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Πρόλογος 
 
 

Το παρόν πτυχιακό πρότζεκτ γεννήθηκε μέσα από προσωπική ανησυχία και 

ανάγκη για αναζήτηση και δημιουργία. Με αφορμή την επαφή μου με άλλα 

είδη τέχνης, πέραν της μουσικής, και την παρατήρηση της αλληλεπίδρασής 

τους, θέλησα να αποτυπώσω αυτή τη σχέση δημιουργώντας μια παράσταση.  

Η αλληλεπίδραση αυτή πυροδότησε την παρόρμηση να εκφράσω την έντονη 

ροή συνειρμών και συναισθημάτων, μέσα από μια σύνθεση βασισμένη στον 

τρόπο με τον οποίο η κάθε τέχνη μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη μουσική 

δημιουργία.  

 

Το ερώτημα που τίθεται είναι: πώς μπορούν ο χορός και το θέατρο, με 

εμπνευστή τη μουσική, να παράγουν ήχο και να συμμετέχουν στο μουσικό 

έργο; 

 

Η εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη:  

α) το θεωρητικό μέρος, που περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την καταγραφή 

του ηχητικού υλικού, τις ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν για το μουσικό 

κομμάτι, την καταγραφή του οπτικού υλικού, που αποτελεί την εικόνα της 

σύνθεσης, όσο και τη γενικότερη προεργασία, σύνθεση και τελική επεξεργασία 

του έργου.  

β) το πρακτικό µέρος της εργασίας, µε το ηχητικό και οπτικό υλικό, τις 

ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις, αλλά και την επεξεργασία και τη μίξη 

αυτών, µε αποτέλεσμα την τελική του µορφοποίηση σε βίντεο. 

 

Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση συμπερασμάτων και 

προβληματισμών που απορρέουν από την εμπειρία των συντελεστών, καθώς 

και την προσωπική μου εμπειρία ως εμψυχώτριας του παρόντος πτυχιακού 

πρότζεκτ. 

 

Το πρότζεκτ παραδίδεται σε μορφή ΜP4 και είναι διαθέσιμο και σε YouTube  

λινκ. 

 

Κατερίνα Θεοδώρου 
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1. Περίληψη  

 
Το πρότζεκτ Γνωρισμός αποτελεί μια πειραματική προσπάθεια 

αυτοσχεδιαστικού χαρακτήρα, με στόχο την παραγωγή ήχου και μουσικής 

που προκύπτει από την προσωπική έκφραση και δημιουργία των 

συντελεστών του, αλλά και την αλληλεπίδραση των παραστατικών τεχνών.  

 

Το πρότζεκτ φέρει τον τίτλο Γνωρισμός (ὁ, τὸ ποιεῖν γνωστόν τι, Ἀριστ. 

Ἀναλ. Ὑστ. 2. 3, 2. ΙΙ. = αναγνωρισμός - αναγνώριση) και ως θέμα έχει τη 

γνωριμία του κάθε ατόμου με τον εαυτό του, μέσα από την εσωτερική 

αναζήτηση, την επαφή με το περιβάλλον, άψυχο και έμψυχο, αλλά και μέσα 

από το όνειρο, τις προσδοκίες και την έκφραση συναισθημάτων.  

 

Η δημιουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα στον ακροατή-θεατή να 

παρατηρήσει τη μουσική συμμετοχή των συντελεστών, να αντιληφθεί τη 

συμβολή της κάθε τέχνης και να αναβιώσει την προσπάθεια αυτή. Πιο 

συγκεκριμένα, η σύνθεση επικεντρώνεται στη μουσική δημιουργία και στη 

μουσική ως τέχνη-εμπνευστή, με στόχο τον πειραματισμό μέσα από μια 

διαλεκτική σχέση της μουσικής με άλλες δύο τέχνες, αυτές του θεάτρου και 

του χορού. Σημαντικοί παράμετροι στην δημιουργία του πρότζεκτ ήταν ο 

πειραματισμός και αυτοσχεδιασμός ανάμεσα στις τρεις παραστατικές τέχνες 

και πιο συγκεκριμένα οι δύο τέχνες, θέατρο και χορός, εξερευνούν και 

εκφράζονται με βάση τη μουσική σύνθεση. 

 

Στις ενότητες της εργασίας αναλύονται όλα τα στάδια που ακολουθήθηκαν 

κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας και προεργασίας, του σχεδιασμού και 

της παραγωγής του πρότζεκτ καθώς και της μουσικής δημιουργίας και 

επεξεργασίας. Είναι απαραίτητο να γίνει μια σύντομη παράθεση του όρου 

του αυτοσχεδιασμού και αυτού των παραστατικών τεχνών / τεχνών του 

θεάματος, καθώς είναι οι κύριοι παράμετροι για τη δημιουργία του 

πρότζεκτ.  

 

 

 

 

Ακολουθούν ορισμοί και πληροφορίες σχετικά με τους παραπάνω όρους. 
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1.1 Εισαγωγή 
 

 

Αυτοσχεδιασμός:  

Ο αυτοσχεδιασμός είναι μια καλλιτεχνική τεχνική που αφορά στη μη 

προσχεδιασμένη δημιουργία σε ποικίλες εκδηλώσεις, από την επινόηση μιας 

τεχνικής κατασκευής μέχρι και την καλλιτεχνική δημιουργία. Ο 

αυτοσχεδιασμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για να εμπλουτίσει 

μια προπαρασκευασμένη ιδέα που μπορεί να έχει ως αντικείμενο τη 

μουσική, το χορό, το θέατρο, ακόμα τον προφορικό λόγο, το κείμενο ή και 

τη ποίηση.  
 

 

Παραστατικές τέχνες / Τέχνες του Θεάματος:  
Παραστατικές τέχνες ή Τέχνες του θεάματος (αγγλ. performing arts), είναι οι 

τέχνες που παρουσιάζονται από εξειδικευμένους καλλιτέχνες με σκοπό τη 

διασκέδαση αλλά και την έκφραση καλλιτεχνικών αναζητήσεων, με κύριο 

μέσο το σώμα του καλλιτέχνη. Στις τέχνες του θεάματος περιλαμβάνονται 

το θέατρο, η μουσική, ο χορός, ως πρωτεύουσες μορφές τέχνης, αλλά και 

η όπερα, το μουσικό θέατρο (αγγλ. musical theatre), το κουκλοθέατρο, 

το Θέατρο Σκιών, η δραματοποιημένη αφήγηση, το σύγχρονο τσίρκο και 

άλλες. Χαρακτηριστικό αυτών των τεχνών είναι ότι δημιουργούνται με 

σκοπό να παρουσιαστούν μπροστά σε κοινό και οι οποίες αποτελούν λόγω 

της φύσης τους, εφήμερες δημιουργίες.  

 

 

 

 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%A3%CE%BA%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AF%CF%81%CE%BA%CE%BF
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2. Σχεδιασμός πρότζεκτ 

 
2.1 Προεργασία – Προετοιμασία 

 
Η προεργασία αυτού του καλλιτεχνικού πρότζεκτ ξεκίνησε τον Αύγουστο του 

2020, με την οργάνωση της ιδέας που απέβλεπε στην πραγματοποίηση μιας 

πρωτότυπης μουσικής παράστασης. Αρχικά, τέθηκε το ερώτημα και ο στόχος 

του πρότζεκτ. Ακολούθησε η αναζήτηση του υλικού και η επιλογή των τεχνών 

που θα συμμετείχαν, η προεργασία για την ιδέα του θέματος, που θα αφορούσε 

την ατμόσφαιρα της παράστασης, καθώς και η αρχική ιδέα για τη μορφή της 

παρουσίασης.  

 

Τον Νοέμβριο του 2020, πραγματοποιήθηκαν οι αρχικές συναντήσεις με τον 

υπεύθυνο καθηγητή κ. Γεώργιο Κυριακάκη και υπήρξε συνεννόηση για την 

επίβλεψη και οργάνωση του πρότζεκτ. Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι συναντήσεις 

είχαν ως αποτέλεσμα τη στοχευμένη πρόταση του έργου και τον σκοπό 

υλοποίησής του, καθώς και την τροποποίηση της προετοιμασίας και 

παρουσίασης του πρότζεκτ, εξαιτίας των συνθηκών και των υγειονομικών 

μέτρων λόγω του Covid 19. 

 

Η αρχική ιδέα της ζωντανής παράστασης έπρεπε πλέον να λάβει ψηφιακή 

μορφή, ενώ παράλληλα και όλη η προετοιμασία του έργου, δηλαδή οι πρόβες 

και οι συναντήσεις των συντελεστών, έπρεπε να τροποποιηθεί ανάλογα, ώστε 

να ακολουθούνται τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα. Αναλυτικότερα, η 

παρουσίαση της παράστασης μετατράπηκε σε έργο με ηχογραφημένο και 

βιντεογραφημένο υλικό και η προετοιμασία πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, 

χωρίς ωστόσο να αλλάξει ο στόχος και ο χαρακτήρας της σύνθεσης. Τέλος, σε 

συνεννόηση με τον κ. Κυριακάκη, ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα του 

σχεδιασμού αλλά και της πραγματοποίησης του πρότζεκτ.  

 

Τον Ιανουάριο του 2021, άρχισε η αναζήτηση συνεργατών: έξι μουσικών, 

(κουαρτέτου εγχόρδων και σολίστ καβάλ και θέρεμιν), δύο ηθοποιών και δύο 

χορευτών σύγχρονου χορού. Και η αναζήτηση των υποψήφιων συνεργατών 

έγινε διαδικτυακά. Οι συνεργάτες που επελέγησαν είναι φοιτητές του τμήματος 

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του 

Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της Ερασιτεχνικής 

και Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

Όλοι οι καλλιτέχνες-συνεργάτες συμμετείχαν εθελοντικά στη δημιουργία του 

έργου. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για την ενημέρωση των 

συνεργατών τόσο σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα όσο και τη δομή και 

παραγωγή του πρότζεκτ.  
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Παράλληλα, από τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2021 

έγινε η συγγραφή των κειμένων (βλ. Παράρτημα Α), από την Κατερίνα 

Θεοδώρου, συντονίστρια-εμψυχώτρια του έργου, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν στη σύνθεση του έργου. Τα κείμενα λειτουργούν ως υλικό για 

τον πειραματισμό όλων των τεχνών και χωρίζονται σε τρεις ενότητες, οι οποίες 

απαρτίζουν το έργο. Η θεματολογία των κειμένων οφείλεται σε προσωπική 

ανάγκη έκφρασης. 

 

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021 συντέθηκαν τέσσερα 

μουσικά θέματα για κουαρτέτο εγχόρδων από τον Νείλο Καραγιάννη (βλ. 

Παράρτημα Β), φοιτητή του τμήματος ΜΕΤ, στην κατεύθυνση της σύγχρονης 

μουσικής, με ειδίκευση σύνθεση. Τα θέματα αυτά συντέθηκαν, κατόπιν 

συνεννόησης, λαμβάνοντας υπόψη την «ατμόσφαιρα» των κειμένων, αλλά και 

της κάθε ενότητας ξεχωριστά. Η πρώτη ενότητα, με τίτλο Ποιος είμαι;, 

περιλαμβάνει το πρώτο θέμα, η δεύτερη, Πώς φαίνομαι;, το δεύτερο και τρίτο, 

ενώ η τρίτη ενότητα, Ποιος θέλω να γίνω;, το τέταρτο και τελευταίο θέμα. 

 

Τέλος, δημιουργήθηκε ένας κοινόχρηστος φάκελος στο Google Drive, μεταξύ 

των συντελεστών, για την ανταλλαγή πειραματισμών, μουσικών μοτίβων και 

ιδεών, όσον αφορά τους μουσικούς. Πραγματοποιήθηκαν τακτικές συναντήσεις 

μέσω zoom.us για συζήτηση, σχετικά με τις ενότητες και τη θεματολογία που 

αντιπροσωπεύει καθεμιά, αλλά και για ανταλλαγή μουσικού υλικού και ιδεών.  

 

 

Το πρότζεκτ είναι αποτέλεσμα προσωπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η 

αρχική πρόθεση να αποτυπωθεί η αλληλεπίδραση των τεχνών μέσα από τη 

δημιουργία μιας παράστασης ώθησε στον πειραματισμό πολλών διαφορετικών 

τεχνικών με αποτέλεσμα η εμπειρία να είναι πολύπλευρη. 
Εκτός από τη συγγραφή των κειμένων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η συμμετοχή 

της Κατερίνας Θεοδώρου ως μουσικού, στη θέση του πρώτου βιολιού, ο 

συντονισμός στην παραγωγή του υλικού, η προετοιμασία των ηχογραφήσεων 

και βιντεοσκοπήσεων, όπως και το μοντάζ του οπτικού και ηχητικού υλικού, 

υπήρξαν οι αρμοδιότητες τις οποίες κλήθηκε να αναλάβει, με σκοπό την 

υλοποίηση του πρότζεκτ.  
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3. Παραγωγή πρότζεκτ 

 
3.1 Αισθητική – Θεματολογία ενοτήτων 
 
Το πτυχιακό πρότζεκτ Γνωρισμός είναι μια οπτικοακουστική σύνθεση που 

απαρτίζεται από τρεις ενότητες και αναφέρεται, όπως είπαμε, στη γνωριμία του 

ατόμου με τον εαυτό του. Το έργο φιλοδοξεί να παροτρύνει τον ακροατή-θεατή 

όχι απλώς να βιώσει την εμπειρία αυτής της διαδρομής αλλά να δημιουργήσει 

ενδεχομένως και τη δική του, ανάλογα με τα προσωπικά του βιώματα.  

 

Στην πρώτη ενότητα, με τίτλο Ποιος είμαι;, η διαδρομή ξεκινάει από την 

αναγκαία εσωτερικότητα και την ανακύκλωση σκέψεων, που οδηγεί στην 

αυτογνωσία. Με βάση τα κείμενα και το θέμα που προβάλλει, κάθε μουσικό 

στοιχείο το οποίο προσθέτουν τα μουσικά όργανα θέτει τη δική του οπτική 

στην εμπειρία. Η μουσική λειτουργεί κυρίως ατομικά και με γνώμονα την 

αναζήτηση. Τα έγχορδα λειτουργούν αφενός ομαδικά, με τη μορφή μουσικού 

ηχητικού τοπίου, και αφετέρου ατομικά, με σολιστικούς αυτοσχεδιασμούς, 

αναδεικνύοντας μια εσωτερικότητα. Το θέρεμιν έχει τη θέση της συνείδησης, 

που διαλέγεται με το κείμενο, δίνοντάς του μια διαφορετική διάσταση.  

Το θέατρο, μέσα από τα κείμενα αλλά και τους αυτοσχεδιασμούς, αποδίδει την 

εμπειρία της ανακύκλωσης σκέψεων, καθώς η χορευτική ομάδα εκφράζει 

οπτικά και σωματικά την αναζήτηση. 

 

Στη δεύτερη ενότητα, με τίτλο Πώς φαίνομαι;, η ατμόσφαιρα διαφοροποιείται, 

καθώς δίνεται έμφαση στην επαφή και την αλληλεπίδραση του ατόμου με τον 

κόσμο και το περιβάλλον του. Το φαίνεσθαι και το είναι, πότε αντιμάχονται και 

πότε αλληλοσυμπληρώνονται.  

Ο λόγος και η παρουσία του θεάτρου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σ’ αυτή 

την ενότητα, ηχητικά αλλά και οπτικά, καθώς εμπλουτίζουν τη διαδρομή με την 

επικοινωνία. Τα έγχορδα λειτουργούν ως σύνολο, πάνω στα δύο θέματα, αλλά 

και αλληλοσυμπληρώνονται αυτοσχεδιαστικά. Η προσθήκη του καβάλ 

δημιουργεί μια νέα συνθήκη, που προτρέπει τους ηθοποιούς και τους χορευτές 

να πειραματιστούν σε νέα ακουστικά ερεθίσματα και να αποκτήσουν 

μεγαλύτερη επαφή μεταξύ τους.  

 

Στην τρίτη ενότητα, με τίτλο Ποιος θέλω να γίνω;, επιχειρείται η κορύφωση 

του έργου, με έκφραση της ελευθερίας. Όλες οι τέχνες αλληλεπιδρούν, 

επιτυγχάνοντας ένα αισιόδοξο αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα που αποπνέει την 

επιθυμία για πραγματοποίηση του ονείρου. Η μουσική αποδίδεται με τη 

συνύπαρξη όλων των οργάνων με βάση το τέταρτο θέμα, που ενισχύει την 

ατμόσφαιρα των εικόνων τις οποίες δημιουργούν τα κείμενα. Το θέατρο 

εκφράζεται μέσα από εντάσεις στην απόδοση του λόγου, σε αντιδιαστολή με 
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τον χορό, που εκφράζει το όνειρο. Τα στοιχεία αυτά δίνουν το έναυσμα για το 

τέλος, μέσα από τις μελωδικές γραμμές, το γέλιο, το όνειρο και τις αέρινες 

κινήσεις των χορευτών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εμπειρία την οποία 

βιώνει ο ακροατής-θεατής.  

 

Η αισθητική αυτού του καλλιτεχνικού πρότζεκτ αντανακλάται και στον στόχο 

του. Καθεμιά με τη σειρά της, οι διάφορες μορφές τέχνης που μετέχουν 

διανύουν την προδιαγεγραμμένη διαδρομή της εσωτερικότητας, της 

αναζήτησης και εξερεύνησης, της αλληλεπίδρασης και αλληλοσυμπλήρωσης, 

ώστε να φτάσουν στην έκφρασή τους και τη μουσική δημιουργία. 

 
3.2 Σύνθεση 

 
Η σύνθεση του πρότζεκτ αποτελείται από ηχητικό και οπτικό υλικό. Το ηχητικό 

υλικό δημιουργήθηκε από τον συνδυασμό όχι μόνο των τεσσάρων βασικών 

μουσικών θεμάτων που συντέθηκαν από τον Νείλο Καραγιάννη (βλ. 

Παράρτημα Β), αλλά και των κειμένων (βλ. Παράρτημα Α) και των 

αυτοσχεδιασμών των συντελεστών. Το οπτικό υλικό, που λειτουργεί ως 

εικαστική έκφραση των δρώμενων, αποτυπώνει και τον συσχετισμό των τεχνών 

μεταξύ τους, εμπλουτίζοντας το τελικό αποτέλεσμα.  

 
Η παραγωγή του πρότζεκτ ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021. Εξαιτίας των 

υγειονομικών πρωτοκόλλων που ίσχυαν λόγω του Covid 19, δεν μπορούσε να 

διατεθεί το στούντιο του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με αποτέλεσμα όλες οι ηχογραφήσεις και οι 

πρόβες για τη σύνθεση του έργου να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, κάτω 

από διαφορετικές συνθήκες για την κάθε ομάδα που συμμετείχε.  

 

Το οπτικό υλικό δημιουργήθηκε σε κατοπινό στάδιο, τον Μάιο του 2021, 

βασιζόμενο στο ηχητικό υλικό που είχε ήδη πάρει την τελική του μορφή. Οι 

περιορισμοί τόσο των εξ αποστάσεως ηχογραφήσεων όσο και των 

ηχογραφήσεων στο home studio του ηχολήπτη που ανέλαβε τη μίξη του 

πρότζεκτ, καθώς και οι περιορισμοί των χώρων που χρησιμοποιήθηκαν για 

βιντεοσκόπηση, καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα της τελικής 

μορφής του οπτικού υλικού.  

 
 

3.2.1 Ηχογράφηση Μουσικής  

 

Οι συναντήσεις της ομάδας των μουσικών με τον ηχολήπτη του πρότζεκτ, 

Μιχάλη Κυπριανού, φοιτητή του ΤΜΕΤ, πραγματοποιήθηκαν και αυτές εξ 

αποστάσεως. Στόχος αυτών των συναντήσεων, η ενημέρωση των μουσικών για 
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τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονταν οι ηχογραφήσεις. Κάθε μουσικός διέθετε 

εξοπλισμό καταγραφής ήχου, κατάλληλο αποκλειστικά για το όργανο του, ώστε 

να μπορεί η διαδικασία να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, αλλά παράλληλα 

να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το γεγονός αυτό δημιούργησε 

στην πορεία αρκετά προβλήματα συμβατότητας και ομοιογένειας του ηχητικού 

υλικού. Δεν πραγματοποιήθηκαν πρόβες των μουσικών διά ζώσης, με 

αποτέλεσμα να υπάρξουν επιπλέον καθυστερήσεις στη διαδικασία της 

ηχογράφησης. 

 

Σε συνεννόηση με τους συνεργάτες και τον υπεύθυνο καθηγητή, ξεκίνησαν οι 

ηχογραφήσεις για τα μουσικά θέματα που συντέθηκαν από τον συνθέτη. Η 

ηχογράφηση για το πρώτο θέμα του πρότζεκτ, που αφορούσε την πρώτη 

ενότητα, πραγματοποιήθηκε με τον εξής τρόπο: έγινε η ηχογράφηση του 

βιολοντσέλου και ακολούθησε, με βάση το συγκεκριμένο ηχητικό υλικό, 

ηχογράφηση, ατομικά, των υπόλοιπων οργάνων που απαρτίζουν το κουαρτέτο.  

Η ίδια σειρά τηρήθηκε στις ηχογραφήσεις των μουσικών θεμάτων για όλες τις 

ενότητες.  

 

Όσον αφορά τους αυτοσχεδιασμούς, προτιμήθηκε μια διαφορετική προσέγγιση 

στη διαδικασία. Με αφορμή την πειραματική διάθεση ενός εγχόρδου, 

ακολουθούσε αυτοσχεδιασμός και προσθετικά κάθε έγχορδο συνέβαλε στη 

δημιουργία. Με παρόμοιο τρόπο κινήθηκαν και τα άλλα δύο σολιστικά όργανα, 

το θέρεμιν και το καβάλ, των οποίων ο ρόλος ήταν καθαρά αυτοσχεδιαστικός. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον πειραματικό χαρακτήρα του έργου, τέθηκε ως 

προτεραιότητα οι ηχογραφήσεις να διατηρήσουν τη ροή των ενοτήτων, ώστε οι 

συντελεστές να βιώσουν τη διαδρομή που επιχειρεί να περάσει στον ακροατή-

θεατή το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Με αυτόν τον τρόπο, οι αυτοσχεδιασμοί θα 

μπορούσαν να λειτουργήσουν ουσιαστικά στην παραγωγή του έργου. Οι 

αυτοσχεδιασμοί ήταν βασισμένοι, όπως προαναφέρθηκε, στους πειραματισμούς 

και στα μοτίβα που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της προεργασίας του 

υλικού, αλλά εφαρμόστηκαν ουσιαστικά κατά τη διαδικασία της ηχογράφησης. 

Σε αυτό συνέβαλαν όλοι οι μουσικοί, όπως επίσης και ο συνθέτης.   

 

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε με αρκετές δυσκολίες, καθώς το υλικό 

και η μορφή του έργου είχαν μεγάλη διάρκεια και ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά 

όσον αφορά τον συγχρονισμό και την επικοινωνία των συντελεστών. Το 

μουσικό αποτέλεσμα έπρεπε να είναι απολύτως σαφές, ώστε να λειτουργήσει 

ως βάση για την ενεργό συμμετοχή των ηθοποιών και των χορευτών. 

 

Οι ηχογραφήσεις της πρώτης ενότητας διεξήχθησαν από τις 4 μέχρι και τις 20 

Μαρτίου 2021. Ακολούθησε η ηχητική καταγραφή της δεύτερης ενότητας, από 

τις 21 Μαρτίου μέχρι και τις 9 Απριλίου 2021 και, τέλος, πραγματοποιήθηκαν 
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οι ηχογραφήσεις που αφορούσαν την τρίτη ενότητα, από τις 10 μέχρι και τις 20 

Απριλίου 2021, στον προσωπικό χώρο των μουσικών.  

Οι μουσικοί που συμμετείχαν ήταν: Κατερίνα Θεοδώρου – βιολί, Κωστής 

Σταμούλης – βιολί, Αντώνης Τζιβένης – βιόλα, Ευστρατία Χαλουλάκου – 

βιολοντσέλο, Δημήτρης Σταύρου – καβάλ, Εύα Ντούρου – θέρεμιν. 

 

 

3.2.2 Ηχογράφηση Θεάτρου 

 

Οι πρόβες με τους ηθοποιούς πραγματοποιήθηκαν επίσης εξ αποστάσεως, αλλά 

οι ηχογραφήσεις έγιναν στο home studio του ηχολήπτη, με τήρηση των 

υγειονομικών μέτρων, καθώς οι συγκεκριμένοι συνεργάτες δεν είχαν στη 

διάθεσή τους εξοπλισμό κατάλληλο για την καταγραφή ηχητικού υλικού. 

 

Οι πρόβες των κειμένων έγιναν μέσω του προγράμματος Zoom.us. 

Εξυπηρετούσαν την προετοιμασία των ηθοποιών, την επεξήγηση των κειμένων, 

καθώς και την εξερεύνηση των τρόπων με τους οποίους το θέατρο θα μπορούσε 

να συμμετέχει στη μουσική δημιουργία. Η προετοιμασία αυτή ολοκληρώθηκε 

σε τέσσερις εξ αποστάσεως συναντήσεις όπου διανεμήθηκαν τα κείμενα κάθε 

ενότητας και προετοιμάστηκε ο τρόπος και το υλικό για τους αυτοσχεδιασμούς.  

 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά η καταγραφή του ηχητικού υλικού 

κάθε ενότητας. Τα κείμενα κατανεμήθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε, σε κάθε 

ενότητα, δύο κείμενα να λειτουργούν ως αφηγητές, κρατώντας την αυστηρή 

ροή και δομή του λόγου, ενώ τα υπόλοιπα ως υλικό για το αυτοσχεδιαστικό 

κομμάτι των ηθοποιών. Όπως στην παράμετρο της μουσικής σύνθεσης 

κρατήθηκαν ως βάση για τους αυτοσχεδιασμούς τα μουσικά θέματα των 

ενοτήτων, έτσι και στην παράμετρο του θεάτρου κρατήθηκαν συγκεκριμένα 

κείμενα ως θεματικά μοτίβα και άλλα ως βάση για πειραματισμό και 

αυτοσχεδιαστική έκφραση. Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, 

πραγματοποιήθηκαν οι ηχογραφήσεις της δεύτερης και τρίτης ενότητας. 

 

Τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν ως αφηγητές για τις ενότητες είναι:  

Ποιος είμαι; Πρώτη ενότητα: Πλυντήριο, Νύξη στο περαστικό 

Πώς φαίνομαι; Δεύτερη ενότητα: Το σχέδιο, Ψαύση 

Ποιος θέλω να γίνω; Τρίτη ενότητα: Πεφταστέρι, Όταν μεγαλώσω 

(βλ. Παράρτημα Α).  

 

Οι ηθοποιοί έδωσαν έμφαση στην αισθητική και τη θεματολογία κάθε 

ενότητας. Οι αυτοσχεδιασμοί τους βασίστηκαν στον τρόπο με τον οποίο μπορεί 

ο λόγος να παραγάγει ήχο, με βάση κείμενα που τους δόθηκαν. Πιο 

συγκεκριμένα, έδωσαν έμφαση στην ένταση, στη συχνότητα, στη μελωδία, στο 

τονικό ύψος και ύφος, αλλά ακόμα και στην παύση και την αναπνοή, με σκοπό 
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να δημιουργήσουν μια σύνθεση ανάλογα με τις δυνατότητες της τέχνης την 

οποία υπηρετούν.  

 

Τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση αυτοσχεδιασμού για τις ενότητες 

είναι:  

Ποιος είμαι; Πρώτη ενότητα: Πήτερ Παν, Σινεφίλ, Εφηβεία της ψυχής 

Πώς φαίνομαι; Δεύτερη ενότητα: Χάρτινος Κόσμος, Ρεφλεξιόν 

Ποιος θέλω να γίνω; Τρίτη ενότητα: Παράπονο, Πεφταστέρι, Όταν μεγαλώσω 

(βλ. Παράρτημα Α). 

 

Συμπερασματικά, ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι πρόβες ήταν 

καθοριστικός για το αποτέλεσμα των ηχογραφήσεων. Είναι βέβαιο ότι, αν όλη 

η διαδικασία πραγματοποιούνταν διά ζώσης, η τελική μορφή κυρίως του 

αυτοσχεδιαστικού κομματιού θα ήταν πιο κοντά στην αρχική ιδέα και 

αισθητική του πτυχιακού αυτού πρότζεκτ. 

 

Οι πρόβες πραγματοποιήθηκαν στις 5, 20 και 27 Μαρτίου και στις 15 Απριλίου 

2021. Επιπρόσθετα, η καταγραφή όλου του θεατρικού υλικού έγινε μέσα σε 

τρεις συναντήσεις διά ζώσης, όπου τηρήθηκαν τα εκάστοτε προβλεπόμενα 

μέτρα λόγω του Covid 19. Οι συναντήσεις αυτές έλαβαν χώρα στις 20 και 29 

Μαρτίου και στις 17 Απριλίου 2021. Οι ηθοποιοί που συμμετείχαν ήταν η Άννα 

Ρίζου και ο Πάνος Κεφαλούρος. 
 

 

3.3 Μίξη  

 

Πραγματοποιήθηκε επιλογή από πληθώρα μουσικού και θεατρικού υλικού, στο 

οποίο προστέθηκε αργότερα ηχητικό χορευτικό υλικό, το οποίο θα αναλυθεί 

διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο. Η επιλογή είχε σκοπό τον διαμοιρασμό των 

ενοτήτων, την ξεχωριστή μίξη αυτών αλλά και την επεξεργασία του ήχου της 

συνολικής σύνθεσης. Επιπρόσθετα, η μίξη των ηχητικών κομματιών που 

βασίζονταν στα μουσικά και θεατρικά θέματα απαιτούσε διαφορετική 

προσέγγιση από το αυτοσχεδιαστικό υλικό.  
 

Η επεξεργασία ήχου από τον ηχολήπτη του πρότζεκτ Μιχάλη Κυπριανού 

πραγματοποιήθηκε από τις 18 Απριλίου μέχρι και τις 13 Μαΐου 2021. 

Ακολούθησαν μικρές διορθώσεις μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφού 

προηγήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις με τον κ. Γεώργιο Κυριακάκη. 
 

Στη συνολική διαδικασία, δόθηκε μεγάλη έμφαση στο ηχητικό μέρος του 

πρότζεκτ, το οποίο σαφώς είναι και το πιο σημαντικό για την αισθητική όλου 

του έργου. 
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3.4 Εικονοληψία – Βιντεοσκόπηση 

 

Η βιντεοσκόπηση έγινε σε εξωτερικούς χώρους, συγκεκριμένα σε δύο 

ταράτσες, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  

 

Προηγήθηκε ο σχεδιασμός της εικονοληψίας, βάσει του τελικού ηχητικού 

αποτελέσματος, από την Ελένη Κοξένογλου, πτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος 

Κινηματογράφου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και την 

Κατερίνα Θεοδώρου. Ακολούθησε η βιντεοσκόπηση από μια τετραμελή ομάδα, 

στην οποία, εκτός από τις προαναφερθείσες Κοξένογλου και Θεοδώρου, 

μετείχαν επίσης η Ίρις Μολυβδά και η Νεφέλη Κουλιούκου. 

 

Η περιορισμένη χρονική διάρκεια των λήψεων για την κάθε ομάδα απαιτούσε 

αυστηρό προγραμματισμό, ώστε να πληροί τις ανάλογες προϋποθέσεις και να 

ανταποκρίνεται στο ηχητικό υλικό. 

 

Προηγήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, προετοιμασία και προεργασία για την ιδέα 

του οπτικού υλικού, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που είχαν οι συντελεστές 

που το υλοποίησαν, καθώς όλοι είναι ερασιτέχνες. Στη διαδικασία αυτή, 

διαμοιράστηκαν τα πλάνα στις ενότητες, σύμφωνα με την προβολή της 

συνολικής εικόνας και έπειτα έγινε σχεδιασμός σκηνών για την κάθε ομάδα, 

ώστε να πληρούνται οι ανάγκες και ο στόχος της οπτικοακουστικής σύνθεσης. 

Στον σχεδιασμό της εικονοληψίας, προτάθηκε μια εξελικτική πορεία κίνησης 

της βιντεοσκόπησης, που να εξυπηρετεί την ανάλογη ροή των ενοτήτων 

(αλλάζοντας τη γωνία βιντεοσκόπησης). 

 

Συγκεκριμένα, στη βιντεοσκόπηση της χορευτικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε 

και η στοιχειώδης ηχογράφηση που ήταν αναγκαία για την εκπλήρωση του 

στόχου. Στον εξωτερικό χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η λήψη των πλάνων, 

εκτός από τη συνολική οπτική εικόνα, δόθηκε έμφαση στην παραγωγή ήχου, 

ώστε ο χορός να συμμετέχει και ηχητικά στο πρότζεκτ. Μέσα από μια 

πειραματική διαδικασία, παρόμοια με αυτήν της θεατρικής ομάδας, 

εξερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο ο χορός μπορεί να συμμετέχει στη 

μουσική δημιουργία.  

Συμπερασματικά, λόγω του χώρου όπου, λόγω των υγειονομικών μέτρων, 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση, όπως και 

της έλλειψης του κατάλληλου για τον συγκεκριμένο χώρο εξοπλισμού, ο 

αυτοσχεδιασμός αυτός είχε πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Ενδεικτικά, η 

παραγωγή του ήχου προήλθε αποκλειστικά από τα πόδια των χορευτών και όχι 

από εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής ήχου που προσφέρονται από τη 

συγκεκριμένη τέχνη, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, όπως είναι το ένδυμα 

(θρόισμα του υφάσματος), η χορευτική / βαθιά αναπνοή και, γενικότερα, η 

χρήση του υπόλοιπου σώματος. 
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Οι μέρες των βιντεοσκοπήσεων όλων των συντελεστών ήταν οκτώ. Αυτές 

χωρίστηκαν κατά ομάδες, εξυπηρετώντας τις ανάγκες του πρότζεκτ. Η θεατρική 

και η χορευτική ομάδα λειτούργησαν σε ζευγάρια για το επιθυμητό αποτέλεσμα 

οπτικού υλικού, ώστε να ακολουθήσει το μοντάζ της τελικής μορφής του 

πρότζεκτ. 

 

Η βιντεοσκόπηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 15ης και 25ης Μαΐου 2021, αφού, 

σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τότε επιτράπηκαν οι εξωτερικές 

συναντήσεις και τερματίστηκε η απαγόρευση της κυκλοφορίας. 

 

 

3.5 Επεξεργασία - Μοντάζ - Περιεχόμενο Σκηνών 

 

Η προετοιμασία του μοντάζ προηγήθηκε της λήψης των πλάνων, αλλά διεξήχθη 

και κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης, καθώς, λόγω των συνθηκών, η δομή 

του έργου τροποποιήθηκε και απλοποιήθηκε σε σχέση με την αρχική ιδέα.  

 

Την επεξεργασία του βίντεο και τη συνολική διαδικασία του μοντάζ ανέλαβε η 

Κατερίνα Θεοδώρου, η οποία προσδιόρισε τη δομή των ενοτήτων και των 

μικρότερων πλάνων, αλλά και την τελική μορφή του οπτικού υλικού. Η Ελένη 

Κοξένογλου ανέλαβε την επεξεργασία του βίντεο σε σχέση με τα χρώματα και 

τη συνολική εικόνα του πρακτικού μέρους του πρότζεκτ.  

 

Η οπτικοακουστική σύνθεση έχει ως βασικό πλάνο τη θέα του ηλιοβασιλέματος 

από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη. Η επαναλαμβανόμενη χρήση του πλάνου 

αυτού ως σταθερού σκηνικού επιχειρεί να προσφέρει στον θεατή ένα σταθερό 

σημείο αναφοράς, καθώς κτίζεται αισθητικά και συναισθηματικά η κορύφωση 

της μουσικής ερμηνείας. Στο βασικό γενικό πλάνο εμφανίζονται εμβόλιμα και 

κοντινά πλάνα των συντελεστών, εστιάζοντας κυρίως στον αυτοσχεδιαστικό 

χαρακτήρα και στα πειραματικά κομμάτια του έργου. Αποτυπώνουν την 

αλληλεπίδραση των συντελεστών, παρά την έλλειψη επικοινωνίας με φυσική 

παρουσία, αλλά την επικοινωνία που απέκτησαν μέσα από τη μουσική, καθώς 

και τον ρόλο που αυτή διαδραμάτισε στην όλη δημιουργία.  

 

Στη πρώτη ενότητα η επεξεργασία της δομής του οπτικού υλικού είναι αιχμηρή, 

με κοφτές εναλλαγές, καθώς απεικονίζεται η εσωτερικότητα και η αναζήτηση 

του εαυτού. Στη συνέχεια, στη δεύτερη ενότητα, δίνεται έμφαση στην αργή 

μετάβαση από το ένα πλάνο στο άλλο και στη σταθερότητα, καθώς εκφράζει 

κυρίως την επικοινωνία και την επαφή του ατόμου με τον κόσμο και το 

περιβάλλον του. Τέλος, στη τρίτη ενότητα, η δομή του οπτικού υλικού και οι 

μεταβάσεις είναι αναπάντεχες, καθώς απεικονίζεται η ελευθερία, το όνειρο και 

η έκφραση συναισθημάτων.  
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Γενικότερα, δόθηκε βάση στη σχέση της εικόνας με τον ήχο, ώστε όλες οι 

ενότητες να συνδέονται μεταξύ τους σε μια ενιαία παρουσίαση, καθώς το 

καλλιτεχνικό θέμα υποστηρίζει μια ροή ανάμεσα στα τρία αυτά μέρη. 

 

 

4. Φόρμα  

 

Όλο το έργο διαρκεί συνολικά 43΄ και η δομή του έχει ως εξής :  

 

 

Πρώτη ενότητα  Ποιος είμαι;   (00:32 – 16:00) 

 

Δεύτερη ενότητα  Πώς φαίνομαι;  (16:03 – 29:52) 

 

Τρίτη ενότητα  Ποιος θέλω να γίνω; (29:55 – 42:29) 

 

 

 

Η εξαγωγή του ολοκληρωμένου ηχητικού υλικού έγινε σε μορφή WAV, με 

μέγεθος 906 ΜΒ. 

 

Η εξαγωγή́ της οπτικοακουστικής σύνθεσης έγινε σε μορφή́ MP4, με μέγεθος 

6,13 GB. 
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5. Προβλήματα – Αντιμετώπιση  

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού, αλλά κυρίως της παραγωγής του 

πρότζεκτ, υπήρξαν αρκετά προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν και να 

επιλυθούν. Η βασικότερη δυσκολία ήταν οι αλλεπάλληλες αλλαγές που 

προέκυπταν με τις επιτρεπόμενες συνθήκες εργασίας, σύμφωνα με τα εκάστοτε 

ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον Covid 19. Λόγω των ιδιαίτερων 

συνθηκών, έγιναν πολλές τροποποιήσεις στη διαδικασία του πρότζεκτ, με 

πρώτη και σημαντικότερη την αλλαγή της μορφής του έργου, που, από 

πρωτότυπη μουσική παράσταση, μετατράπηκε σε ψηφιακή οπτικοακουστική 

σύνθεση.  

 

Λόγω των δυσκολιών που επέφερε η απαγόρευση της κυκλοφορίας και των 

φυσικών συναθροίσεων, όλη η προετοιμασία και παραγωγή του πρότζεκτ 

έπρεπε να διεξαχθεί εξ αποστάσεως, αποκλείοντας τη διά ζώσης επικοινωνία 

μεταξύ των συντελεστών. Το πρότζεκτ, λόγω του πειραματικού του χαρακτήρα, 

απαιτούσε επικοινωνία με φυσική παρουσία για την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

συντελεστών και κοινές πρόβες, ώστε να εξερευνηθεί πιο μεθοδικά και 

αποτελεσματικά η σχέση μεταξύ των τριών τεχνών και, παράλληλα, να 

εξυπηρετηθεί ο στόχος του έργου. Η έλλειψη άμεσης επαφής δυσκόλεψε τη 

διερεύνηση του ερωτήματος που τέθηκε στο πρότζεκτ. Αναλυτικότερα, 

εξερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο το θέατρο και ο χορός μπορούν να 

παράγουν ήχο και να συμμετέχουν στη μουσική δημιουργία, ωστόσο, αν αυτές 

οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν διά ζώσης, με παρόντες τους συντελεστές 

που υπηρετούν τις τρεις αυτές τέχνες, το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. 

 

Παράλληλα, λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων, τα πανεπιστήμια της 

χώρας παρέμειναν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής του πρότζεκτ. 

Για τον λόγο αυτό, δυστυχώς, δεν υπήρξε η αναμενόμενη υπό φυσιολογικές 

συνθήκες υποστήριξη, π.χ. άδεια χρήσης των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων 

για πρόβες ή για διά ζώσης συναντήσεις, καθώς και η παραχώρηση του 

στούντιο για καλύτερες συνθήκες ηχογράφησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η 

ομάδα των μουσικών να πραγματοποιήσει την ηχογράφηση του ηχητικού 

υλικού για ολόκληρο το έργο εξ αποστάσεως, με πολλές επαναλήψεις και 

κυρίως με διαφορετικό εξοπλισμό, που επέφερε και το αντίστοιχο ηχητικό 

αποτέλεσμα. Το γεγονός αυτό δημιούργησε προβλήματα συμβατότητας και 

ομοιογένειας του ηχητικού υλικού, τα οποία έκαναν αναγκαία μια ιδιαίτερη 

επεξεργασία του ήχου κατά τη μίξη, χωρίς ωστόσο να παραχθεί τελικά το 

βέλτιστο δυνατό ηχητικό αποτέλεσμα. 

 

Η ηχογράφηση των ηθοποιών στο home studio του ηχολήπτη περιόρισε την 

ερμηνευτική τους έκφραση, καθώς προσαρμόστηκε σε παραμέτρους που 

ακολουθούνται στο θέατρο ραδιοφώνου, οι οποίες είναι το κείμενο, o τρόπος 
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εκφοράς του λόγου, η μουσική, η μίξη του ήχου. Ο Tim Crook, συγγραφέας και 

ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο τμήμα Επικοινωνίας, 

Μέσων και Πολιτισμού, αναφέρει σχετικά με το ραδιοφωνικό θέατρο:  
 

"It is auditory in the physical dimension but equally powerful as a visual force in the 

psychological dimension."  
 

“Το αποτέλεσμα είναι ακουστικό στη φυσική διάσταση, αλλά εξίσου ισχυρό ως οπτική 

μορφή στην ψυχολογική διάσταση του κάθε ακροατή.” 

 

Tim Crook: Radio Drama. Theory and practice.  
Archived. 2014 Wayback Machine. London and New York: Routledge, 1999, p. 8) 
 

 

Ο περιορισμός των κινήσεων, με σκοπό το καλύτερο δυνατό ηχητικό 

αποτέλεσμα, επηρέασε τις δυνατότητες ελευθερίας στην ερμηνεία των κειμένων 

και στις αντίστοιχες οπτικές λήψεις, που θα έπρεπε να ανταποκρίνονται στο 

ηχητικό υλικό.  

 

Η χορευτική ομάδα αντιμετώπισε δυσκολίες ως προς την επίτευξη του στόχου 

που κλήθηκε να υπηρετήσει, καθώς δεν υπήρχε κατάλληλος χώρος για τη 

βιντεοσκόπηση και την ηχογράφηση, ενώ και ο διαθέσιμος εξοπλισμός ήταν 

ανεπαρκής προκειμένου να παραχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που θα 

εξυπηρετούσε την αρχική ιδέα. Πιο συγκεκριμένα, στην ηχογράφηση του ήχου 

που παρήγαν οι χορευτές, ήταν περιορισμένη η δυνατότητα ηχογράφησης 

υλικού. Αρχικός στόχος ήταν η συμπερίληψη εναλλακτικών τρόπων παραγωγής 

ήχου, όπως είναι το ένδυμα, η βαθιά αναπνοή και η χρήση ήχων που 

παράγονται με το σώμα. Υπό τις δεδομένες συνθήκες, ο αυτοσχεδιαστικός 

ρόλος των χορευτών περιορίστηκε, πέραν του οπτικού στοιχείου, στην 

παραγωγή ήχου μόνο με τα πόδια των χορευτών.  

 

Ο μικρός και ακατάλληλος χώρος, όπου πραγματοποιήθηκαν οι 

βιντεοσκοπήσεις (δύο ταράτσες στην πόλη της Θεσσαλονίκης), περιόρισε τις 

δυνατότητες κίνησης και έκφρασης όλων των συντελεστών, υποχρεώνοντάς 

τους σε στατικές κινήσεις κατά τις οπτικές λήψεις.  

 

Οι συνθήκες της εποχής δεν ευνοούσαν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας 

τέτοιας παραγωγής. Αν και πολλές από τις δυσκολίες που προέκυψαν 

αντιμετωπίστηκαν ικανοποιητικά, το αποτέλεσμα είναι οπωσδήποτε 

διαφορετικό από το αρχικό όραμα, αλλά έδωσε το έναυσμα για την εξερεύνηση 

διαφορετικών τεχνικών και προσαρμογή σε νέες παραμέτρους. 
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6. Συμπεράσματα 

 

6.1 Εκπλήρωση στόχων – Ερωτήματα  

 

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή του παρόντος καλλιτεχνικού πρότζεκτ μού 

πρόσφερε πολλές πρακτικές γνώσεις, όσον αφορά κυρίως το κομμάτι της 

σύνθεσης, καθώς είναι μια διαδικασία που απαιτεί αρκετή προεργασία και 

συνδυάζει πληθώρα μέσων ως προς τη δημιουργία. 

Η διαδρομή του καθενός για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και η 

προσωπική καλλιτεχνική δημιουργία είναι μια διαδικασία που αποφέρει όχι 

μόνο ικανοποίηση αλλά και θεωρητική γνώση σε σχέση με την πορεία που 

ακολουθείται.  

 

Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα και η αναζήτηση του καλύτερου δυνατού 

τρόπου υλοποίησης ενός έργου αποτελούν υψίστης σημασίας στοιχεία για την 

πραγματοποίηση μιας πολυμελούς παραγωγής, που περιλαμβάνει τόση ποικιλία 

καλλιτεχνικών μέσων.  

 

Η όλη ανάληψη και οργάνωση της παραγωγής ήταν μια πρόκληση για εμένα. 

Και ήταν μια πρόσκληση, γιατί με υποχρέωσε να ανακαλύψω τις δυνατότητές 

μου, εφόσον ο ρόλος που κλήθηκα να υπηρετήσω ήταν πολλαπλός. Έτσι, όμως, 

ακόμα και μέσα από τα (αναπόφευκτα) λάθη μου, αποκόμισα όχι μόνο 

πολύτιμη εμπειρία, αλλά και ιδέες για μελλοντικά πρότζεκτ. Η πολυσύνθετη 

ομάδα των συντελεστών, που υπηρετούν διαφορετικά είδη τέχνης ‒μουσική, 

θέατρο, χορό‒ δημιουργεί ένα δυναμικό κράμα καλλιτεχνικής έκφρασης. Η 

δημιουργία προέρχεται από τον συνδυασμό διαφορετικών ιδεών και σκέψεων 

από όλους τους συντελεστές. Παράλληλα, ωστόσο, ακολουθείται μια 

συγκεκριμένη δομή, που καθίσταται κύρια. Η διαχείριση της πολυσύνθετης 

αυτής ομάδας διαφορετικών καλλιτεχνών αλλά και προσωπικοτήτων, 

απαιτούσε μια ιδιαίτερη προσέγγιση, αφενός για να αντληθεί ο πλούτος των 

στοιχείων που έφερε κάθε μέλος της ομάδας και, αφετέρου, για να ακολουθηθεί 

η ροή του πρότζεκτ.  

 

Στο παρόν πρότζεκτ οι τέχνες αλληλοσυμπληρώνονται, για την επίτευξη του 

στόχου του πρότζεκτ και για την πραγματοποίηση του επιθυμητού 

αποτελέσματος. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις και η αυτοσχεδιαστική διάθεση, 

είναι αυτά που συνέτειναν στην πολύπλευρη υλοποίηση του οπτικοακουστικού 

έργου που δημιουργήθηκε. Τα μουσικά θέματα ακολούθησαν την ατμόσφαιρα 

των κειμένων και κάποιοι μουσικοί αυτοσχεδιασμοί επηρεάστηκαν από τους 

αυτοσχεδιασμούς των ηθοποιών. Με τη σειρά τους, οι χορευτές συνέλαβαν στο 

μουσικό έργο, επηρεαζόμενοι και από την αυτοσχεδιαστική μουσική αλλά και 

από το κείμενο.  
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Ο πειραματισμός απελευθέρωσε τη δυνατότητα έκφρασης κάθε επιμέρους 

ομάδας, με σκοπό την επίτευξη του στόχου, καθώς οι συντελεστές εξερεύνησαν 

τις δυνατότητες τους με κοινή παράμετρο το μουσικό έργο, φέροντας τα δικά 

τους προσωπικά στοιχεία έκφρασης, που συντέλεσαν στο τελικό καλλιτεχνικό 

αποτέλεσμα. Ο πειραματικός χαρακτήρας του πρότζεκτ είναι αυτός που 

καθορίζει το μοναδικό κάθε φορά αποτέλεσμα, καθώς, αν το συγκεκριμένο 

έργο δημιουργείτο με διαφορετικούς συντελεστές, το αποτέλεσμα θα ήταν 

εντελώς διαφορετικό. 

Όλες οι τέχνες επηρεάζονται μεταξύ τους με κάποιον τρόπο. Οι μουσικοί έδιναν 

το έναυσμα, αλλά στη συνέχεια αλληλεπιδρούσαν με τους χορευτές και τους 

ηθοποιούς, με σκοπό την παραγωγή ήχου και την ενεργό συμμετοχή τους στη 

μουσική δημιουργία, έχοντας ωστόσο περιορισμένες δυνατότητες, λόγω των 

ιδιαίτερων συνθηκών.  

 

Οι ηθοποιοί και οι χορευτές, μέσα από τον πειραματισμό και τον 

αυτοσχεδιασμό, ανακάλυψαν νέους τρόπους έκφρασης με αφορμή τη μουσική, 

καθώς κανένας από αυτούς δεν είχε προηγουμένως ιδιαίτερη ενασχόληση με 

αυτή. Οι συντελεστές, ανακάλυψαν το τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

παράγουν ήχο, μέσα από το σώμα, τη φωνή, την ανάσα. Έδρασαν και 

αυτοσχεδίασαν με παράμετρο τη μουσική και τον ήχο, με αποτέλεσμα να 

ανακαλύψουν νέα στοιχεία έκφρασης, μέσα από την τέχνη τους. Οι ηθοποιοί 

έδωσαν σημασία στο τρόπο εκφοράς του λόγου, με σκοπό την εκδήλωση της 

μελωδικότητας και μουσικότητας που φέρει το νόημα των λέξεων. Οι χορευτές 

έδωσαν σημασία στην παραγωγή ήχου του σώματος τους – κάτι που 

προηγουμένως ήταν δεδομένο – και πως αυτός ο ήχος μπορεί να συντελέσει σε 

ένα μουσικό έργο. Χαρακτηριστικά αναφέρω σκέψεις που εξέφρασαν οι εν 

λόγω συντελεστές:  

 
“Το καθένα από τα μουσικά κομμάτια δημιουργούσε μια διαφορετική κατάσταση-εικόνα 

(ταξίδι, κούραση, αποστασιοποίηση). Κάθε παύση ήταν μια πραγματική ανάσα-

φωτογραφία.”  
(Κωνσταντίνα Θανασούλη, χορεύτρια σύγχρονου χορού) 

 

 
“Είναι τρομερές οι δυνατότητες έκφρασης όταν η μουσική συμπορεύεται με τις 

υπόλοιπες παραστατικές τέχνες. Μπορεί να σε οδηγήσει σε μονοπάτια άγνωστα και είδα 
τον εαυτό μου να εκπλήσσεται διαρκώς από αυτά που δημιουργούνταν μέσα μου χωρίς 

να το επιδιώκω. Μη έχοντας σχεδόν την παραμικρή γνώση από μουσική, είδα ότι, αν 

αφήσεις αυτό που ακούς πολλές φορές να σε οδηγήσει, ενστικτωδώς θα συνδεθείς και 

θα ανακαλύψεις πολύ ενδιαφέρουσες ποιότητες, που ίσως δεν ήξερες καν ότι έχεις”. 

(Πάνος Κεφαλούρος, ηθοποιός) 
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“Οι ανησυχίες μου σταμάτησαν από την πρώτη κιόλας πρόβα, όπου, έχοντας 
δημιουργήσει ένα ασφαλές κλίμα, καταφέραμε να μοιραστούμε τη μελωδικότητα, τις 

δονήσεις, τους ήχους που υπάρχουν μέσα σε κάθε σώμα, σε κάθε φωνή. Ανακάλυψα 

μέσα σε αυτό έναν χώρο μέσα μου, έναν καινούριο τρόπο αφήγησης, δίνοντας σημασία 

στον άλλον, στο άκουσμα”.  

(Άννα Ρίζου, ηθοποιός)  

 

 
“Η αντίθεση μεταξύ της κίνησης και της μουσικής είναι μια επικοινωνία, μια δήλωση. 

Το σώμα είναι το μέσο όπου η μουσική ή και η γλώσσα γίνονται ορατές. 
Για εμένα το ενδιαφέρον σε αυτό το πρότζεκτ είναι πως δείχνει ότι τα όρια της 

μουσικής, του λόγου και της κίνησης εξαφανίζονται και τέμνονται”.  

(Helen Bartko, χορεύτρια σύγχρονου χορού) 

 

 

 

Όλη η διαδικασία δημιουργεί κάποιους προβληματισμούς, ως προς τα όρια που 

έχει ο δημιουργός. Πάντα θα υπάρχει διαφορετική οπτική ενός θέματος, αλλά 

παράλληλα και διαφορετική επικοινωνία με τον ακροατή – θεατή, καθώς ο 

κάθε ακροατής – θεατής έχει διαφορετικά βιώματα, πνευματικά και αισθητικά 

υπόβαθρα, ώστε αντιλαμβάνεται το μήνυμα του δημιουργού μοναδικά.  

Ο Ιωάννης Παππάς, απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, 

σχετικά με την επικοινωνία του δημιουργού με τον ακροατή – θεατή αναφέρει: 
 

 

“…Μια ακόμη παράμετρος που είναι καλό να προσμετρηθεί κατά την ανίχνευση του 

ωραίου στην τέχνη είναι η ανάγκη του δημιουργού να επικοινωνήσει. Ο καλλιτέχνης 

πάντοτε, ανεξάρτητα από την τέχνη που καλλιεργεί, επιδιώκει να στήσει γέφυρες 

αποτελεσματικής επικοινωνίας και προσπαθεί πάντα να πει κάτι.”            
 

 

(Ιωάννης Πάππας, Ειλικρίνεια και Πρωτογενές στο Ωραίο και την Τέχνη,          

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλοσοφίας και   

Παιδαγωγικής – Τομέας Φιλοσοφίας,  2007, σ.8) 
 

 

 

Μέσα από όλη τη διαδικασία υλοποίησης του πρότζεκτ, και εντός του χρονικού 

πλαισίου, ο κάθε δημιουργός ανακαλύπτει όρια όσον αφορά την ιδέα, την 

προσέγγιση και την πραγματοποίηση ενός έργου. Ο αναστοχασμός και ο 

προβληματισμός μετά από κάθε προσέγγιση είναι απαραίτητα στοιχεία στην 

καλλιτεχνική δημιουργία.  
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O Πλάτων Ριβέλλης, φωτογράφος, στο άρθρο του – Η αλήθεια στην τέχνη – 

στην εφημερίδα Η Καθημερινή αναφέρει: 

 
“…Ο επιστήμονας ανιχνεύει τις αλήθειες τού κόσμου. Το ψέμα γι’ αυτόν δεν μπορεί 

παρά να είναι ένα λάθος. Ο καλλιτέχνης αντίθετα φτιάχνει κάτι που χωρίς αυτόν δεν θα 

υπήρχε. Οι μόνες όμως αλήθειες που μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν πρώτη ύλη είναι οι 
αλήθειες τού υπαρκτού κόσμου, που τις δέχεται σαν βάση εργασίας. Ο καλλιτέχνης 

τοποθετεί τον εαυτό του στη θέση τού δημιουργού και παίρνει τις αλήθειες αυτού τού 

κόσμου με σκοπό να φτιάξει μία κατ’ αυτόν αλήθεια…” 

 

                   (Πλάτων Ριβέλλης, Η αλήθεια στην τέχνη, Η Καθημερινή, Μάρτιος 2010) 
 

 

Αν ο δημιουργός παραθέτει με ειλικρίνεια το υλικό που επιχειρεί να 

επικοινωνήσει, τότε ίσως ο ακροατής – θεατής βιώσει ανάλογη εμπειρία.   

Αυτό ακριβώς είναι που μπορεί να οδηγήσει  τον δημιουργό σε μεγαλύτερη 

ειλικρίνεια, ευθύτητα και ευκρίνεια όσον αφορά αυτό που παράγει και 

δημιουργεί.  
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Επίλογος 

 

Η οπτικοακουστική σύνθεση που δημιουργήθηκε είναι μια προσπάθεια 

εξερεύνησης προσωπικών αναζητήσεων. Η δημιουργία του έργου είναι 

αποτέλεσμα των ιδεών όλων των καλλιτεχνών που συμμετείχαν, καθώς ο 

αυτοσχεδιαστικός χαρακτήρας του πρότζεκτ επιτρέπει αυτή την ελευθερία για 

δημιουργία.  

 

Ο συνδυασμός των παραστατικών τεχνών, σε μια προσπάθεια συνάντησης, 

έκφρασης και επικοινωνίας, είναι ένα πεδίο ανεξάντλητο. Οι διαφορετικοί 

τρόποι έκφρασης ανάμεσα σε συντελεστές που υπηρετούν διαφορετικές μορφές 

τέχνης και η αλληλεπίδραση τους είναι ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούν να 

εξερευνηθούν πολλοί παράμετροι ως προς της έκθεση, την κίνηση, την 

παραγωγή ήχου, την αισθητική και κυρίως την επικοινωνία μεταξύ τους. 

 

Ευελπιστώ, το παρόν καλλιτεχνικό πρότζεκτ να παρουσιαστεί, μελλοντικά, με 

βάση την αρχική του μορφή, ως μια πρωτότυπη μουσική παράσταση.  

 

 

 

Παραθέτω το πρότζεκτ σε μορφή YouΤube λινκ  

 

https://youtu.be/CS7FD2N4uXc 

 

 

  

https://youtu.be/CS7FD2N4uXc
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Παράρτημα Α 

 

Κείμενα 
 

Πρώτη ενότητα – Ποιος είμαι;  
 

Πλυντήριο  

 
Ανακατεύομαι κι ανακατεύω. 

Ανακατεμένες σκέψεις με βάθος. 

Ανακάτεμα στο νου, λέξεις, αισθήσεις που στροβιλίζουν. 

Ανακάτεμα στο χάος, ανακατεμένο χάος. Είναι το χάος που σε εξιτάρει και η 

κανονικότητα που δε γνωρίζεις. Η κανονικότητα που φέρνει τα ψεγάδια και τα 

απομεινάρια στην επιφάνεια. Κενό. Ανακάτευα το κενό. Βουτιά στο κενό. Στη 

νωθρότητα και τη νωχελική χάση.  

 

 

Πήτερ Παν 

 
Χάνομαι, βρίσκομαι. Χάνομαι με βρίσκω. 

Παίζω με τη σκιά μου μέχρι να βρω τον εαυτό μου. 

Σκιά η σκέψη, η ανάμνηση, η επιθυμία. 

Αυτά είναι τα ζωντανά, εγώ είμαι άλλο. 

Είμαι η σκέψη, ανάμνηση, η επιθυμία. 

Σκιές που με οδηγούν στο άγνωστο ή στο γνώριμο. 

Σκιές που με οδηγούν στη σκιά μου ή σε μένα. Σε μένα ή σε αυτό που θέλω να 

γίνω.  

 

Σινεφίλ  

 
Σαν σινεμά παλιό. Σαν βουβός ασπρόμαυρος κινηματογράφος. Ζωή. 

Ασπρόμαυροι άνθρωποι, άοσμοι, άσχημοι, αλλιώτικοι, ανεξήγητοι.  

Ανεξήγητα όντα, φυλακισμένα σε τυποποιημένο κόσμο. 

Φυλακισμένες ψυχές σε σώματα μηχανικά. 
Φαντασία που καταστρέφεται.  
Αίσθηση που δε ξετρυπώνει. 

Ασπρόμαυρος κόσμος με κουκκίδες πολύχρωμες, χρωματιστές. Μακριά η μια από 

την άλλη. 

Χρωματιστοί άνθρωποι, χαμένοι στο γκρι. 
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Εφηβεία της ψυχής 
 

Εβδομάδα πρώτη. 

Πλήξη. Οκνηρία. Το σαλόνι μοιάζει άχρωμο. Το υπνοδωμάτιο, μέρος για 

ταβανοθεραπεία. Η κουζίνα, ο αγαπημένος μου χώρος. Ανοιγοκλείνω το ψυγείο 

χωρίς σκοπό. Το υγρό των πιάτων στο χέρι, βάζω πλυντήριο σε ρούχα που δεν 

έχω. 

 

Εβδομάδα δεύτερη. 

Απελπισία. Το δάκρυ κυλάει σαν χείμαρρος. Δε παίρνω αναπνοή, σαν από 

δραματική σειρά, φτηνής ελληνικής παραγωγής, κοινωνικού περιεχομένου. 

Ντυμένη με ρούχα εποχής, αναπολώ αναμνήσεις που δεν μου ανήκουν, 

κρατώντας στα χέρια το βιβλίο των παιδικών μου χρόνων που δεν έγραψα ποτέ. 

 

Εβδομάδα τρίτη. 

Ευτυχία. Βόλτα στην απρόσμενη πραγματικότητα. Ένα πικνίκ δίπλα στο 

Σηκουάνα, μια λατέρνα έξω από πανηγύρι, η ματιά σου από το διπλανό κάθισμα 

του τρένου κι εγώ βάζω σε κούτες στιγμές που έχω νιώσει. 

 

Κυκλοθυμία.  

 

 

Νύξη στο περαστικό  

 
Κι απάνω του σαπίσανε οι μέρες και έγιναν μήνες και έγιναν χρόνια. Κι η φωτιά 

του ονείρου του πια έσβησε. Ήθελε να γίνει μαθητής, παιδί, παλιάτσος, εραστής, 

μανιακός, αγαπημένος κι αδιάφορος, πρόσκοπος, μουσικός, ειδικός, γνωστός και 

άγνωστος, ξεχασμένος, τρελός, σοβαρός, χαμένος, υπερβολικός. 

Κι όμως, υπήρξε απλούστατα περαστικός. 
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Δεύτερη ενότητα – Πώς φαίνομαι; 

 
Το σχέδιο 

 
Το τρένο έτοιμο να φύγει. 

Βαγόνια ανακατεμένα 

7 λεπτά για την αναχώρηση. 

Εσύ, εκεί, στυλωμένος, απέναντι μου, με κοιτάς στα μάτια. 

Το βλέμμα μου ταξιδεύει, αποφεύγει τη ματιά σου. 

6 λεπτά για την αναχώρηση. 

Διηγείσαι μια ιστορία από τα δικά σου ταξίδια.  

Συνοφρυωμένα φρύδια, τρεμοπαίζουν τα δάχτυλα σου. 

Το βλέμμα μου ταξιδεύει, αποφεύγει τη ματιά σου. 

5 λεπτά για την αναχώρηση. 

Μου μιλάς για το καιρό, συννεφιά και πάλι,  

κατάλληλη για ταινία μικρού μήκους. 

Το βλέμμα μου ταξιδεύει, αποφεύγει τη ματιά σου. 

4 λεπτά για την αναχώρηση. 

Σιγοτραγουδάς, προσπαθείς να με αγγίξεις με τρόπο διακριτικό, ήρεμο. 

Το βλέμμα μου κοκαλώνει, αποφεύγει τη ματιά σου. 

3 λεπτά για την αναχώρηση. 

Κάνεις σχέδια για το τρένο που θες να αποκτήσεις,  

για τα ταξίδια που θες, για τις ιστορίες που θα λες. 

Σε κοιτάω, θέλω τόσο να σου μιλήσω. 

2 λεπτά για την αναχώρηση. 

Τόσα που θέλω να σου πω, τόσα που θέλω να εκφράσω.  

Τόσα που δε ξέρω από που να αρχίσω, από που να ξεκινήσω. 

Κρύος ιδρώτας, δε σταυρώνω λέξη, ο χρόνος τελειώνει,  

το σχέδιο καταστρέφεται, μένει ατέλειωτο. 

1 λεπτό για την αναχώρηση. 

Συνεχίζω να σε κοιτάω και ξεστομίζω, 

«Θα τα πούμε» 

Τρέχω, βρίσκω τη θέση μου. 

Το τρένο φεύγει. 

 

 

Ψαύση 

 
Επαφή. Η θέση μου δίπλα σου, μπροστά σου, πίσω σου, 

πάνω και κάτω, απέναντι σου, δεξιά κι αριστερά, δίπλα σου. 

Επαφίεται η σκέψη μου, οδηγείται προς εσένα.  

Μόνο η σκέψη. Μόνο η ροή η εσωτερική. 
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Επιφαίνομαι ουδέτερος, φαίνομαι στυφός κι ας αφήνομαι ήρεμος προς τη ψυχή 

σου. 

Αφή. Μόνο στο μυαλό. Τρεμοπαίζει η συνείδηση κι εξωτερικά η απόλυτη σιωπή. 

Η σωστή νωθρότητα. Η βαρετή κανονικότητα. 

 

 

Χάρτινος Κόσμος 

 
Τζάκι, σκοτεινό δωμάτιο. 

Τα πόδια πάνω στο μικρό ξύλινο τραπεζάκι. 

Διαβάζω ένα μικρό βιβλίο ενός άγνωστου Γάλλου συγγραφέα. 

Μπαίνεις απ’ τη πόρτα σιγά σιγά, σαν διστακτικά. 

Κάθεσαι δίπλα μου, τα πόδια σου κοντά στα δικά μου. 

Με ένα ποτήρι ροζέ κρασί στο χέρι, σιωπηλή  

και τη ματιά μπρος στον άσπρο κενό τοίχο. 

Μου λες σαστισμένα,  

«έχεις σκεφτεί ποτέ πως ο κόσμος θα μπορούσε να’ ναι φτιαγμένος από χαρτί;»  

Γελάς νωχελικά, μόνη. 

Χωρίς κανένα ίχνος ενόχλησης και δίχως κανένα δισταγμό σου απαντώ,  

«Θα καιγόταν με ένα μόνο κερί. Αλλά όχι δε το ‘χω σκεφτεί.» 

   ---  

Χωρίς κανένα ίχνος ενόχλησης και δίχως κανένα δισταγμό σου απαντώ,  

«Ναι, θα ζούσαμε σε χάρτινο κόσμο, ίσως έτσι η ζωή να ήταν καλύτερη.» 

 

 

Ρεφλεξιόν 
 

Βυθός αδυσώπητος 

σαν καθρέφτης θολωμένος. 

Σκοτεινός ο πυθμένας της θάλασσας, 

βουβός 

κι άλλοτε φανταχτερός ύφαλος, 

σπίτι σε τόσα μαγικά και μυθικά πλάσματα. 

Απρόσμενη η θολούρα από την ανακατεμένη άμμο, 

απρόσμενο και το τράνταγμα της ζωής. 

Τα μυθικά πλάσματα πληγώνονται  

κι άλλοτε μαγεύουν τους περαστικούς, 

“Αλμύρα το φιλί, αλμύρα και το δάκρυ” 

ψιθυρίζουν. 
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Τρίτη ενότητα – Ποιος θέλω να γίνω; 

 
 

Πεφταστέρι 

 
6:15 

Σκούπισα τ’ αστέρια της προηγούμενης νύχτας  

απ’ το πρόσωπό μου. 

«Κάνε μια ευχή» μου λες. 

Που πάνε άραγε οι ευχές που δε πραγματοποιούνται; 

Μας έρχονται πίσω ετεροχρονισμένα. 

Ετεροχρονισμένα; σε βάθος χρόνου 

γιατί αυτό που ονειρεύεσαι ποτέ δεν εκκρεμεί στο σύμπαν, πάντα επιστρέφει. 

   --- 

Έπεσαν όλα στο νεροχύτη. 

Σκούπισα το πρόσωπο μου με μια πετσέτα κι έκλεισα το νερό. 

 

 

Όταν μεγαλώσω 

 
Θα γίνω αστροναύτης που ανέμελος θα 

τρέχω σε λιβάδια ξένα,  

θα μαζέψω σύννεφα να τα κάνω  

μαλλί της γριάς. 

Θα ζήσω στο τελευταίο μπαλκόνι  

που εκκρεμεί στο διάστημα, 

θα ταξιδέψω στο κέντρο της γης με το  

ιπτάμενο καράβι μου. 

Θα γίνω πλανόδιος μικροπωλητής που θα  

σέρνει ένα καρότσι μνήμες. 
 

 

Παράπονο  

 
Ένα παράπονο είχα από μικρή αλλά  

δε ξέρω  

τι και πως να το βρω. 

Είναι αυτό που το αναζητάς ακόμα και στις κουφάλες  

των δέντρων στο βυθό. 

Το αναζητάς μες τα ροζ μαλλιά της σκυμμένης κυρίας  

που ποτίζει ορχιδέες  
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στο διπλανό σπίτι. 

Το ψάχνεις σε πτώσεις από ταράτσες  

ξένες και μυστικές. 

Και τελικά το βρίσκεις σε ένα ντουλαπάκι του  

μπάνιου κρυμμένο. 

Είναι αυτό που έψαχνες -- 

και είναι μικρό, αλλόκοτο 

και βαρετό. 

 

 

Λιμπερτέ 

 
Εξωτική χορεύτρια, φημισμένη 

και ξακουστή 

αλλά κανείς δεν την έχει βρει ποτέ. 

Σε φανταστικά μέρη κρυμμένη,  

μέσα σε μαγικές ντουλάπες, 

πέρα σε μακρινές αποστολές σε ξένους γαλαξίες, 

σε πλατφόρμες τρένων  

με νούμερα ανύπαρκτα. 

Πολυσυζητημένη, μα βουβή 

ζει στις σκέψεις των ανθρώπων. 

Επιθυμία δική μου,  

μέχρι να κλείσω τα μάτια. 
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Παράρτημα Β  
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