορες εφαρμογές της ιδέας 

της μαγνητικής ηχογράφησης, οι γερμανικές εταιρίες AEG και BASF εισήγαγαν την 

πρώτη συσκευή ηχογράφησης σε μαγνητοταινία με μπομπίνες, συσκευή που 

ονομάστηκε “μαγνητόφωνο” (Magnetophon Κ1). Η μαγνητική ταινία  ήταν μεγάλη 

καινοτομία για τη μουσική βιομηχανία, καθώς έδινε την δυνατότητα πολλαπλών 

ηχογραφήσεων και μοντάζ, με ελάχιστη απώλεια στην ποιότητα και πιστότητα του 

υλικού. Η μαγνητική ταινία αποτέλεσε το υψηλότερης ποιότητας μέσο αναλογικής 

ηχογράφησης. Η συστηματική εγγραφή ηχητικών σημάτων σε μαγνητοταινίες 

ξεκίνησε το 1945. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, η εταιρία Phillips παρουσίασε 

την κασέτα (Compact Cassette) ως μέσο υπαγόρευσης και αναπαραγωγής. Η χρήση 

της κασέτας ως μέσο αναπαραγωγής διαδόθηκε πολύ τη δεκαετία του 1980, λόγω του 

μικρού μεγέθους της, και την ευκολία στην ηχογράφηση, αναπαραγωγή και 

αντιγραφή (Milner, 2009·Burgess, 2014). 
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Εικόνα 24δ,  το μαγνητόφωνο Κ1 της AEG/BASF. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουλίου 2017 

https://i.ytimg.com/vi/OA1oDxRo_lI/hqdefault.jpg 

Το CD (αρχικά από τον αγγλικό όρο Compact Disk, συμπαγής δίσκος), είναι ένας 

οπτικός δίσκος που χρησιμοποιείται για αποθήκευση και αναπαραγωγή ήχου (και 

άλλων δεδομένων). Εισήχθη το 1980, και αποτελεί προϊόν της συνεργασίας των 

εταιρικών ομίλων Philips και Sony. Η πληροφορία αποθηκεύεται με κωδικοποίηση 

PCM 16 bit και ρυθμό δειγματοληψίας 44,1kHz. Η δυνατότητα αποθήκευσης 

ασυμπίεστου ψηφιακού ήχου που προσέφεραν ήταν 74 λεπτά. Οι δυνατότητες που 

προσέφερε το CD στην βιομηχανία παραγωγής ήχου από τη στιγμή που έγινε 

προσβάσιμος στο εμπόριο το 1982 ήταν τεράστιες, από άποψη ποιότητας, ευκολίας 

(στην παραγωγή και την αναπαραγωγή) και αντοχής. Ήταν ένα από τα πρώτα και 

κύρια μέσα που προανήγγειλαν την είσοδο του ήχου στην ψηφιακή εποχή (Milner, 

2009). 

Σε μικρό διάστημα μετά την επικράτηση του CD , και με την διαρκώς αυξανόμενη 

χρήση Η/Υ στο αγοραστικό κοινό, η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας στην παραγωγή 

του ήχου διευρύνθηκε. Κομβικό σημείο αποτελεί η επινόηση της μορφής αρχείου 

MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3). Το MP3 εισήχθη το 1991, και βασίζεται στην 

συμπίεση αρχείων ήχου ώστε να μειώσει τον όγκο των δεδομένων που τα αποτελούν, 

χωρίς μεγάλες απώλειες στην ποιότητα. Η εμφάνιση του MP3 επέτρεψε την 

διακίνηση ήχου, τόσο με την χρήση φυσικών μέσων, όσο και μέσω του διαδικτύου 

(στις επόμενες δεκαετίες). Αυτό ακολούθως ευνόησε το φαινόμενο της πειρατείας, 

επιφέροντας σοβαρό οικονομικό πλήγμα στην βιομηχανία παραγωγής μουσικής 

(Milner, 2009·Burgess, 2014).  
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 3.2 Ηχοληψία και παραγωγή φωνής 

O ρόλος του ηχολήπτη και παραγωγού στην ηχογράφηση και παραγωγή είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός. Στον χώρο της φωνητικής ηθοποιίας, οι απαιτήσεις που 

καλούνται να καλύψουν οι παραγωγοί και ηχολήπτες είναι μικρότερες εν συγκρίσει 

με μουσικές ή κινηματογραφικές παραγωγές. Η ηχογράφηση, η μίξη, το editing, τα 

εφέ, το mastering και η τελική παραγωγή αφορούν αποκλειστικά την φωνή και τον 

συγχρονισμό της. Στην παραγωγή μουσικών συνόλων εμπλέκεται μεγάλος αριθμός 

διαφορετικών μουσικών οργάνων και φωνών. Στην παραγωγή ήχου για τον 

κινηματογράφο ηχογραφούνται πολλές φωνές και ήχοι του περιβάλλοντος. Η 

διαδικασία είναι επομένως αρκετά απλούστερη κατά την ηχοληψία και παραγωγή 

φωνητικών ηθοποιών. Ωστόσο, ο ρόλος του ηχολήπτη/παραγωγού δεν καθίσταται 

λιγότερο σημαντικός. 

3.2.1 Χώρος και Εξοπλισμός 

Στο παρόν υποκεφάλαιο αναφέρονται κάποια βασικά στοιχεία όσον αφορά 

την ηχογράφηση και παραγωγή, με ιδιαίτερη εστίαση στην ηχογράφηση και 

παραγωγή φωνής. Καθώς το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα ογκώδες και πολύπλοκο 

από άποψη πληροφοριών για να καλυφθεί στο σύνολο του, στο εν λόγω 

υποκεφάλαιο δίνεται έμφαση στην ηχογράφηση και παραγωγή φωνής, 

αποκλειστικά στο στούντιο, και με εργαλείο καταγραφής τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. 

3.2.1.1 Χώρος 

Σε μεγάλο βαθμό, τα εργαλεία και ο χειρισμός τους για την ηχογράφηση ηθοποιών 

φωνής είναι όμοια με τους υπόλοιπους κλάδους της παραγωγής ήχου. Βασική 

παράμετρος είναι ο χώρος. Χώροι με παράλληλες επιφάνειες που δημιουργούν 

ανεξέλεγκτες ανακλάσεις και αντηχήσεις αποφεύγονται. Οι επιφάνειες των θαλάμων 

στους οποίους ηχογραφούνται φωνές είναι συνήθως επενδυμένοι με πορώδες, 

ηχοαπορροφητικό υλικό με κατάλληλα διαμορφωμένες  επιφάνειες (αφρώδης 

πολυουρεθάνη ανοικτών κυψελών), προκειμένου να εξουδετερώνονται οι 

ανεπιθύμητες ηχητικές ανακλάσεις. Ένα ακόμα εργαλείο για την διαχείριση των 

ανακλάσεων αποτελούν οι διαχυτές (diffusors). Οι διαχυτές δεν απορροφούν τις 

ανακλάσεις, αλλά τις διαχέουν ελεγχόμενα στον χώρο (Friedman, 2010, σ. 13-

19·Huber&Runstein, 2010, σ.97-103). 
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Εικόνα 25α, τεμάχιο αφρώδους πολυουρεθάνης για απορρόφηση αντηχήσεων. Ανακτήθηκε 

στις 2 Ιουλίου από http://alphacoustic.com/wp-content/uploads/2015/04/Isolfon-Wave-

Acoustic-Foam.jpg 

 

Εικόνα 25β, πάνελ διαχυτών. Ανακτήθηκε στις 2 Ιουλίου από https://goo.gl/UDVMVf 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ηχομόνωση. Ένας ηχομονωμένος χώρος εξασφαλίζει ότι 

οι θόρυβοι του περιβάλλοντος δεν θα καταστρέψουν την ηχογράφηση, αλλά και ότι ο 

ήχος που παράγει η πηγή που ηχογραφείται δεν διαρρέει έξω από το χώρο της 

ηχογράφησης. Κάποια από τα εργαλεία που επιστρατεύονται για την ηχομόνωση του 

χώρου είναι: διπλά μονωτικά κουφώματα σε όλες τις αίθουσες του στούντιο, 

“floating”(πλωτά) πατώματα, διπλοί τοίχοι, με το μεσοδιάστημα συμπληρωμένο με 

μονωτικό υλικό κ.α (Huber&Runstein, 2010, σ. 91-4). 

Άλλη μια παράμετρος όσον αφορά το χώρο είναι οι διαστάσεις. Όταν οι διαστάσεις 

του θαλάμου ηχογράφησης είναι σχετικές (πχ. 6x8x12 μέτρα), είναι πιθανό οι κορυφές 

και βυθίσεις του κύματος της αρχικής πηγής να συμπέσουν με κορυφές και βυθίσεις 
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κάποιας ανάκλασης. Αποτέλεσμα του φαινομένου αυτού είναι η ενίσχυση των 

κορυφών (peaks) ή των βυθίσεων (valleys) του ηχητικού κύματος σε συγκεκριμένα 

σημεία του θαλάμου, αλλοιώνοντας την ποιότητα του σήματος που προσλαμβάνει το 

μικρόφωνο. Οι θάλαμοι ηχογράφησης της φωνής  έχουν κατ' επέκταση διαστάσεις μη 

σχετικές μεταξύ τους. Η τοποθέτηση του μικροφώνου στο χώρο έχει επίσης σημασία 

για την αποφυγή του ανωτέρω φαινομένου (βλέπε υποκεφάλαιο 3.2.3) (Friedman, 

2010, σ. 13-19). 

3.2.1.2 Μικρόφωνα 

Σημαντικό στοιχείο του εξοπλισμού για την ηχογράφηση της φωνής είναι το 

μικρόφωνο. Γενικά, το μικρόφωνο είναι μια συσκευή η οποία μετατρέπει την 

ηχητική ενέργεια σε ηλεκτρικό σήμα. Η επιλογή μικροφώνου εξαρτάται τόσο από τις 

απαιτήσεις της ηχογράφησης, όσο και από τις ιδιαιτερότητες της φωνής του 

καλλιτέχνη (έκταση, τεχνική αναπνοών, άρθρωση κ.α.). Κάθε μικρόφωνο ενισχύει 

συγκεκριμένες περιοχές συχνοτήτων, προσθέτοντας ιδιαίτερο “χρώμα” 

(“coloration”) στην ηχογράφηση. Ο χαρακτήρας του μικροφώνου οφείλει να 

προβάλει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά της φωνής του καλλιτέχνη. Σημαντικό ρόλο 

στην επίτευξη αυτού παίζει τόσο ο τύπος του μικροφώνου, όσο και η τεχνική 

τοποθέτησης του (Friedman, 2010, σ.18-21·Huber&Runstein, 2010, σ.111). 

i. Tύποι μικροφώνων 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μικροφώνων που χρησιμοποιούνται για την 

ηχογράφηση φωνής. Από άποψη κατασκευής και λειτουργίας, οι ευρύτερα 

χρησιμοποιούμενοι τύποι είναι: α) πυκνωτικά μικρόφωνα μεγάλου διαφράγματος 

β) δυναμικά μικρόφωνα γ) μικρόφωνα τύπου ribbon δ) μικρόφωνα τύπου 

“shotgun” (Friedman, 2010, 19-22, 24-26). 

• Πυκνωτικά μικρόφωνα μεγάλου διαφράγματος 

Είναι ο ευρύτερα διαδεδομένος τύπος μικροφώνου για την ηχογράφηση φωνής. Η 

λειτουργία αυτής της κατηγορίας μικροφώνων βασίζεται στην χρήση ενός πυκνωτή. 

Πρόκειται για ιδιαίτερα ευαίσθητα μικρόφωνα, τα οποία διαθέτουν μεγάλη απόκριση 

συχνοτήτων. Αρκετά συχνά προσφέρουν και άλλες δυνατότητες, όπως τη δυνατότητα 
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επιλογής διάφορων πολικών διαγραμμάτων, “high pass filter”17και “pad”18. Από 

άποψη κατασκευής, υπάρχουν δύο τύποι πυκνωτικών μικροφώνων, τα “solid state” 

και τα “tube”. Γενικά, τα πυκνωτικά “solid state” χαρακτηρίζονται από πιο ουδέτερο 

ηχόχρωμα και λιγότερο θόρυβο λειτουργίας (βάθους). Τροφοδοτούνται με τάση 48 

Volt από τον προενιχυτή, η οποία ονομάζεται “Phantom Power”. Τα πυκνωτικά 

τύπου “tube” προσθέτουν πιο έντονο “χαρακτήρα” (“character”) στην ηχογράφηση. 

Αρκετά συχνά, τα μικρόφωνα λυχνίας έχουν ξεχωριστή τροφοδοσία και προενισχυτή 

(Friedman, 2010, σ.19-22·Δώδης,1990, 84-7·Huber&Runstein, 2010, σ.115-

8·Παπανικολάου, 2005, σ. 133-6). 

Δύο ιδιαίτερα διαδεδομένα μοντέλα πυκνωτικών μικροφώνων για την 

ηχογράφηση ηθοποιών φωνής είναι τα Neumann U47 και U87, Neumann TLM10, 

και Sony C-37 (Hausman, Benoit & O’Donel, 2000/2007, σελ. 142-3·Friedman, 

2010, σ. 21-23). 

 

                                                 
17

 To high-pass filter είναι ένα ηλεκτρονικό φίλτρο.   Η λειτουργία του έγκειται στην μείωση της 

έντασης (“attenuation”) χαμηλότερων συχνοτήτων από την επιλεγμένη (“cut-off frequency”).  Η 

αναλογία μείωσης εξαρτάται από  την κατασκευή του φίλτρου Friedman, 2010). 
18

 Ο όρος “pad” αποτελεί ακρωνύμιο των λέξεων “Passive Attenuation Device” (Παθητική Συσκευή 

Μείωσης). Η λειτουργία του έγκειται στην μείωση των εντάσεων που δέχεται μια συσκευή (μικρόφωνο, 

προενισχυτής κτλ) προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παραμόρφωση ή βλάβη. Χρησιμοποιείται στην 

περίπτωση που το επίπεδο σήματος που προέρχεται από την πηγή είναι ιδιαίτερα μεγάλο (Friedman, 

2010). 
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Εικονα 26 α, Neumann U47. Ανάκτηση στις 7 Ιουλίου 2017 από 

https://www.gearslutz.com/board/attachments/high-end/190911d1283634422-

history-u47-other-famous-neumann-telefunken-microphones-u47-21.jpg 

 

Εικονα 26 β, Neumann U87. Ανάκτηση στις 7 Ιουλίου 2017 από 

https://www.musik-produktiv.co.uk/pic-010014428xl/neumann-u87-ai-studio-set.jpg 

 

Εικονα 26 γ, Neumann TLM10. Ανάκτηση στις 7 Ιουλίου 2017 από 

https://vintageking.com/media/catalog/product/cache/1/image/450x450/9df78eab33

525d08d6e5fb8d27136e95/n/e/neumann_tlm103d_nickel.jpg 
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Εικονα 26 δ, Sony C-37. Ανάκτηση στις 7 Ιουλίου 2017 από 

http://img.audiofanzine.com/images/u/product/normal/sony-c-37-41432.jpg 

• Δυναμικά μικρόφωνα (ηλεκτροδυναμικά μικρόφωνα κινούμενου πηνίου) 

Τα δυναμικά μικρόφωνα είναι πιο ανθεκτικά στη μηχανική καταπόνηση, 

λιγότερο ευαίσθητα και αντέχουν σε υψηλότερες ηχητικές στάθμες (SPL). Η αρχή 

λειτουργίας τους βασίζεται στην θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού, δηλαδή στην 

δημιουργία ηλεκτρικού σήματος όταν ένα  αγωγός κινείται εντός του μαγνητικού 

πεδίου ενός μαγνήτη. Τα χαρακτηριστικά τους αυτά τα καθιστούν καταλληλότερα για 

εφαρμογές ζωντανής αναμετάδοσης ή/και ηχογράφησης, όπως το ραδιόφωνο και η 

τηλεόραση. Δεν προτιμώνται σε συνθήκες over-dubbing, καθώς έχουν μικρότερο 

εύρος απόκρισης συχνοτήτων, ευκρίνεια και ευαισθησία σε χαμηλές συχνότητες 

(Huber&Runstein, 2010, σ.112-13·Friedman, 2010, σ. 24-5·Δώδης, 1990, σ. 83-

4·Παπανικολάου, 2005, σ. 130-1). 

Κάποια από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα δυναμικών μικροφώνων 

στις προαναφερθείσες εφαρμογές είναι τα Electro Voice RE-20 και RE-18,  Shure 

SM7 και SM58 και Sennheiser 421 (Hausman, Benoit & O’Donel, 2000/2007, σελ. 

142-3·Friedman, 2010, σ.23-4). 
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Εικονα 26 ε, Electrovoice RE-20. Ανάκτηση στις 7 Ιουλίου 2017 από 

http://mambostudio.net/web/images/Electrovoice%20RE-20.jpg 

 

Εικονα 26 στ, Electrovoice RE-18. Ανάκτηση στις 7 Ιουλίου 2017 από 

http://www.coutant.org/evre18/4955.jpg 

 

Εικονα 26 ζ, Shure SM7. Ανάκτηση στις 7 Ιουλίου 2017 από 

http://www.dv247.com/assets/products/28981_l.jpg 
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Εικονα 26 η, Shure SM58. Ανάκτηση στις 7 Ιουλίου 2017 από 

https://cdn.provideocoalition.com/app/uploads/shure_sm58_side-1.jpeg 

 

Εικονα 26 ι, Sennheiser 421. Ανάκτηση στις 7 Ιουλίου 2017 από 

http://www.studiocare.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d

08d6e5fb8d27136e95/s/e/sennheiser-md421.jpg 

 

• Μικρόφωνα τύπου ribbon (ηλεκτροδυναμικά μικρόφωνα ταινίας) 

Η αρχή λειτουργίας των μικροφώνων ταινίας είναι όμοια με αυτή των δυναμικών. 

Η διαφορά έγκειται στο ότι αντί για διάφραγμα και πηνίο, στα μικρόφωνα ταινίας 

υπάρχει μια αγώγιμη ταινία που κινείται ελεύθερα στο μαγνητικό πεδίο. Η αρχή 

λειτουργίας τους είναι ίδια. Τα μικρόφωνα ταινίας είναι πολύ ευαίσθητα, με πολύ 

καλή απόκριση σε χαμηλές και υψηλές συχνότητες. Το μειονέκτημα που 

παρουσιάζουν είναι η ιδιαίτερη ευαισθησία στην καταγραφή θορύβου, με τη μορφή 

φυσήματος και δονήσεων (Παπανικολάου, 2005, σ. 132-3·Huber&Runstein, 2010, 

σ.113-5·Δώδης, 1990, σ.84). 

Κάποια από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα μικρόφωνα ταινίας είναι τα Shure 

300 και SM33, καθώς και το RCA 77 Dx (Hausman, Benoit & O’Donel, 2000/2007, 

σελ. 142-3). 
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Εικονα 26 ια, Shure 300. Ανάκτηση στις 7 Ιουλίου 2017 από 

http://www.coutant.org/shure300/1869.jpg 

 

Εικονα 26 ιβ, Shure SM33. Ανάκτηση στις 7 Ιουλίου 2017 από 

http://heavenrich.nl/hans/images/SHURE-SM33.jpg 

 

Εικονα 26 ιγ, RCA 77 Dx. Ανάκτηση στις 7 Ιουλίου 2017 από 

http://recordinghacks.com/microphone-photo/01553/RCA/77-DX.jpg 
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• Μικρόφωνα τύπου “shotgun” 

Τα μικρόφωνα τύπου “shotgun”(κοντού πυροβόλου) χρησιμοποιούνται ευρέως 

στην ηχοληψία στον κινηματογράφο. Η ιδιαίτερα συγκεντρωμένη κατευθυντικότητα 

τους περιορίζει την παρεμβολή ήχων από το περιβάλλον, ενώ η αυξημένη τους 

ευαισθησία εξασφαλίζει την διατήρηση της ποιότητας της λήψης. Σε μεγάλο βαθμό, 

ωστόσο, η χρήση τους σε περιβάλλον στούντιο είναι δυσχερής, καθώς απαιτείται 

σχετικά μεγάλη απόσταση (άνω του ενός μέτρου) από τον ομιλητή (Friedman, 2010, 

σ. 24-5). 

Ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα μικρόφωνα τύπου “shotgun” είναι 

το Senheiser MKH416 και MKH418 (Hausman, Benoit & O’Donel, 

2000/2007, σελ. 142-3·Friedman, 2010, σ. 24-5). 

 

Εικονα 26 ιδ, Senheiser MKH416. Ανάκτηση στις 7 Ιουλίου 2017 από https://en-

us.sennheiser.com/global-downloads/file/2764/MKH416P48_hires.jpg 

 

Εικονα 26 ιε, Senheiser MKH418. Ανάκτηση στις 7 Ιουλίου 2017 από 

http://www.canford.co.uk/Images/ItemImages/large/92-126_01.jpg 
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ii. Κατευθυντικότητα (directional response) 

Στο προηγούμενο υποκεφάλαιο αναφέρθηκαν οι επικρατέστεροι τύποι 

μικροφώνων για την ηχογράφηση φωνής όσον αφορά την αρχή λειτουργίας τους. Ένα 

εξίσου σημαντικό κριτήριο για την επιλογή μικροφώνου είναι η κατευθυντικότητα 

(directional response). Η κατευθυντικότητα απεικονίζεται με γραφικές 

αναπαραστάσεις που δείχνουν την ευαισθησία του μικροφώνου σε γωνία 360° για 

διάφορες συχνότητες. Οι αναπαραστάσεις αυτές ονομάζονται πολικά διαγράμματα 

(polar patterns). Για την ηχογράφηση φωνής σε συνθήκες στούντιο επιλέγονται 

συνήθως 3 τύποι: α) καρδιοειδή β) δικατευθυντικά και 

γ)πανκατευθυντικά19(Huber&Runstein, 2010, σ.119-25·Δώδης, 1990, σ. 94-

105·Παπανικολάου, 2005, σ. 139-44). 

α) Καρδιοειδή (cardioid) 

Τα καρδιοειδή μικρόφωνα είναι ευαίσθητα σε πιέσεις που προέρχονται από πηγές 

με γωνιακό εύρος λήψης 240° σε σχέση με την κάψα του μικροφώνου. Το στοιχείο 

αυτό τα καθιστά ιδιαίτερα εύχρηστα, καθώς αποτρέπονται πιθανές ακυρώσεις 

σήματος λόγω αντίστροφης φάσης, και περιορίζεται η καταγραφή θορύβων, 

ανεπιθύμητων ανακλάσεων κτλ. Ο χαρακτηρισμός “καρδιοειδή” (cardioid) 

προέρχεται από το σχήμα του τυπικού πολικού διαγράμματος τους, το οποίο ομοιάζει 

με καρδιά (Huber&Runstein, 2010, σ.119-25·Δώδης, 1990, σ. 97, 99-

100·Παπανικολάου, 2005, σ. 139-44). 

Εικόνα 27α. παράδειγμα τυπικού πολικού διαγράμματος καρδιοειδούς μικροφώνου 

(Huber&Runstein, 2010, σ.122). 

                                                 
19

 Οι δύο πρώτοι τύποι αφορούν κατευθυντικά (directional) μικρόφωνα, καθώς είναι ευαίσθητα σε 

πιέσεις που έρχονται από συγκεκριμένη διεύθυνση 
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β) Δικατευθυντικά (bi-directional)ή “Figure of 8” 

Τα δικατευθυντικά μικρόφωνα είναι ευαίσθητα σε πιέσεις με διεύθυνση μπροστά 

και πίσω από την κάψα. Σε πιέσεις που προέρχονται από το πλάι (σε γωνία 90 μοιρών 

από την κάψα) υπάρχει ακύρωση σήματος λόγω αντιστροφής φάσης. Τα 

δικατευθυντικά μικρόφωνα ονομάζονται και “figure of 8” λόγω της μορφής του 

τυπικού πολικού τους διαγράμματος (Huber&Runstein, 2010, σ.119-25·Δώδης, 1990, 

σ. 95-6, 100·Παπανικολάου, 2005, σ. 139-44). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 27β. παράδειγμα τυπικού πολικού διαγράμματος δικατευθυντικού 

μικροφώνου (Huber&Runstein, 2010, σ.122). 

 

 

γ) Πανκατευθυντικά (omni-directional) 

Το πανκατευθυντικό μικρόφωνο είναι ευαίσθητο σε πιέσεις από όλες τις 

κατευθύνσεις. Η χρήση του απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς είναι εύκολο να 

καταγράψει θορύβους ή ανεπιθύμητους ήχους που καταστρέφουν ή υποβαθμίζουν 

την λήψη. Συνίσταται η χρήση του σε πολύ καλά μονωμένους χώρους, με όσο το 

δυνατόν λιγότερες ανακλάσεις (Huber&Runstein, 2010, σ.119-25·Δώδης, 1990, σ. 

95, 98, ·Παπανικολάου, 2005, σ. 139-44). 
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Εικόνα 27γ, παράδειγμα τυπικού πολικού διαγράμματος πανκατευθυντικού 

μικροφώνου (Huber&Runstein, 2010, σ.122). 

iii. Τοποθέτηση μικροφώνου 

H τοποθέτηση του μικροφώνου έχει άμεση σχέση με την επιλογή του, καθώς και 

με την τεχνική του ηθοποιού φωνής. Η ευαισθησία του μικροφώνου, η αντοχή σε 

υψηλές στάθμες (SPL) ή όχι, το πολικό του διάγραμμα, η ενίσχυση ή βύθιση 

συγκεκριμένων συχνοτήτων λόγω χώρου αποτελούν κάποιες από τις παραμέτρους 

που επηρεάζουν τον τρόπο που το μικρόφωνο τοποθετείται (Huber&Runstein, 2010, 

σ.168-69·Friedman, 2010, σ. 29-31). 

Βασική επιδίωξη αποτελεί η τοποθέτηση του μικροφώνου ούτως ώστε η κάψα 

του να μην δέχεται άμεσα την εκπνοή του ομιλητή. Το στοιχείο αυτό επηρεάζει το 

σύνολο της λήψης, αλλά γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στα σύμφωνα “π”,”τ” και “σ”. Η 

χρήση του εξαρτήματος “pop filter” κρίνεται ενίοτε απαραίτητη για να αποφεύγονται 

παραμορφώσεις και κορυφώσεις (“peaks”) στα εν λόγω σύμφωνα (βλ. υποκεφάλαιο 

3.2.3.). Η βέλτιστη θέση του μικροφώνου είναι η παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28a, η κάψα του μικροφώνου βρίσκεται σε απόσταση 10-20 εκατοστά από τον 

ομιλητή. Το μικρόφωνο είναι τοποθετημένο ώστε η κάψα να μην δέχεται άμεσα την 

εκπνοή του ομιλητή. Ο ομιλητής δεν μιλά κατευθείαν στο μικρόφωνο, αλλά στο πλάι του 

(off-axis) (Friedman, 2010, σ.30). 
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Εικόνα 28β, η τοποθέτηση του μικροφώνου επηρεάζει την ποιότητα της 

ηχογράφησης. Πάνω: αποτέλεσμα του proximity effect. Κάτω: τοποθέτηση του 

μικροφώνου off-axis ώστε να μη δέχεται ευθέως την εκπνοή του ομιλιτή, με 

αποτέλεσμα την διακριτικότερη καταγραφή του «σ». Ανακτήθηκε στις 7 Ιουλίου 

2017από https://www.politusic.com/wp-content/uploads/2011/12/vocal-mic-

placement-graphic.jpeg 

Ο ηθοποιός φωνής οφείλει να μεταβάλει την θέση του και την απόσταση του 

από το μικρόφωνο ανάλογα με τον χαρακτήρα του κειμένου. Σε κείμενα που 

απαιτούν ενέργεια και ένταση από την φωνή, οφείλει να τοποθετείται μακρύτερα 

από την κάψα και πλαγίως, ώστε να αποφευχθούν παραμορφώσεις. Αντίθετα, σε 

κείμενα πιο παθητικού χαρακτήρα, ο ομιλητής οφείλει να βρίσκεται όσο το δυνατόν 

κοντύτερα στο μικρόφωνο. Αυτό επιτρέπει την λεπτομερή καταγραφή φωνητικών 

εφέ και αποχρώσεων, καθώς στις συνθήκες αυτές παρατηρείται το “proximity 

effect”20.  

Για την επιτυχή εφαρμογή των ανωτέρω, ο ομιλητής οφείλει να γνωρίζει τον 

χειρισμό της φωνής του (δυναμικές, σύμφωνα κτλ) καθώς και τις ιδιαιτερότητες του 

μικροφώνου του (πολικά διαγράμματα, απόκριση συχνοτήτων, ευαισθησία, αντοχή 

SPL, απόσταση για την επίτευξη του επιθυμητού proximity effect κτλ). Η 

                                                 
 
20

 “Proximity effect” είναι η ενίσχυση (έως και 16 dB) των  χαμηλών συχνοτήτων όταν η πηγή 

βρίσκεται σε κοντινή απόσταση (>20 εκατοστών) από την κάψα του μικροφώνου Friedman, 2010).  
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συνεργασία μεταξύ ηχολήπτη και ομιλητή κρίνεται επίσης απαραίτητη (Friedman, 

2010, σ.29-31· Huber&Runstein, 2010, σ.168-69·Alburger, 2011, σ. 100-103). 

3.2.1.3 Προενισχυτής 

Τα μικρόφωνα όταν δέχονται ήχο παράγουν ένα ηλεκτρικό σήμα. Αυτό το σήμα 

είναι πολύ χαμηλό για να καταγραφεί και να επεξεργαστεί. Η λειτουργία του 

προενισχυτή έγκειται στην αύξηση της έντασης (από 30 έως 70 dB) του σήματος του 

μικροφώνου, σε ικανοποιητικά επίπεδα εγγραφής και επεξεργασίας. Η ρύθμιση των 

εντάσεων του προενισχυτή απαιτεί προσοχή. Η υπεροδήγηση (overdrive), δηλαδή η 

υπερβολικά υψηλή ένταση του προνενισχυτή θα οδηγήσει σε παραμορφωμένα 

σήματα. Επίσης, οι υπεροδηγημένοι προενισχυτές παράγουν αναπόφευκτα θόρυβο 

(Huber&Runstein, 2010, σ.130-2·Owsinsky, 2005, σ. 45-6 ). 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει κάνει διαθέσιμους στο ευρύ κοινό προενισχυτές 

με πολύ χαμηλό θόρυβο, μικρό χρωματισμό σήματος (“colorization”), και επιπλέον 

χαρακτηριστικά, όπως phantom power, pad, HP filter κτλ. Υπάρχουν τρεις βασικοί 

τύποι προενισχυτών: λαμπάτοι (“tube”), FET, και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 

(“integrated circuits”). Οι λαμπάτοι προενισχυτές έχουν γενικά μεγαλύτερο 

χρωματισμό και είναι πιο επιρρεπείς στο θόρυβο, δίνοντας αφ' ετέρου ένα πιο 

“ζεστό” ηχόχρωμα. Οι προενισχυτές τεχνολογίας FET, και πολύ περισσότερο οι 

προενισχυτές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, είναι γενικά πιο ουδέτεροι σε 

χρωματισμό, λιγότερο θορυβώδεις και πιο διαυγείς (Huber&Runstein, 2010, σ.130-

2). 

Η επιλογή του προενισχυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την συνολική ποιότητα 

και την ταυτότητα της ηχογράφησης. Κάθε προενισχυτής, όπως και μικρόφωνο ή 

μουσικό όργανο, έχει διαφορετικό “χαρακτήρα”, και εξαρτάται από την προσωπική 

προτίμηση του παραγωγού και του καλλιτέχνη (Huber&Runstein, 2010, σ.130-

2·Owsinsky, 2005, σ. 45-6). 
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3.2.1.4 Digital Audio Workstation (DAW) και Interface21 

O υπολογιστής τις τελευταίες δεκαετίες έχει επικρατήσει στον χώρο της 

παραγωγής, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς. Η συντριπτική πλειοψηφία 

των παραγωγών πλέον τελούνται με βασικότερο εργαλείο τον υπολογιστή. Ο 

λόγος είναι η ταχύτητα, αξιοπιστία, ευκολία χειρισμού, οικονομία, ταχύτητα, 

ποιότητα κτλ που παρέχει ο υπολογιστής σε σχέση με παλαιότερες μεθόδους 

ηχογράφησης και επεξεργασίας του ήχου. Ο όρος που περιγράφει τη 

συγκεκριμένη λειτουργία του υπολογιστή είναι ο “Digital Audio Workstation” 

(Ψηφιακός Χώρος Εργασίας Ήχου) ή DAW (Huber&Runstein, 2010, σ. 257-

67·Izahki, 2008, σ.22).

 

Εικόνα 29 α, Βασική πλατφόρμα του DAW “Cubase”. Ανακτήθηκε στις 7 

Ιουλίου 2017 από https://static.kvraudio.com/i/b/cubase5.jpg 

                                                 
21

 Στο εν λόγω υποκεφάλαιο γίνεται αναφορά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως βασικό μέσο 
παραγωγής ήχου. Δεν αναφέρονται άλλες μέθοδοι και εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την 

παραγωγή, καθώς α) ο υπολογιστής έχει επικρατήσει ως εργαλείο παραγωγής β) ο τρόπος 
λειτουργίας και ο ρόλος των μηχανημάτων σε παλαιότερα συστήματα παραγωγής είναι ιδιαίτερα 
τεχνικό και πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο ξεφεύγει από το θέμα της εν λόγω εργασίας 
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Εικόνα 29  β, Βασική πλατφόρμα του DAW “Pro Tools”. Ανακτήθηκε στις 7 

Ιουλίου 2017 από https://9to5mac.files.wordpress.com/2015/03/pro-tools-

12.jpg 

 

Εικόνα 29 γ,  Βασική πλατφόρμα του DAW “Logic”. Ανακτήθηκε στις 7 

Ιουλίου 2017 από https://www.attackmagazine.com/wp-

content/uploads/2013/07/Screen-Shot-2013-07-20-at-20.35.21-631x384.png 
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Εικόνα 29  δ,  Βασική πλατφόρμα του DAW “Reaper ”. Ανακτήθηκε στις 7 

Ιουλίου 2017 από https://www.reaper.fm/v5img/ss.png  

Το DAW είναι ένα σύστημα ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου, 

χρησιμοποιώντας ως μέσο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παράλληλα, 

προσφέρει: 

α) Πολυκάναλη εγγραφή, editing, μίξη, mastering, με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα 

και ευκολία σε σύγκριση με τα παλαιότερα αναλογικά μέσα (Huber&Runstein, 2010, 

σ. 257-67). 

β) Χρήση MIDI στην παραγωγή ήχου, virtual instruments, VST effects, αλλά και 

την καταγραφή σε άλλα μέσα, όπως παρτιτούρα (scores) (Huber&Runstein, 2010, σ. 

257-67) 

γ) Συγχρονισμός και επεξεργασία βίντεο 

δ) Η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης διαφόρων προγραμμάτων παραγωγής 

(Rewire), χωρίς σημαντική καθυστέρηση, απώλεια πληροφοριών κτλ 

((Huber&Runstein, 2010, σ. 257-67). 

ε) Κεντρικός έλεγχος και επικοινωνία. Το DAW προσφέρει την δυνατότητα να 

ελέγχονται, να επικοινωνούν και να συγχρονίζονται όλα τα επιμέρους εργαλεία 

(software ή hardware) από μια κεντρική εικονική κονσόλα ελέγχου (Huber&Runstein, 

2010, σ. 257-67). 
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στ) Αυτοματοποίηση. Η δυνατότητα να αποθηκευτούν και να ανακληθούν 

κατά βούληση ρυθμίσεις και διεργασίες, καθώς και η αναίρεση αυτών 

διευρύνουν τις δυνατότητες των παραγωγών (Huber&Runstein, 2010, σ. 257-

67). 

η) Επεκτασιμότητα. Η δυνατότητα να προστεθούν νέα εργαλεία στην αλυσίδα 

εγγραφής ή επεξεργασίας του σήματος (“signal chain” ή “signal path”) χωρίς 

προβλήματα λειτουργίας (Huber&Runstein, 2010, σ. 257-67). 

θ) Φιλικότητα στον χρήστη. Σε μεγάλο βαθμό, η λογική στην οποία στηρίζεται η 

λειτουργία ενός προγράμματος DAW είναι συνδεδεμένη με την γενικότερη χρήση 

του υπολογιστή. Αυτό επιτρέπει την εργασία στο περιβάλλον του DAW χωρίς 

δυσκολίες και περισπασμούς σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθώς μάλιστα η 

τεχνολογική εξέλιξη έχει φέρει την απόδοση των διάφορων προγραμμάτων DAW σε 

παρόμοια επίπεδα, η άνεση χειρισμού αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά κριτήρια με 

τα οποία αυτά επιλέγονται (Huber&Runstein, 2010, σ. 257-67). 

Ένα εργαλείο απαραίτητο για την λειτουργία του υπολογιστή ως σύστημα 

παραγωγής είναι το “interface”. Το interface είναι hardware το οποίο μετασχηματίζει 

την πληροφορία από αναλογική (ήχος, ηλεκτρικό σήμα κτλ) σε ψηφιακή 

(πληροφορίες τις οποίες μπορεί να επεξεργαστεί ο υπολογιστής) και το αντίθετο. Για 

τον λόγο αυτό τα interface φέρουν τον γενικότερο χαρακτηρισμό AD/DA (analog to 

digital/ digital to analog) converter. Υπάρχουν διάφοροι τύποι interface, 

ενσωματωμένα στην μητρική πλακέτα του υπολογιστή ή εξωτερικά που συνδέονται 

με USB, Firewire, Thunderbolt κτλ, με ρυθμιζόμενη ανάλυση και bitrate κτλ. Μπορεί, 

επίσης, να περιλαμβάνουν έξτρα χαρακτηριστικά, όπως Phantom Power, High Pass 

Filter, ενσωματωμένους προενισχυτές εισόδου-εξόδου, αντιστροφή φάσης, 

ισοσταθμιστή κτλ, καλύπτοντας διάφορες ανάγκες στον εξοπλισμό με ένα μόνο 

μηχάνημα (Huber&Runstein, 2010, σ. 257-67). 

Στις περιπτώσεις ηχογράφησης φωνητικού κειμένου, η χρήση ενός interface 2 

εισόδων μπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα, εξαλείφοντας την ανάγκη για 

μεγαλύτερους μίκτες, ξεχωριστούς προενισχυτές και άλλα μηχανήματα (Friedman, 

2010, σ. 59-60). 
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3.2.2 Στάδια της παραγωγής 

• Ηχογράφηση 

Όπως αναφέρθηκε, το συντριπτικό ποσοστό των παραγωγών ήχου γίνεται σήμερα 

με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Διάφορα DAW χρησιμοποιούνται για την ηχογράφηση σε 

υπολογιστή και επεξεργασία ήχου, και προσφέρουν πάρα πολλές δυνατότητες. Τα πιο 

διαδεδομένα εξ αυτών είναι τα ProTools (Avid), Cubase (Steinberg), Ableton Live, 

Fruity Loops (Image-Line), Logic Pro (Apple), Reason (Propellerhead), Sony Vegas 

Pro (Sony), Reaper (Cockos) κ.α. Αρκετά εξ' αυτών προσφέρουν επίσης την 

δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας βίντεο (Huber&Runstein, 2010, σ.256-9). 

Η ηχογράφηση είναι το στάδιο της παραγωγής κατά το οποίο ο ήχος των πηγών 

καταγράφεται σε κάποιο μέσο αποτύπωσης, χρησιμοποιώντας ως μέσο το μικρόφωνο, 

μαγνήτη κ.α. Το στάδιο της ηχογράφησης έχει την μεγαλύτερη σημασία στη συνολική 

παραγωγή. Εάν μια λήψη είναι κακή, έχει σοβαρές ατέλειες, ή τεχνικά προβλήματα, 

δεν μπορεί να διορθωθεί ή να αναιρεθεί (όπως στα υπόλοιπα στάδια της παραγωγής). 

Θόρυβοι, παραμορφώσεις, λάθη στην ερμηνεία και άλλα προβλήματα θα διατηρηθούν, 

και πιθανόν να γίνουν εντονότερα στην πορεία. Είναι, επομένως ιδιαίτερα σημαντικό οι 

λήψεις να είναι όσο το δυνατόν καλύτερες (Huber&Runstein, 2010, σ. 27-31, 257-67). 

Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί με: 

• Προετοιμασία του χώρου και σωστή τοποθέτηση του μικροφώνου. Ο 

χώρος οφείλει να είναι απρόσβλητος σε ήχους του περιβάλλοντος εκτός 

(αυτοκίνητα, σειρήνες, ηλεκτρικά εργαλεία κτλ) και εντός (κλιματιστικά, 

θόρυβοι από διπλανές αίθουσες του στούντιο ή του control room, ένταση των 

ακουστικών του ομιλητή κτλ). Τα μικρόφωνα τοποθετούνται ώστε να δέχονται 

τις λιγότερες δυνατές ανακλάσεις, δηλαδή μακριά από τις γωνίες του 

δωματίου, μακριά από επίπεδες, σκληρές επιφάνειες μεγάλου εμβαδού κτλ. 

(Huber&Runstein, 2010, σ. 27-31). 

• Σωστές στάθμες. Η ένταση της προενίσχυσης οφείλει να είναι όσο δυνατόν 

ψηλότερα, χωρίς να επιτρέπει παραμορφώσεις, peaks και θόρυβο από τον 

προενισχυτή (Huber&Runstein, 2010, σ. 27-31) 

• Editing 

Ο όρος “editing” αντιστοιχεί στον ευρύτερα χρησιμοποιούμενο όρο “μοντάζ”. 

Περιγράφει το στάδιο της παραγωγής όπου τμήματα διαφόρων λήψεων (“takes”) 
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επιλέγονται για την τελική μίξη, καθώς και την τοποθέτηση τους στην επιθυμητή 

θέση. Εάν απαιτείται συγχρονισμός με εικόνα, αυτός πραγματοποιείται επίσης κατά 

τη διαδικασία του editing22(Huber&Runstein, 2010, σ. 259-62). Κατά τη διαδικασία 

του editing: 

 Επιλέγονται λήψεις ή τμήματα τους για την τελική μίξη (Huber&Runstein, 

2010, σ. 259-62). “σύρσιμο” (“drag and drop”) της κυματομορφής 

(Huber&Runstein, 2010, σ. 259-62). 

• Στην αρχή και το τέλος των κυματομορφών, είναι συνήθως απαραίτητη η 

χρήση “fade in” (σταδιακή αύξηση της έντασης) και “fade out” (σταδιακή 

μείωση της έντασης) αντίστοιχα. Στα σημεία αυτά εντοπίζονται θόρυβοι 

(“glitches” ή “clicks) ή ημιτελείς φράσεις και αναπνοές (“hiccups”). Τα 

επιμέρους τμήματα που βρίσκονται κοντά προεκτείνονται ώστε η αρχή και το 

τέλος τους να αλληλεπικαλύπτονται (“crossfade”), για τον ίδιο λόγο 

(Huber&Runstein, 2010, σ. 259-62). 

• Αποκόπτονται αναπνοές, θόρυβοι που κάνει ο ομιλητής καθώς κινείται, 

ανεπιτυχείς λήψεις κτλ. Στην ηχογράφηση φωνής, ο ομιλητής οφείλει να 

κατέχει βασικές τεχνικές, ώστε το αποτέλεσμα του editing να είναι το 

επιθυμητό. Παραδείγματος χάριν, οφείλει να αφήνει ένα εύλογο διάστημα 

μεταξύ της αναπνοής και της αρχής και του τέλους της εκτέλεσης, ώστε να 

είναι δυνατή η αποκοπή της πρώτης χωρίς να επηρεαστεί το κείμενο, να 

διατηρεί σταθερή την απόσταση και την γωνία προς το μικρόφωνο, ώστε να 

μην υπάρχουν ηχοχρωματικές διαφορές ανάμεσα στις λήψεις κτλ 

(Huber&Runstein, 2010, σ. 259-62). 

• Αποκόπτονται παύσεις ανάμεσα στις λήψεις ή τα τμήματα λήψεων που έχουν 

επιλεγεί. Τα τμήματα που επιλέγονται για την τελική μίξη τοποθετούνται 

χωρίς υπερβολικά μεγάλες ή μικρές παύσεις ανάμεσά τους, ώστε το 

ηχογραφημένο κείμενο να ρέει με φυσικότητα. Στο editing με Η/Υ, τα 

επιμέρους τμήματα τοποθετούνται στην ανάλογη θέση με “σύρσιμο” (drag and 

drop) της κυματομορφής (Huber&Runstein, 2010, σ. 259-62). 

                                                 
22

 Το editing είναι ένα από τα στάδια της παραγωγής που επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την επικράτηση 

χρήσης Η/Υ. Ο Η/Υ δίνει την δυνατότητα αποκοπής, αντιγραφής, ή μεταφοράς των κυματομορφών 

στην επιθυμητή θέση με απλή χρήση του ποντικιού, ενώ σε συσκευές αναλογικής καταγραφής οι 

ανάλογες εργασίες απαιτούσαν περισσότερο χρόνο και εργασία (Huber&Runstein, 2010, σ. 259-62) 
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• Mixing 

Η μίξη (“mixing”) είναι το στάδιο κατά το οποίο κάθε ηχογραφημένο κανάλι 

υφίσταται επεξεργασία. Η επεξεργασία αυτή περιλαμβάνει την ρύθμιση της έντασης, 

την στερεοφωνία, την ισοστάθμιση, την επιλογή και παραμετροποίηση των εφέ. Ο 

παραγωγός κατά την διαδικασία της μίξης δίνει στην παραγωγή ένα συγκεκριμένο 

χαρακτήρα. Η αισθητική που διαπνέει κάθε παραγωγή είναι ξεχωριστή. Για αυτό τον 

λόγο, για την μίξη είναι απαραίτητες τόσο η γνώση του εξοπλισμού και η εμπειρία 

στον χειρισμό του, όσο και η δημιουργικότητα και ο πειραματισμός 

(Huber&Runstein, 2010, σ. 32-34, 429,). 

Προτεραιότητα στις παραγωγές φωνητικού κειμένου έχει η μετάδοση του 

μηνύματος, επομένως συνίσταται (και συνήθως εφαρμόζεται) διακριτική 

επεξεργασία. Ο πειραματισμός και η πρωτοτυπία είναι γενικά περιορισμένα, καθώς 

στόχος είναι η απήχηση σε όσο μεγαλύτερο μέρος του κοινού είναι δυνατό 

(Friedman, 2010, σ. 58-60). 

Απαραίτητα εργαλεία για την επεξεργασία φωνητικού κειμένου είναι: 

α) “Compressor” (συμπιεστής). Η λειτουργία του compressor είναι η καθ' αναλογία 

μείωση των εντάσεων. Ο compressor εξομαλύνει τις δυναμικές μιας κυματομορφής, 

χαμηλώνοντας τις υψηλότερες στάθμες. Αυτό επιτρέπει την συνολική αύξηση της 

έντασης του καναλιού με μικρότερο ρίσκο να παραμορφωθεί από κάποια ξαφνική 

αλλαγή δυναμικής. Το όριο έντασης από το οποίο εκκινεί η λειτουργία του 

compressor ονομάζεται “threshold” (κατώφλι) και ρυθμίζεται από τον χρήστη. Μια 

ακόμα σημαντική ρύθμιση είναι το “ratio” (αναλογία) η οποία περιγράφει την σχέση 

της έντασης “input” (εισόδου) και “output” (εξόδου). Σε συνδυασμό με την χρήση 

φίλτρων, ο compressor έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιείται επιλεκτικά για κάποιες 

συχνότητες, χωρίς να επηρεάζει όλες τις συχνοτικές περιοχές (“frequency-selective 

compression”). Η υπερβολική χρήση compression πρέπει να αποφεύγεται, καθώς 

μπορεί να αφαιρέσει όλες τις δυναμικές από μια ηχογράφηση, αλλά και να προβάλει 

κάποια περιοχή περισσότερο από το απαραίτητο (“pumping effect”). Στην 

επεξεργασία φωνής, το pumping effect παρατηρείται πιο έντονα στα σύμφωνα 

(Gibson, 1997, σ. 31-35·Huber&Runstein, 2010, σ. 492-497). 
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Στην παραγωγή φωνητικού κειμένου, οι συνηθέστερες αναλογίες κυμαίνονται 

από 3:1 έως 9:1, ανάλογα με το κείμενο, την τεχνική του ομιλητή, την ανταπόκριση 

του μικροφώνου κ.ο.κ. Γενικά, για την φωνή συνίσταται γρήγορο “attack” (η 

ταχύτητα με την οποία ενεργοποιείται ο compressor) και αργό “release” (η 

ταχύτητα με την οποία απενεργοποιείται ο “compressor”) (Friedman, 2010, σ. 62). 

 

Εικόνα 30 α, ReaXComp, Built-in Plugin κομπρέσορα του DAW “Reaper” . 

β) EQ-equaliser (ισοσταθμιστής). Ο ισοσταθμιστής είναι ένα εργαλείο το οποίο 

ενισχύει ή χαμηλώνει την στάθμη έντασης συγκεκριμένων συχνοτήτων. Υπάρχουν 

τέσσερα είδη ισοσταθμιστών: παραμετρικός (parametric), γραφικός (graphic), 

επιλεγόμενης συχνότητας (selectable frequency) και φίλτρο θορύβου (notch filter). 

Ο ρόλος του ισοσταθμιστή στη μίξη είναι να βελτιώσει (στο μέτρο του δυνατού) το 

ηχόχρωμα μιας κυματομορφής. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ισοσταθμιστής μπορεί να 

διορθώσει μια κακή λήψη (βλ.σελ. 69-70) (Gibson, 1997, σ. 35-39·Huber&Runstein, 

2010, σ. 438-440). 

Οι συχνοτικές περιοχές χωρίζονται σε 4 μεγάλες ομάδες: μπάσα (20-200 Hz), 

χαμηλά-μεσαία (200-1000 Hz), ψηλά-μεσαία (1000-5000 Hz) και πρίμα (5000-20000 

Hz). Η χρήση του ισοσταθμιστή σε κάθε μια από αυτές τις ομάδες συχνοτήτων έχει 

διαφορετικό αποτέλεσμα (Gibson, 2010, σ.38-39). 
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Ο όγκος της αντρικής φωνής κατά την ομιλία κυμαίνεται από τα 85 Hz έως τα 

180 Hz, και της γυναικείας από τα 165 Hz έως τα 255 Hz. Η χρήση του 

ισοσταθμιστή έχει ιδιαίτερη χρήση σε 5 συχνοτικές περιοχές: 

• κάτω από τα 100 Hz. Οι συχνότητες κάτω των 100 Hz (ανάλογα με το εύρος 

του ομιλητή) συνήθως μειώνονται μέσω του ισοσταθμιστή, λόγω του ότι οι 

χαμηλότερες συχνότητες είναι θόρυβος του περιβάλλοντος και μη 

αξιοποιήσιμες. 

• 120-150 Ηz. Η περιοχή αυτή συνήθως ενισχύεται με την ισοστάθμιση, καθώς 

εκεί η φωνή ακούγεται ευχάριστα ογκώδης και γεμάτη ενέργεια. 

• 400-800 Hz. Στην περιοχή αυτή εντοπίζονται οι πρώτοι αρμονικοί. Η 

συγκεκριμένη περιοχή επηρεάζει την ευκρίνεια και καθαρότητα της 

ομιλίας, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κατά την ισοστάθμιση. 

• 5000 Hz. Στην εν λόγω περιοχή εντοπίζεται το χαρακτηριστικό της 

παρουσίας (presence). Ο εν λόγω όρος περιγράφει το κατά πόσο η 

συγκεκριμένη κυματομορφή ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες στη μίξη. 

• 7000-10000 Hz. Στη συγκεκριμένη περιοχή, εκτός των ψηλότερων 

αρμονικών, βρίσκεται και το σύμφωνο “σ” (Gibson, 2010, σ. 

38·Huber&Runstein, 2010, σ.168). 

• 10000-20000 Hz. Οι συχνότητες πάνω από τα 10000 Hz ονομάζονται 

υπέρτονοι (overtones) και δεν είναι εύκολα διακριτές από το ανθρώπινο 

αυτί ξεχωριστά. Ωστόσο, επηρρεάζουν την γενικότερη χροιά της 

ηχογράφησης, κατ’  επέκταση απαιτούν ξεχωριστό χειρισμό κατά την 

ισοστάθμιση. 
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Εικόνα 30β,γράφημα που εικονίζει τις διάφορες συχνοτικές περιοχές της φωνής και την 

επίδραση που έχει η μεταβολή της ισοστάθμισης. Ανακτήθηκε στις 3 Ιουλιου 2017 από  

https://goo.gl/XcLR5L 

 

Εικόνα 30  γ, ReaΕQ, Built-in Plugin ισοσταθμιστή επιλεγόμενης συχνότητας του 

DAW “Reaper” . 
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γ) Reverb (αντήχηση-“βάθος”). Η αντήχηση είναι ένα φυσικό φαινόμενο που 

προκαλείται από την ανάκλαση του ήχου. Στο στούντιο, οι ανακλάσεις οφείλουν 

να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες, καθώς είναι αδύνατο να ελεγχθούν και να 

παραμετροποιηθούν, και είναι πιθανό να επηρεάσουν ανεπανόρθωτα μια λήψη. 

Ωστόσο, η έλλειψη της αντήχησης καθιστά τον ήχο λιγότερο ρεαλιστικό. Για τον 

λόγο αυτό, η αντήχηση προστίθεται στην παραγωγή, χρησιμοποιώντας τα 

ανάλογα μηχανήματα ή plugins23 (Zettl, 2000/2004, σελ. 246-

247·Huber&Runstein, 2010, σ. 107, 506-8). 

Το φαινόμενο της αντήχησης αποτελείται από τρία στάδια: το αρχικό σήμα (dry), 

τις πρώτες ανακλάσεις (early reflections) και την αντήχηση (reverberation). Το αρχικό 

σήμα είναι ο ήχος που φτάνει από την πηγή στον ακροατή χωρίς ανακλάσεις. Πρώτες ( 

ή πρώιμες) ανακλάσεις είναι όρος που αναφέρεται στην πρώτη ανάκλαση που φτάνει 

στον ακροατή. Το χρονικό διάστημα που παρέρχεται από την ακρόαση του αρχικού 

ήχου μέχρι την ακρόαση της πρώτης ανάκλασης συνδέεται με το μέγεθος του χώρου. 

Η αντήχηση είναι όρος που περιγράφει την ακολουθία των πολλαπλών 

ανακλάσεων μετά την πρώτη. Οι ανακλάσεις αυτές δεν γίνονται αντιληπτές ως 

ξεχωριστοί ήχοι, αλλά ως συνέχεια του αρχικού ήχου (Haas effect). Έτσι η αντήχηση 

δημιουργεί την αίσθηση ενός ήχου που δεν σβήνει αμέσως, αλλά συνεχίζει να ηχεί. Τα 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά της αφορούν τόσο την αντήχηση του χώρου, όσο και 

την αντήχηση που δημιουργείται με την χρήση ανάλογου μηχανήματος (Zettl, 

2000/2004, σελ. 246-247·Gibson, 1997, σ. 106, 116-8·Huber&Runstein, 2010, σ. 107, 

506-8). 

Στις παραγωγές που αφορούν φωνητικό κείμενο, η χρήση του εφέ της αντήχησης 

εξαρτάται από την εφαρμογή. Σε περιπτώσεις όπου το μήνυμα πρόκειται να παιχτεί 

από συσκευές χαμηλής πιστότητας (τηλέφωνα, μεγάφωνα σε μέσα μεταφοράς ή 

γήπεδα κτλ) ή σε χώρους με μεγάλη αντήχηση (αίθουσες αναμονής αεροδρομίων, 

προθαλάμους ξενοδοχείων κτλ), η χρησιμότητα της αντήχησης είναι μικρή έως 

μηδενική. Σε παραγωγές που αφορούν καλύτερης ποιότητας συσκεύες αναπαραγωγής 

(κινηματογράφους, θέατρα, υψηλής ποιότητας ηχεία τηλεόρασης, συναυλιακούς 

χώρους κτλ), η ορθή χρήση της αντήχησης στις παραγωγές φωνητικού κειμένου 

                                                 
23

 Επιπρόσθετο software που επεκτείνει τις δυνατότητες του DAW (Friedmasn, 2010).  
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βελτιώνει αισθητά το συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα και την πειστικότητα του 

μηνύματος (Zettl, 2000/2004, σελ. 246-247·Friedman, 2010, σ.69-70)  

 

Εικόνα 30  δ, ReaVerbate, Built-in Plugin βάθος του DAW “Reaper” . 

 

δ) Noise Gate (πύλη θορύβου). Ρόλος του noise gate είναι ο περιορισμός του 

θορύβου του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος, καθώς και ο έλεγχος της διάρκειας 

του ήχου. Ενεργοποιείται όταν ένας ήχος είναι χαμηλότερος σε ένταση από την τιμή 

που αποφασίζει ο χρήστης. Η τιμή αυτή ονομάζεται threshold (κατώφλι). 

Οποιοσδήποτε ήχος έχει ένταση μεγαλύτερη από όση ορίζεται από την τιμή του 

threshold δεν δέχεται επεξεργασία (Gibson, 1997, σ. 33-5 ·Huber&Runstein, 2010, σ. 

501-3, 517-21). 

Στην παραγωγή φωνής, το noise gate περιορίζει πιθανούς θορύβους του χώρου, 

του ομιλητή, του playback κτλ. Ωστόσο, αν ο θόρυβος είναι συνεχής ή ταυτόχρονος με 

την εκτέλεση, θα περάσει το κατώφλι ταυτόχρονα με τον ήχο του επιθυμητού 

σήματος, καταστρέφοντας έτσι την λήψη. Το noise gate, επομένως, δεν υποκαθιστά 

την μόνωση και την σωστή ακουστική διαμόρφωση του χώρου (room acoustic 

treatment). Η χρήση του noise gate απαιτεί φειδώ, ειδικά στην μίξη φωνής, καθώς 

είναι πιθανό να εξαλείψει σημεία ιδιαίτερα σημαντικά για την ποιότητα της εκτέλεσης 

(Gibson, 1997, σ. 33-5 ·Huber&Runstein, 2010, σ. 501-3, 517-21). 
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Μια ακόμη παράμετρος που επιδρά στην ποιότητα και αληθοφάνεια στην 

ηχογράφηση φωνής επιτυγχάνεται με την στερεοφωνία. Η αρχή της στερεοφωνίας στην 

παραγωγή ήχου έγκειται στην δημιουργία της ψευδαίσθησης της κατευθυντικότητας. 

Στο περιβάλλον, οι ανθρώπινες αισθήσεις έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν την 

θέση και κατεύθυνση διαφορετικών ηχητικών πηγών, λόγω της διαφοράς φάσης και 

έντασης με την οποία φτάνει ο ήχος σε κάθε αυτί (αμφιωτική ακοή). Αξιοποιώντας 

αυτή την ιδιότητα, οι παραγωγές ήχου δημιουργούν την στερεοφωνική εικόνα (stereo 

image), μια μίμηση δηλαδή της συμπεριφοράς του ήχου στο περιβάλλον, στέλνοντας 

διαφορετικά ερεθίσματα στα δύο αυτιά από δύο διαφορετικά ηχεία (Left και Right). 

Καθώς η φωνή ηχογραφείται μονοφωνικά (χρησιμοποιώντας ένα μικρόφωνο), η 

τοποθέτηση της στην στερεοφωνική εικόνα πραγματοποιείται κατά το στάδιο της 

μίξης, όπου ρυθμίζεται η παράμετρος του “pan24”, που τοποθετεί εικονικά την φωνή σε 

σχέση με τον ακροατή (δεξιά ή αριστερά) (Huber&Runstein, 2010). 

 

Εικόνα 30  στ, ReaGate, Built-in Plugin noise gate  του DAW “Reaper” . 

 

•  Mastering 

Το στάδιο του mastering είναι το τελευταίο στην παραγωγή. Έγκειται στην 

επεξεργασία των τελικών μίξεων (βλ. υποκ. Mixing) όλων των τμημάτων ενός έργου 

(μουσικό άλμπουμ, audio book, soundtrack κτλ). Σκοπός του mastering είναι η 

                                                 
24

 “Pan” είναι συντομογραφία του όρου “panoramic”. 
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ηχητική ομοιογένεια των επιμέρους τμημάτων από άποψη γενικότερου ηχοχρωματικού 

χαρακτήρα (ένταση κάθε κομματιού, εφφέ των τελικών μίξεων, στερεοφωνία κτλ) 

καθώς και η ορθή διάταξη τους στο τελικό έργο (η σειρά με την οποία ακούγονται, το 

κενό, αν υπάρχει, ανάμεσα στα κομμάτια κτλ). Σε μεγάλο βαθμό, η συμμετοχή του 

καλλιτέχνη καθώς και του παραγωγού και εκπροσώπου της εταιρείας (αν υπάρχει) 

στην διαδικασία του mastering είναι απαραίτητη (Huber&Runstein, 2010, σ. 563-6). 

Η δυσκολία (και ο βαθμός επιτυχίας) του mastering είναι άμεσα εξαρτώμενη από 

την ποιότητα και τον χαρακτήρα της ηχογράφησης και της μίξης. Στοιχεία που 

μπορούν να επιδράσουν στο συνολικό αποτέλεσμα του mastering είναι: 

• Ο χρόνος. Η τεχνική και οι δυνατότητες των μουσικών εξελίσσονται και 

αλλάζουν με τον χρόνο, καθώς και η ποιότητα και ο χαρακτήρας μιας φωνής. 

Κομμάτια (ή διάφορες λήψεις του ίδιου κομματιού) που ηχογραφήθηκαν με 

μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα τους είναι πιο δύσκολο να επεξεργαστούν 

ως μέρος ίδιου έργου (Huber&Runstein, 2010, σ. 565). 

• Ο εκτελεστής και το όργανο. Μεγάλες διαφορές στον τρόπο εκτέλεσης ή/και 

τις ρυθμίσεις του οργάνου (και ενισχυτή για τα ηλεκτρικά όργανα) είναι 

δυσκολότερο να γεφυρωθούν. Το mastering γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο 

όταν συμμετέχουν διαφορετικοί ερμηνευτές σε ένα project (Huber&Runstein, 

2010, σ. 565). 

• Ο χώρος και ο εξοπλισμός ηχογράφησης. Κάθε χώρος έχει ιδιαίτερη 

ακουστική. Ομοίως, κάθε μικρόφωνο, προενισχυτής, ενισχυτής, εφέ κτλ. έχει 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με διαφορές να εντοπίζονται ακόμα και σε ίδια 

μοντέλα με διαφορετικό έτος παραγωγής. Το mastering λήψεων που 

πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικούς χώρους ή/και με διαφορετικά 

μηχανήματα είναι δυσκολότερο (Huber&Runstein, 2010, σ. 565). 

• Ο παραγωγός. Αυτό αφορά τις περιπτώσεις που δεν έχει αναλάβει την 

παραγωγή ολόκληρου του έργου μία μόνο εταιρεία παραγωγής, όταν δηλαδή 

τα διαφορετικά στάδια της αναλαμβάνουν διαφορετικοί τεχνικοί. Ολόκληρη η 

διαδικασία της παραγωγής εξαρτάται από την προσωπική αισθητική άποψη 

του ηχολήπτη και παραγωγού, καθώς και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο 

αυτός εργάζεται. Η εργασία του παραγωγού αποτυπώνεται σε κάθε στάδιο της 

παραγωγής, με τρόπο συχνά μη αναστρέψιμο. Η επίτευξη της επιθυμητής 
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ομοιογένειας σε ένα έργο είναι ιδιαίτερα απαιτητική όταν στα διαφορετικά 

στάδια (πολύ περισσότερο όταν κάθε τμήμα ή κάθε λήψη) ενεπλάκησαν 

διαφορετικοί τεχνικοί (Huber&Runstein, 2010, σ. 565). 

3.2.3. Πρόληψη προβλημάτων 

Η φωνή είναι ένα ιδιαίτερο όργανο, το οποίο έχει μεγάλο δυναμικό και συχνοτικό 

εύρος. Για την παραγωγή της απαιτείται γνώση και λεπτός χειρισμός του εξοπλισμού, 

καθώς και σωστή προετοιμασία του χώρου (βλ.υποκ. 3.2.1.1). Το μεγαλύτερο μέρος 

των προβλημάτων που συνήθως ανακύπτουν είναι απαραίτητο να προληφθούν στο 

πρώτο στάδιο της παραγωγής, την ηχογράφηση. Έχει ήδη τονιστεί ότι ατέλειες κατ' 

αυτό το στάδιο είναι δύσκολο έως αδύνατο να αναστραφούν στα επόμενα. 

Τα συνηθέστερα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εγγραφή φωνής είναι: 

α) Προβληματικές στάθμες. Η φωνή μπορεί να κινηθεί από εντάσεις ψιθύρου έως 

ουρλιαχτού, ενίοτε εντός της ίδιας πρότασης. Αυτό δημιουργεί ζητήματα όσον αφορά 

τη ρύθμιση της στάθμης της έντασης του προενισχυτή. Μια ρύθμιση έντασης 

στάθμης ικανοποιητική ώστε να προβληθούν τα χαμηλότερα σε στάθμη τμήματα του 

κειμένου είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δημιουργήσει παραμόρφωση του σήματος σε 

τμήματα με μεγαλύτερη ένταση. Αντίθετα, αν οι στάθμες ληφθούν με γνώμονα ένα 

τμήμα του κειμένου υψηλής στάθμης έντασης, τα μέρη χαμηλότερης στάθμης 

έντασης είναι πιθανό να χαθούν στη μίξη. Μέθοδοι να αποφευχθεί το πρόβλημα 

είναι: 

• Σωστή τοποθέτηση του μικροφώνου και καλή τεχνική από τον ομιλητή 

(Huber&Runstein, 2010, σ. 168-9). 

• Ηχογράφηση με ταυτόχρονη λειτουργία compressor (Huber&Runstein, 2010, 

σ. 168-9). 

β) Άηχα εξακολουθητικά σύμφωνα (θ, φ, σ, χ) (sibilance). Τα άηχα σύμφωνα έχουν 

την τάση να δημιουργούν έντονα ρεύματα αέρα, τα όποια υποβαθμίζουν την ποιότητα 

της ηχογράφησης. Είναι επίσης πιθανό να δημιουργήσουν peaks, καταστρέφοντας την 

λήψη. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί: 

• Με σωστή τοποθέτηση του ομιλητή, ώστε η κάψα να μην δέχεται άμεσα την 

εκπνοή του (Huber&Runstein, 2010, σ. 168-9). 
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• Την χρήση κομπρέσορα με επιλογή συχνοτήτων (frequency selective 

compressor), ο οποίος ονομάζεται “deesser” (Huber&Runstein, 2010, σ. 168-9). 

• Την χρήση σωστά ρυθμισμένου equaliser, το οποίο μπορεί να περιορίσει την 

ένταση των συγκεκριμένων συχνοτήτων (βλ. και σε. 67-8) (Huber&Runstein, 

2010, σ. 168-9). 

• Την εφαρμογή προστατευτικού καλύμματος από αφρώδες υλικό πάνω από το 

πλέγμα του μικροφώνου (windscreen). H χρήση του windscreen δεν είναι πάντα 

η καλύτερη λύση, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις περιορίζει την ευαισθησία του 

μικροφώνου, αλλοιώνοντας την λήψη (Huber&Runstein,, 2010, σ. 168-9) 

 

γ) Στιγμιαία σύμφωνα (π, τ, ντ, μπ) (plosives). Τα σύμφωνα αυτά παράγονται με την 

ακαριαία απελευθέρωση αέρα, η οποία συντελεί στην υποβάθμιση της λήψης λόγω 

δυνατών “pops”. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με τους εξής τρόπους: 

• Χρήση pop filter και windscreen (Huber&Runstein, 2010, σ. 168-9). 

• Χρήση πανκατευθυντικού μικροφώνου, τα οποία λόγω κατασκευής είναι 

λιγότερο επιρρεπή στα “pops”. Ωστόσο, από την χρήση πανκατευθυντικού 

μικροφώνου μπορεί να ανακύψουν προβλήματα διαρροών ή ανεπιθύμητων 

ανακλάσεων στην ηχογράφηση (Huber&Runstein, 2010, σ. 168-9). 
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Εικόνα 31, windscreen (A) και pop filter( Β) τοποθετημένα  σε πυκνωτικά μικρόφωνα  μεγάλου 

διαφράγματος . Ανακτήθηκε στις 3 Ιουλιου 2017 από https://goo.gl/uEnnGK 

 

δ) Υψηλότερη ένταση στις χαμηλές συχνότητες λόγω του proximity effect. Το 

proximity effect έγκειται στην ενίσχυση χαμηλομεσαίων συχνοτήτων από το 

μικρόφωνο όταν ο ομιλητής βρίσκεται κοντά στο διάφραγμα του (αφορά κατευθυντικά 

μικροφωνα). Συνήθως, αυτό συντελεί στην επίτευξη ενός “ζεστότερου” ηχοχρώματος 

και μιας πιο “ζωντανής ηχογράφησης’’. Ωστόσο, το proximity effect δεν δίνει πάντα τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτά αποφεύγονται: 

• Με την τοποθέτηση του ομιλητή στην σωστή απόσταση από το διάφραγμα του 

μικροφώνου. Σε αυτό μπορεί να συμβάλει η χρήση pop filter, τοποθετημένο 

στην επιθυμητή από το μικρόφωνο απόσταση (Huber&Runstein, 2010, σ. 168-

9). 

• Με την χρήση equaliser (βλ. και σελ. 67-8) (Huber&Runstein, 2010, σ. 168-9). 

• Με την χρήση πανκατευθυντικού μικροφώνου, το οποίο δεν παρουσιάζει 

proximity effect (Huber&Runstein, 2010, σ. 168-9). 

ε) Ανακλάσεις. Οι ανακλάσεις σε κακώς διαμορφωμένους χώρους μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντικό πρόβλημα και να αλλοιώσουν την ποιότητα της ηχογράφησης. 

Οι ανακλάσεις περιορίζονται: 

• με την σωστή διαμόρφωση του χώρου. Αυτό ξεκινά από την κατασκευή και τις 

διαστάσεις της αίθουσας (βλ.υποκ. 3.2.1.1). Επηρεάζεται επίσης από την 

έκταση, την θέση και τον προσανατολισμό των επιφανειών ανάκλασης εντός 

της αίθουσας. Υπάρχουν διάφορα υλικά που τοποθετούνται σε καίρια σημεία 

του χώρου, ώστε να περιορίσουν ή να ελέγξουν τις ανακλάσεις, όπως πορώδη 

ηχοαπορροφητικά, διαχυτές ήχου, “συνηχητές χαμηλών συχνοτήτων-bass 

traps”,συνηχητές κοιλότητας (“Helmholtz Resonators”) κ.α (Huber&Runstein, 

2010, σ. 168-9). 
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Εικόνα 32a,bass traps από αφρώδη πολυουρεθάνη. Ανακτήθηκε στις 3 Ιουλίου 2017 από 

http://www.foamforyou.com/Traps.JPG 

 
 

• Με την χρήση reflection filter (φίλτρο ανακλάσεων). Το φίλτρο ανακλάσεων 

τοποθετείται κοντά στο μικρόφωνο, και ρόλος του είναι ο περιορισμός των 

ανακλάσεων που φτάνουν σε αυτό. Λειτουργεί βοηθητικά και σε συνδυασμό με 

την σωστή διαμόρφωση του χώρου. Σε καμιά περίπτωση δεν την υποκαθιστά 

(Huber&Runstein, 2010, σ. 168-9).  
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Εικόνα 32β, reflection filter τοποθετημένο σε πυκνωτικό μικρόφωνο μεγάλου διαφράγματος. 

Ανακτήθηκε στις 3 Ιουλίου 2017 από 

https://www.bhphotovideo.com/images/images2500x2500/auray_rf_5p_b_reflection_filter_888

808.jpg 

 

στ) Διαρροές. Διαρροή (leak και bleed) (Gibson, 1997, σελ. 34) είναι όρος ο οποίος 

αναφέρεται στην καταγραφή ανεπιθύμητων ήχων του περιβάλλοντος από το 

μικρόφωνο, όπως από τα ακουστικά του ηθοποιού, από τις γειτονικές αίθουσες του 

στούντιο, ήχους εκτός του στούντιο κτλ. Συνήθως προκύπτει από την ατελή 

ηχομόνωση του χώρου. Ωστόσο, διαρροές μπορεί να υπάρξουν και λόγω του 

φαινομένου της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, σε εφαπτόμενα καλώδια μεγάλου 

μήκους με ελλιπή θωράκιση. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί: 
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• Με την σωστή ηχομόνωση του χώρου (κουφώματα, ταβάνι, πάτωμα και 

τοίχους) και την επιλογή καλωδίων με την καλύτερη δυνατή θωράκιση 

(Huber&Runstein, 2010, σ. 168-9). 

• Με την χρήση «πύλης θορύβου» (“noise gate”)(βλέπε σελίδα 104-5) κατά 

την εγγραφή (δεν συνίσταται) (Huber&Runstein, 2010, σ. 168-9). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Παρατηρείται πως για την περάτωση ενός ολοκληρωμένου έργου25 (εν 

προκειμένω, κινούμενων σχεδίων), οι απαιτήσεις από τον ηχολήπτη/παραγωγο, αλλά  

και τον ηθοποιό φωνής είναι υψηλές. Η σωστή επιλογή και χρήση του εξοπλισμού, η 

διαμόρφωση του χώρου, η ικανότητα του ερμηνευτή και  άλλες παράμετροι που 

αναφέρθηκαν εντός της εργασίας, επηρεάζουν καίρια το τελικό αποτέλεσμα. Ο 

βασικότερος στόχος ήταν η εξέταση  και αναφορά αυτών. Να σημειωθεί ότι η 

γράφουσα δοκίμασε τις τεχνικές και  τον χειρισμό του εξοπλισμού που αναφέρονται 

σε περιβάλλον στούντιο. 

Η εργασία φιλοδοξεί να δώσει κίνητρο για περαιτέρω έρευνα. Κινείται σε τρεις 

συγγενείς αλλά κατά βάση διαφορετικούς χώρους. Στο τμήμα που αφορά τον 

κινηματογράφο επί παραδείγματι, πιθανή έρευνα μπορεί να επεκταθεί στη σύνθεση και 

καταγραφή μουσικής και/ή φωνής για ταινίες, εστιάζοντας σε  συγκεκριμένες εποχές 

και τεχνικά μέσα. Όσον αφορά το τμήμα περί φωνητικής ηθοποιίας, μελλοντική 

έρευνα μπορεί να  εστιάσει σε διαφορετικούς χώρους όπου αυτή χρησιμοποιείται, 

όπως την διαφήμιση, την ραδιοφωνική αναμετάδοση κτλ. Σχετικά με το τελευταίο 

τμήμα,  περισσότερη  έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σχέση με τις μεθόδους  

που προτείνονται στην παρούσα εργασία για την ηχογράφηση επεξεργασία  και 

παραγωγή ήχου και φωνής.  

Δεδομένου ότι η εργασία αφορά ένα μουσικό-μουσικολογικό τμήμα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, υπογραμμίζεται η σημασία της γνώσης των βασικών λειτουργιών του 

στούντιο και του εξοπλισμού ηχητικής καταγραφής και επεξεργασίας από όλους τους 

φοιτητές του τμήματος αυτού. Οι διαλέξεις των σχετικών μαθημάτων («Ακουστική», 

«Ηλεκτρακουστική», «Εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας»)  εξυπηρετούν την 

εξοικείωση με τον εξοπλισμό αυτό και αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την 

επαγγελματική εξέλιξη των μουσικών σε ένα συνεχώς τεχνολογικά εξελισσόμενο  

εργασιακό περιβάλλον. 

  

                                                 
25

 Όσον αφορά τον ήχο. 
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