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Περιγραφή 
Μαθήματος 

Σε αυτές τις τρεις ενότητες, θα ανακαλύψετε τη 
μαγεία των ηχητικών εφέ Foley, θα κατανοήσετε 

τα βασικά στοιχεία για να δημιουργήσετε το 
πρώτο σας θεατρικό έργο, και θα μάθετε πώς 
να προετοιμαστείτε για να ερμηνεύσετε έναν 

δραματικό μονόλογο.

Αυτή η ασύγχρονη και διαδραστική 
εκπαιδευτική ενότητα ενθαρρύνει τη 

δημιουργικότητα παρέχοντας πολλαπλές 
ευκαιρίες στους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 

δοκιμάσουν το περιεχόμενο του μαθήματος με 
τρόπο «κάνε το μόνος/η σου».
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Μαθησιακοί Στόχοι 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας, 
οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να:

1.  Κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της δημιουργίας ενός θεατρικού έργου 
2.  Γνωρίζουν τη βασική ορολογία για το θέατρο και τη δραματολογία 
3.  Δημιουργήσουν τη δομή για ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο 
4.  Δημιουργήσουν ηχητικά εφέ Foley χρησιμοποιώντας κοινά οικιακά είδη 
5.  Προετοιμαστούν για να ερμηνεύσουν έναν μονόλογο 
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Θέμα 
Η λέξη Θέατρο προέρχεται από την Αρχαία Ελλάδα και 
μεταφράζεται ως ένας τόπος θέασης. Παρόλο που η ρίζα της 
λέξης αναφέρεται σε μία φυσική τοποθεσία, ο σύγχρονός 
ορισμός είναι ευρύτερος. 

Οι θεατρικές παραστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν 
σε διάφορους χώρους, όχι μόνο σε ένα παραδοσιακό 
θεατρικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μικρά 
περιφερειακά θέατρα, μεγάλα εθνικά θέατρα, αίθουσες 
συναυλιών, και γήπεδα. Οι θεατρικές παραστάσεις μπορούν 
επίσης να πραγματοποιηθούν σε πάρκα, πεζοδρόμια, 
ιδιωτικές κατοικίες, εγκαταλελειμμένες τοποθεσίες, ή σε 
χώρους στάθμευσης. 

Τι είναι 
το 

Θέατρο; 
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Θέμα 

Υπάρχει μία θεμελιώδης διαφορά μεταξύ του θεάτρου και 
του κινηματογράφου: ένα θεατρικό έργο παρουσιάζεται 
ζωντανά, ενώ μία ταινία μαγνητοσκοπείται και διαδίδεται στο 
κοινό μέσω πολλαπλών τρόπων. 

Το θέατρο στο πλαίσιο των παραστατικών τεχνών είναι μία 
τέχνη που «ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με ζωντανές 
παραστάσεις στις οποίες η δράση σχεδιάζεται με ακρίβεια 
για να δημιουργήσει μία συνεκτική και σημαντική αίσθηση 
δράματος» (Britannica, 2022). Μπορούμε επίσης να 
θεωρήσουμε το θέατρο ως μία «μίμηση της ζωής» που 
ερμηνεύεται για άλλους ανθρώπους, και πολλοί ακαδημαϊκοί 
συμφωνούν ό,τι απαιτείται τουλάχιστον ένα άτομο στο κοινό 
(KET Education, 2022).
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Τι είναι 
το 

Θέατρο;
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Παρόλο που οι ακριβείς ρίζες του θεάτρου δεν είναι γνωστές, 
αποδείξεις για θεατρικές παραστάσεις εκτείνονται σε όλο τον 
κόσμο, την Ασία, την Ευρώπη, την Αφρική, ξεκινώντας από τον 
15ο αιώνα π.Χ. Το θέατρο ως μορφή τέχνης (που μοιάζει πολύ 
με αυτό που θεωρούμε σήμερα ως μορφή τέχνης του 
θεάτρου), και όχι ως θεατρική παράσταση, εμφανίστηκε γύρω 
στον 6ο αιώνα π.Χ. στην Αθήνα στην Ελλάδα. 

Στη σύγχρονη εποχή, το θέατρο θεωρείται μία συνεργατική 
μορφή τέχνης: ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, 
ενδυματολόγοι, σχεδιαστές φωτισμού και σκηνικών, όλοι μαζί 
συνεργάζονται για να δημιουργήσουν αυτή τη μορφή τέχνης. 
Επομένως, οι λέξεις, η φωνή, η κίνηση, και τα οπτικά στοιχεία 
συνεργάζονται όλα μαζί για να δημιουργήσουν μία θεατρική 
παράσταση. 

Θέμα 
01

Τι είναι 
το 

Θέατρο; 
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Το θέατρο μπορεί να παρουσιάζεται με ή χωρίς σενάριο και 
δεν είναι όλες οι θεατρικές παραστάσεις θεατρικά έργα. Για 

τους σκοπούς αυτής της ενότητας, θα επικεντρωθούμε 
ειδικά στα θεατρικά έργα και στη συγγραφή θεατρικών 

έργων. 

Θέμα 
01

Τι είναι 
το 

Θέατρο; 
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Δραστηριότητα 
Αξιολόγησης 
Που μπορεί να παρουσιαστεί μία θεατρική παράσταση; 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

1. Σε ένα θέατρο 

2. Σε ένα γκαράζ 

3. Σε μία πισίνα 

4. Σε έναν σκουπιδότοπο 

5. Σε έναν εκθεσιακό χώρο της ΙΚΕΑ 

01
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Ακολουθεί μία λίστα με βασικούς όρους που θα 
είναι χρήσιμοι για το υπόλοιπο της ενότητας και 

που θα σας βοηθήσουν να γράψετε ένα δικό σας 
θεατρικό έργο. 

Βασική 
ορολογία για τη 

συγγραφή 
θεατρικών 

έργων 

Θέμα 
02

14



Συγγραφέας θεατρικών έργων 
Ένας/μία συγγραφέας είναι το άτομο που γράφει ένα 
θεατρικό έργο 

Σενάριο 
Γραπτός διάλογος και σκηνικές οδηγίες από τον/την 
συγγραφέα 

Χαρακτήρας 
Ένα άτομο στον κόσμο του θεατρικού έργου 

Ηθοποιός 
Ένα άτομο που ερμηνεύει τον ρόλο ενός ή περισσότερων 
χαρακτήρων σε μία παράσταση

Θέμα 
02

Βασική 
ορολογία για τη 

συγγραφή 
θεατρικών 
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Πλοκή 
Η σειρά των γεγονότων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του 
θεατρικού έργου 

Σκηνικό / Κόσμος του θεατρικού έργου 
Πότε και πού διαδραματίζεται το θεατρικό έργο. Ο κόσμος του 
θεατρικού έργου επεκτείνεται πέρα από όσα γράφονται στο 
κείμενο. 

Αόρατος Τοίχος 
Ένας αόρατος τοίχος βρίσκεται μεταξύ των ηθοποιών και του κοινού. Ο 
αόρατος τοίχος λειτουργεί ως παράθυρο στον κόσμο του θεατρικού έργου, 
όπου οι ηθοποιοί μπορούν να επιλέξουν να αντιμετωπίσουν το κοινό ως 
έναν τοίχο ή να το ενσωματώσουν στον κόσμο του θεατρικού έργου 
ερμηνεύοντας ανάμεσα στο κοινό. 

Θέμα 
02

Βασική 
ορολογία για τη 

συγγραφή 
θεατρικών 

έργων 



Μονόλογος 
Μία μεγάλη ομιλία που ερμηνεύεται από έναν/μία ηθοποιό. Η 
ομιλία απευθύνεται σε έναν/μία άλλον/η ηθοποιό ή στο κοινό. 

Διάλογος 
Ανταλλαγή λέξεων μεταξύ δύο ή περισσότερων ηθοποιών. 

Σκηνή 
Ένα μέρος ή τμήμα ενός θεατρικού έργου. Εξαρτάται από 
τον/την συγγραφέα πώς θα διαχωρίζονται οι σκηνές. 

Θέμα 
02

Βασική 
ορολογία για τη 

συγγραφή 
θεατρικών 

έργων 17



Συμπληρώστε τα κενά: 

Η ερμηνεία ενός κειμένου από έναν/μία ηθοποιό ονομάζεται {μονόλογος}. Όταν 
συζητούν δύο ηθοποιοί ονομάζεται {διάλογος}. Ο/η {ηθοποιός} ερμηνεύει ό,τι είναι 
γραμμένο στο σενάριο. 

Δραστηριότητα 
Αξιολόγησης

02
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Τι είναι ο αόρατος τοίχος; 

1.  Ένα αντικείμενο στη σκηνή 
2.  Μία ψεύτικη πόρτα 
3.  Ένα αόρατο εμπόδιο μεταξύ των ερμηνευτών και του κοινού 

Δραστηριότητα 
Αξιολόγησης 

03
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Η αφήγηση ιστοριών υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια και 
πολλοί/ές συγγραφείς έχουν δημιουργήσει έργα με 
διαφορετικές ιστορίες: διηγήματα, μονολόγους ενός/μίας 
χαρακτήρα, μεγάλα και πολυστρωματικά θεατρικά έργα, και 
πολλά άλλα. Για να σκεφτούμε μία ιστορία και να 
αναπτύξουμε ένα σενάριο για ένα θεατρικό έργο, θα 
εργαστούμε με βάση μία σχετικά κοινή θεωρία, αυτή των 7 
βασικών πλοκών. Στο βιβλίο του, Οι Επτά Βασικές Πλοκές: 
Γιατί Λέμε Ιστορίες, ο Christopher Booker (2004) 
προσδιόρισε 7 βασικές πλοκές τις οποίες εντόπισε ό,τι 
υπάρχουν στη μεγάλη πλειονότητα των ιστοριών, αφού 
ερεύνησε το θέμα επί 34 χρόνια. 

Θέμα 
03

Αφηγηματική 
Ροή: Πλοκή 
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Αυτές είναι οι 7 πλοκές:
1. Κωμωδία: είδος μυθοπλασίας που αποτελείται από λόγους ή έργα που 

επιδιώκουν να είναι χιουμοριστικά ή διασκεδαστικά για να προκαλέσουν γέλιο 

2. Τραγωδία: είδος δράματος που βασίζεται στον ανθρώπινο πόνο και, κυρίως, στα 
τρομερά ή θλιβερά γεγονότα που συμβαίνουν σε έναν/μία ήρωα/ηρωίδα 

3. Περιπέτεια/Αναζήτηση: η αναζήτηση είναι ένα ταξίδι προς μία συγκεκριμένη 
αποστολή ή στόχο, η λέξη χρησιμεύει ως μέσο πλοκής στη μυθολογία και τη 
μυθοπλασία: ένα δύσκολο ταξίδι προς έναν στόχο, συχνά συμβολικό ή 
αλληγορικό  

4. Ταξίδι και Επιστροφή: ο/η πρωταγωνιστής/πρωταγωνίστρια πηγαίνει σε έναν ξένο 
τόπο και, αφού ξεπεράσει τις απειλές που θέτει ή μάθει σημαντικά μαθήματα 
μοναδικά για αυτόν τον τόπο, επιστρέφει με εμπειρία 

5. Από τη Φτώχια στα Πλούτη: ο/η φτωχός/ή ήρωας/ηρωίδα αποκτάει δύναμη, 
πλούτο ή/και σύντροφο, τα χάνει όλα και τα ξανακερδίζει, με αποτέλεσμα να 
ωριμάσει ως άτομο 

6. Υπερνικώντας το Τέρας: ο/η πρωταγωνιστής/πρωταγωνίστρια αναλαμβάνει να 
νικήσει μία ανταγωνιστική δύναμη (συχνά κακή) που απειλεί τον/την ίδιο/ίδια ή/και 
την πατρίδα του/της  

7. Αναγέννηση: ένα γεγονός αναγκάζει τον/την ήρωα/ηρωίδα να αλλάξει τον τρόπο 
ζωής του/της και συχνά να γίνει ένα καλύτερο άτομο 

Θέμα 
03

Αφηγηματική 
Ροή: Πλοκή 
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Όλες οι ιστορίες έχουν μία αρχή, μία μέση, και ένα τέλος. Αυτό 
ισχύει και για τη συγγραφή θεατρικών έργων. Η δομή ενός 
θεατρικού έργου αναφέρεται στην εξέλιξη της πλοκή και των 
υποπλοκών. Όπως παρακολουθήσαμε στα βίντεο, η κορύφωση 
είναι η στιγμή ενός έργου που ασχολείται με ένα πρόβλημα ή 
εμπόδιο που αντιμετωπίζει ένας/μία χαρακτήρας, και το ξεπερνάει. 

• Αρχική Δράση - εισαγωγή σε χαρακτήρες και σε γεγονότα 
που βρίσκονται στο παρασκήνιο 

• Ανάπτυξη Δράσης -  μία σειρά γεγονότων που δημιουργούν 
σασπένς στην αφήγηση 

• Κορύφωση - η συγκεκριμένη στιγμή στην ιστορία όπου το 
σασπένς κορυφώνεται 

• Μείωση Δράσης - η βασική σύγκρουση αρχίζει να επιλύεται 
• Λύση - το συμπέρασμα της ιστορίας όπου απαντώνται οι 

ερωτήσεις και τακτοποιούνται οι εκκρεμότητες (BBC, 2022)
Οι σκηνές διαχωρίζουν στιγμές του έργου και συνήθως μία 
αλλαγή σκηνής οφείλεται σε αλλαγή τοποθεσίας. 

Θέμα 
04

Αφηγηματική 
Ροή: Δομή 
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Βίντεο: Plot Mountain! | The Plot Diagram Song | 
Scratch Garden -  YouTube

Μέχρι στιγμής, έχουμε μάθει για την πλοκή και για τη 
βασική δομή. Τώρα, θα αρχίσουμε να δημιουργούμε τον 
κόσμο του θεατρικού έργου και θα σκεφτούμε μία ιστορία 

για να πούμε! 

Θέμα 
04

Αφηγηματική 
Ροή: Δομή 
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Αυτό που θα μας βοηθήσει να σκεφτούμε μία ιστορία είναι 
να επιλέξουμε μία από τις 7 βασικές πλοκές και να 
σχεδιάσουμε τη δομή του θεατρικού μας έργου. Κατά τη 
διάρκεια ανταλλαγής ιδεών, εστιάστε στις ερωτήσεις που 
ακολουθούν:

1. Πώς ο/η πρωταγωνιστής/πρωταγωνίστρια σας οδηγεί την 
ιστορία παρακάτω; Αντιμετωπίζει το πρόβλημά του/της 
άμεσα; 

2.  Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ό,τι το κοινό έχει αρκετές 
πληροφορίες για τον κεντρικό χαρακτήρα και την ιστορία 
του/της για να πετύχει η κορύφωση του έργου; 

3.  Ποιες δράσεις ακολουθείτε για να αυξηθεί η σημασία ή ο 
κίνδυνος για τους/τις χαρακτήρες; 

Θέμα 
04

Αφηγηματική 
Ροή: Δομή 
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Θα πρέπει να αισθάνεστε άνετα να αλλάζετε την πλοκή όσες 
φορές θέλετε μέχρι να είστε ευχαριστημένοι/ες με την 
κατεύθυνση προς την οποία κινείστε. 

Παρακολουθήστε το βίντεο που παρουσιάζει θεατρικούς 
συγγραφείς από το Εθνικό Θέατρο του Ηνωμένου Βασιλείου 
σχετικά με την προσέγγισή τους στη συγγραφή αφηγήσεων. 
Εάν δυσκολεύεστε να σκεφτείτε μία πλοκή, δείτε αυτές τις 
συμβουλές και τα βοηθήματα για τη συγγραφή. 

https://blog.reedsy.com/plot-generator/

Θέμα
04

Αφηγηματική 
Ροή: Δομή 
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Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο της συγγραφής 
θεατρικών έργων, θα πάρουμε μέρος σε μία δημιουργική 
διαδικασία συγγραφής. Για αρχή, θα γράψουμε έναν μονόλογο 
στον οποίο ένας/μία χαρακτήρας αποκαλύπτει μία εσωτερική 
σκέψη ή συναίσθημα. Όπως βλέπουμε στην εικόνα, αυτός 
είναι ένας οδηγός που θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε 
την ιστορία ενός/μίας χαρακτήρα, δηλαδή το παρελθόν τους, 
τις προτιμήσεις και τις αντιπάθειές τους, τις σχέσεις τους, και 
τον ευρύτερο κόσμο τους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό 
το συγγραφικό βοήθημα για να σκεφτείτε ένα όνομα για 
τον/την ήρωα/ηρωίδα σας. 

https://randomwordgenerator.com/name.php

Θέμα 
05

Δημιουργώντας 
έναν 

Χαρακτήρα
29
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� Όνομα
� Τρεις λέξεις που περιγράφουν την προσωπικότητα του/της 
� Οικογένεια: Έχει αδέλφια; Πώς είναι η σχέση του/της με την 

οικογένεια; Διαφέρει η σχέση σύμφωνα με κάθε μέλος της 
οικογένειας; 

� Πώς είναι η σχέση του/της με τους/τις φίλους/φίλες; 
� Ηλικία, πτυχία, προσόντα, άλλες ιδιαίτερες δεξιότητες (π.χ. 

αθλήματα), κ.λπ. 
� Πώς περνάει τον ελεύθερο χρόνο; 
� Πιστεύει σε κάποιους κοινωνικούς σκοπούς; 
� Ποια είναι η περιποίηση ομορφιάς του/της ήρωα/ηρωίδας;
� Ποιο είναι ένα μυστικό που γνωρίζει για ένα άλλο άτομο 

αλλά δεν το είπε ποτέ σε κανέναν;  

Θέμα 
05

Δημιουργώντας 
έναν 

Χαρακτήρα



Λαμβάνοντας υπόψη αυτά που έχουμε μάθει στο προηγούμενο θέμα, 
φανταστείτε ό,τι αυτός ο μονόλογος είναι η εισαγωγή για το θεατρικό σας 
έργο όπου η αρχική δράση είναι σημαντική. Εάν έχετε σχεδιάσει ήδη μία 
πλοκή, εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία για να παρουσιάσετε τον 
βασικό χαρακτήρα στο θεατρικό σας έργο. Βεβαιωθείτε ό,τι ο μονόλογος 
σχετίζεται με την υπόλοιπη πλοκή. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από 
τις ακόλουθες προτροπές για τον μονόλογό σας, εάν δυσκολευτήκατε να 
δημιουργήσετε μία πλοκή στην προηγούμενη δραστηριότητα:

1. Γράψτε έναν μονόλογο όπου αποκαλύπτετε ένα μυστικό στον/την 

καλύτερο/η σας φίλο/η. 

2. Γράψτε έναν μονόλογο για το αγαπημένο σας τραγούδι και για τα 

άτομα που σχετίζονται με το ιστορικό σας για αυτό το τραγούδι 
(ένας/μία άλλος/η χαρακτήρας στον κόσμο του θεατρικού έργου). 

3.  Γράψτε έναν μονόλογο για … (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 

δικό σας θέμα που θέλετε να εξερευνήσετε ή να βρείτε ένα από αυτό 
το εργαλείο παραγωγής τυχαίων φράσεων).  

https://randomwordgenerator.com/phrase.php 

Θέμα 
06

Γράφοντας 
έναν 

Μονόλογο 
32

https://randomwordgenerator.com/phrase.php


Βίντεο: Playwrights Series: Character - YouTube
Όταν τελειώσετε το ιστορικό του/της ήρωα/ηρωίδας και έχετε 
επιλέξει μία προτροπή, δημιουργήστε ένα σχέδιο για τον μονόλογο 
σας. Βεβαιωθείτε ό,τι θα λάβετε υπόψη τα εξής:
• Γιατί ερμηνεύει ο/η χαρακτήρας τον μονόλογο; Τι ελπίζουν να 

κερδίσουν από αυτό; Ποιος είναι ο στόχος τους; 
• Σε ποιο κοινό απευθύνεται ο μονόλογος σας; 
• Ποια είναι η τοποθεσία; Στο σπίτι σας; Στο πάρκο; Σε ένα 

εστιατόριο; Ποια είναι η σημασία της τοποθεσίας; 
• Είναι σημαντικό αυτό που έχετε να πείτε; Εάν όχι, σκεφτείτε να 

αλλάξετε τα λόγια. 
Όταν γράφετε τον μονόλογο σας, σιγουρευτείτε ό,τι η εναρκτήρια 
πρόταση είναι ισχυρή και συναρπαστική. Παρόλου που οι μονόλογοι 
μπορούν να είναι σύντομοι, τα λόγια που θα γράψετε θα πρέπει να 
κινούν το ενδιαφέρον, να μην είναι μονότονα. Τέλος, κλείστε τον 
μονόλογο με προφανή τρόπο. 

Θέμα 
06

Γράφοντας 
έναν 

Μονόλογο 
33

https://www.youtube.com/watch?v=fGRyP3p-YPI


Υποβάλετε τον μονόλογο σας εδώ. 

Δραστηριότητα 
Αξιολόγησης 

04



Ενότητα 2 - Ήχος Foley 

35



Το Foley περιγράφει μία τεχνική ηχητικών εφέ που δημιουργείται αποκλειστικά για 
ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Ωστόσο, το Foley μπορεί να βρεθεί και σε ζωντανές 
θεατρικές παραστάσεις. 

Το Foley χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε ζωντανά ραδιοφωνικά έργα τη δεκαετία του 
1920 από τον καλλιτέχνη Jack Foley, ο οποίος στη συνέχεια ανακάλυψε μεθόδους και 
τεχνικές που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από τους καλλιτέχνες Foley στη 
βιομηχανία σήμερα. 

Σήμερα, ο ήχος Foley δημιουργείται μετά την παραγωγή, δηλαδή μετά τη 
μαγνητοσκόπηση μίας σκηνής, και έχει ως στόχο να βελτιώσει τον ήχο της ταινίας ή 
της τηλεοπτικής εκπομπής για να δημιουργήσει μία πληρέστερη ηχητική εμπειρία για 
το κοινό. Ο ήχος που δημιουργείται πρέπει να ταιριάζει απόλυτα με τη σκηνή, και το 
κοινό δεν πρέπει να καταλάβει ό,τι ο ήχος δημιουργήθηκε ξεχωριστά. Με αυτόν τον 
τρόπο δημιουργείται μία οικεία, καθηλωτική και ρεαλιστική εμπειρία για το κοινό.

Θέμα 
01

Τι σημαίνει 
Foley; 

36



Το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία του ήχου Foley για μία 
τηλεοπτική εκπομπή ονομάζεται καλλιτέχνης Foley. 

Συνήθως, ομάδες με δύο καλλιτέχνες Foley εργάζονται για τη δημιουργία 
ήχων μαζί με έναν/μία ηχολήπτη/ηχολήπτρια, ο/η οποίος/α είναι 
υπεύθυνος/η να διασφαλίσει ό,τι ο ήχος που καταγράφεται ταιριάζει με 
αυτό που συμβαίνει στη σκηνή. Ο/η ηχολήπτης/ηχολήπτρια  εξασφαλίζει 
επίσης την απρόσκοπτη σύνδεση του ήχου που δημιουργήθηκε με τον 
ήχο της ταινίας ή της τηλεοπτικής εκπομπής. 

Ομάδες καλλιτεχνών Foley εργάζονται σε στούντιο ή σκηνές ειδικά 
προετοιμασμένες για τη δημιουργία εφέ Foley. Συνήθως, οι χώροι αυτοί 
είναι γεμάτοι από αμέτρητα αντικείμενα με διαφορετικά μεγέθη και υφές, 
καθώς και από επιφάνειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
δημιουργήσουν ήχους.  

Θέμα 
02

Καλλιτέχνες 
Foley και τι 

κάνουν
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«Υπάρχουν περισσότεροι αστροναύτες από ό,τι 
καλλιτέχνες Foley» 

John Roesch, Σπουδαίος Καλλιτέχνης Foley

Θέμα 
02

Καλλιτέχνες 
Foley και τι 

κάνουν 
38



Πόσα άτομα εργάζονται συνήθως σε μία ομάδα Foley; 

1. 1
2. 2-4
3. 5+

Βίντεο: The Magic of Making Sound – YouTube 

Δραστηριότητα 
Αξιολόγησης 

05

39

https://www.youtube.com/watch?v=UO3N_PRIgX0&feature=emb_title


Το πιο συχνό ηχητικό εφέ που δημιουργούν οι καλλιτέχνες 
Foley είναι τα βήματα. Αυτό οφείλεται στη δυσκολία λήψης 
καλής ποιότητας ήχων περπατήματος κατά τη διάρκεια των 
γυρισμάτων. 

Οι καλλιτέχνες Foley λαμβάνουν υπόψη τους πολλαπλά 
στοιχεία όταν εργάζονται για τη δημιουργία ήχων βημάτων, 
όπως το είδος του παπουτσιού, το βάρος του/της 
ηθοποιού, την ταχύτητα με την οποία περπατούν, την 
προσωπικότητά τους στο περπάτημα, και την επιφάνεια 
στην οποία περπατούν. Το περπάτημα στη βροχή είναι 
διαφορετικό από το περπάτημα σε ξύλινο πάτωμα ή στο 
χιόνι, για παράδειγμα.

Θέμα 
03

Τρία Είδη 
Foley: 

Βήματα 
40



Θέμα 
03

Τρία Είδη 
Foley: 

Βήματα 

Ακολουθούν μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να 
δημιουργήσουμε ηχητικά εφέ βημάτων:

• Μία δερμάτινη τσάντα ή μαξιλαροθήκη με άμυλο 
καλαμποκιού ή ρύζι μπορεί να μιμηθεί το περπάτημα σε 
χιόνι και βροχή 

• Ακουστική ταινία, μαγνητική ταινία, άχυρο ή 
χλοοτάπητας μιμούνται το περπάτημα σε γρασίδι ή σε 
αποξηραμένα φύλλα 

• Χρησιμοποιήστε καρύδες για να δημιουργήσετε ήχους 
αλόγου ή συνδετήρες σε γάντια για τον ήχο ενός 
σκύλου που περπατάει 

• Τα διαφορετικά παπούτσια με τακούνι παράγουν 
διαφορετικούς ήχους (π.χ. ένα παπούτσι τένις έχει 
ελαφρύτερο, πιο αέρινο ήχο, ενώ μία μπότα έχει 
βαθύτερο και βαρύτερο ήχο) 

41



Το δεύτερο είδος ηχητικού εφέ που οι καλλιτέχνες Foley 
συχνά δημιουργούν είναι οι ήχοι διάφορων κινήσεων. Αυτό 
συνήθως αφορά χαρακτήρες που περπατούν ο ένας δίπλα 
στον άλλο, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τους 
ήχους που κάνει ένα άτομο εάν κινεί τα μέρη του σώματός 
του με έναν συγκεκριμένο τρόπο. 

Η προσθήκη διακριτικών ήχων σε μία σκηνή με κίνηση 
συμβάλλει στην ενίσχυση της ποιότητας και των 
ρεαλιστικών στοιχείων της σκηνής. 

Θέμα
04

Τρία Είδη 
Foley: 

Κινήσεις 
42



Αυτά είναι ορισμένα αντικείμενα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
για να δημιουργήσουμε ήχους κινήσεων:

• Για τη δημιουργία ήχων ανθρώπων που περνούν ο ένας δίπλα 

στον άλλο, χρησιμοποιήστε διαφορετικά είδη υφασμάτων ή 
μουσαμάδων.

• Για τη δημιουργία ήχων όπως ένα σώμα που χτυπάει ή αγγίζει 

ένα άλλο σώμα, το κλείσιμο ενός βιβλίου, χρησιμοποιείστε ένα 
γάντι του μπέιζμπολ, ένα δερμάτινο μπουφάν ή 
γρονθοκοπήστε ένα κομμάτι κρέας. 

• Για τη δημιουργία ήχων ενός κόκκαλου που σπάζει ή ραγίζει, 

σπάστε σέλινο ή καρότα ή ζυμαρικά στη μέση, σπάστε ένα 
καρύδι, σπάστε έναν αποξηραμένο ηλίανθο.

• Για τη δημιουργία ήχων από μία βίαιη σκηνή (π.χ. κρανίο που 

συνθλίβεται), συνθλίψτε ένα καρπούζι ή μία κολοκύθα. 

Θέμα 
04

Τρία Είδη 
Foley: 

Κινήσεις 
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Αυτή η κατηγορία καλύπτει τα υπόλοιπα είδη ηχητικών εφέ 
που παράγουν οι καλλιτέχνες Foley. Η κατηγορία 
αντικειμένων/σκηνικών περιλαμβάνει οποιονδήποτε ήχο που 
δεν αφορά κίνηση ή βήματα. Μερικά παραδείγματα μπορεί 
να περιλαμβάνουν το ρίξιμο νερού σε ένα φλιτζάνι, το 
άνοιγμα ενός βιβλίου, το πέταγμα ενός πουλιού, ή τη φωτιά.

Ο σκοπός αυτής της κατηγορίας είναι να μιμηθεί με επιτυχία 
τις δράσεις που συμβαίνουν σε όλες τις σκηνές. 

Τρία Είδη 
Foley: 

Αντικείμενα/
Σκηνικά 

05

Θέμα

44



Μερικά παραδείγματα δημιουργίας ήχου με αντικείμενα και 
σκηνικά είναι: 

• Φωτιά: Για τη δημιουργία του ήχου της φωτιάς που 
τριζοβολάει χρησιμοποιήσετε μία σακούλα με πατατάκια, 
σελοφάν ή χαλύβδινο μαλλί  

• Νερό: Για να μιμηθείτε τη βροχή, τηγανίστε μπέικον και 
αυγά, ή για να μιμηθείτε τη βροντή, χρησιμοποιήστε 
μεγάλες και λεπτές μεταλλικές πλάκες  

• Πέταγμα: Για να μιμηθείτε τον ήχο ενός πουλιού που 
πετάει, χρησιμοποιήστε ένα ζευγάρι γάντια ή ένα 
ξεσκονόπανο με φτερά.

Βίντεο: How the Sounds From Your Favorite Movies  Are 
Made | WIRED - YouTube

Θέμα 
05

Τρία Είδη 
Foley: 

Αντικείμενα/
Σκηνικά 45

https://www.youtube.com/watch?v=0GPGfDCZ1EE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=0GPGfDCZ1EE&feature=emb_title


❑ Συνδετήρες 

❑ Σέλινο 

❑ Ξεσκονόπανο με φτερά 

❑ Άμυλο 

❑ Πατατάκια 

Δραστηριότητα 
Αξιολόγησης 06

Ταιριάξτε κάθε αντικείμενο με τον αντίστοιχο ήχο! 

❑ Περπάτημα ενός σκύλου          

❑ Σπάσιμο/ράγισμα 
ενός κόκκαλου 

❑ Πέταγμα ενός πουλιού 

❑ Περπάτημα στο χιόνι 

❑ Φωτιά  46



Κινηματογραφήσαμε μία σύντομη σκηνή για να εξασκηθείτε 
στην προσθήκη των δικών σας ηχητικών εφέ Foley! Η σκηνή 
έχει διάρκεια περίπου ένα λεπτό και παρέχει ευκαιρίες για να 
εξασκηθείτε στα τρία είδη ηχητικών εφέ Foley: βήματα, 
κίνηση, και εργασία με αντικείμενα/σκηνικά.

Θέμα 
06

Δοκιμάστε το!
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Δείτε αυτούς τους τρεις Foley καλλιτέχνες στο TikTok που 
δημιουργούν ήχους Foley για έμπνευση και παραδείγματα! 

Θέμα 
06

Δοκιμάστε το!
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Δείτε αυτούς τους τρεις Foley καλλιτέχνες στο TikTok που 
δημιουργούν ήχους Foley για έμπνευση και παραδείγματα! 

Θέμα 
06

Δοκιμάστε το!
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Δείτε αυτούς τους τρεις Foley καλλιτέχνες στο TikTok που 
δημιουργούν ήχους Foley για έμπνευση και παραδείγματα! 

Θέμα 
06

Δοκιμάστε το!

50



Ενότητα 3 - Ερμηνεύοντας έναν 
Μονόλογο 

51



Ο μονόλογος είναι μία μεγάλη ομιλία που ερμηνεύεται από 
έναν/μία ηθοποιό. Συνήθως, αυτή η ομιλία απευθύνεται σε 
έναν/μία άλλο/η ηθοποιό στη σκηνή ή σε ολόκληρο το κοινό. 
Οι μονόλογοι υπάρχουν σε θεατρικά έργα, αλλά και σε 
κινηματογραφικές παραγωγές. 

Αυτοί είναι μερικοί διάσημοι μονόλογοι: 

• «Να ζει κανείς ή να μη ζει; Ιδού η απορία» από τον Άμλετ 
του Ουίλιαμ Σαίξπηρ 

• Ο μονόλογος της Katherine Johnson στην ταινία Hidden 
Figures

• Ο μονόλογος της Miranda Presley στην ταινία Devil Wears 
Prada

Θέμα 
01

Επιλογή ενός 
Μονόλογου 

52

https://www.youtube.com/watch?v=muLAzfQDS3M
https://www.youtube.com/watch?v=hNK8FCFpmm4
https://www.youtube.com/watch?v=hNK8FCFpmm4
https://www.youtube.com/watch?v=Ja2fgquYTCg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Ja2fgquYTCg&t=4s


Οι μονόλογοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι κατά την ακρόαση για 
ένα θεατρικό έργο, μία τηλεοπτική εκπομπή, ή μία 
κινηματογραφική παραγωγή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να αξιολογήσουν γρήγορα το εύρος, τις ικανότητες, και τη 
σκηνική παρουσία ενός/μίας ηθοποιού. 

Σε αυτή την ενότητα, θα μάθουμε και θα προετοιμάσουμε 
έναν σύντομο μονόλογο για μία ανεπίσημη παράσταση. Για 
βοήθεια στην εύρεση ενός μονολόγου, δείτε αυτή την πηγή 
από το Backstage Magazine. Επιλέξτε έναν μονόλογο που 
σας αρέσει πραγματικά. 

Θέμα 
01

Επιλογή ενός 
Μονόλογου 

53

https://www.backstage.com/monologues/
https://www.backstage.com/monologues/


Έχετε επιλέξει έναν μονόλογο! Ποια είναι τα επόμενα 
βήματα; Διαβάστε για Κατανόηση. 
Διαβάστε ολόκληρο τον μονόλογο μία φορά χωρίς να 
προσπαθήσετε να συγκρατήσετε πολλές πληροφορίες. Εάν 
υπάρχουν λέξεις που δεν γνωρίζετε, χρησιμοποιήστε ένα 
λεξικό για να βεβαιωθείτε ό,τι κατανοείτε όλες τις λέξεις. Στη 
συνέχεια, ξαναδιαβάστε τον μονόλογο, ψάχνοντας για 
στοιχεία για τον/την χαρακτήρα. Τι μπορούμε να 
συμπεράνουμε για το πλαίσιο αυτού του μονολόγου; Το να 
εξασφαλίσουμε ό,τι κατανοούμε τον κόσμο του κειμένου είναι 
ζωτικής σημασίας για να δώσουμε μία σπουδαία ερμηνεία. 

• Σε ποια άτομα απευθύνετε ο μονόλογος;  

• Ποια είναι η τοποθεσία; 

• Ποιες άλλες πληροφορίες συλλέξαμε; 

Κατανοώντας 
το περιεχόμενο 
και το πλαίσιο 

02

Θέμα 
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Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για το πώς αναζητούμε 
στοιχεία μέσα στο κείμενο. Ξαναδιαβάστε το κείμενο όσες 
φορές κρίνετε απαραίτητο για να λάβετε όλες τις πληροφορίες 
που χρειάζεστε για να κατανοήσετε το πλαίσιο του κομματιού. 

02

Θέμα 

Κατανοώντας 
το περιεχόμενο 
και το πλαίσιο 

55
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Δραστηριότητα 
Αξιολόγησης 
Συμπληρώστε τα κενά: 

Όταν προετοιμαζόμαστε για έναν μονόλογο, είναι σημαντικό να εξερευνήσουμε το 
{[πλαίσιο][περιεχόμενο]} του κόσμου του θεατρικού έργου. 

08
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Μία συμβουλή που θα σας βοηθήσει με την ερμηνεία και την 
εξάσκηση σας είναι να απομνημονεύσετε τον μονόλογό από 
αρκετά νωρίς στη διαδικασία. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απομνημόνευσης, 
προσπαθήστε να μην απομνημονεύσετε ατάκες με 
«υποκριτική» φωνή ή ερμηνεία. Προσπαθήστε να κρατήσετε 
την απομνημόνευση όσο πιο ουδέτερη γίνεται.

Για να σας βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία, δείτε μία 
διαχρονική τεχνική απομνημόνευσης από την εποχή του 
Σαίξπηρ! 

Θέμα 
03

Απομνημόνευση 
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Μία άλλη μέθοδος είναι να ζητήσετε από έναν/μία φίλο/η σας 
ή ένα μέλος της οικογένειάς σας να καθίσει μαζί σας ενώ 
εξασκείστε στην απομνημονευμένη ομιλία. Αυτό το άτομο θα 
πρέπει να κρατάει την ομιλία, και εάν ξεχάσετε μία ατάκα ενώ 
απαγγέλλετε, μπορείτε να του/της πείτε «ατάκα» για να σας 
υπενθυμίσει τις πρώτες δύο λέξεις. 

Βίντεο: How To Memorize Lines - Best Memorization 
Techniques - YouTube 

Θέμα 
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Ένας από τους σπουδαίους θεατρολόγους του 19ου αιώνα, ο 
Constantin Stanislavski, έγραψε για τεχνικές, για να 
βελτιώσουν οι ηθοποιοί την υποκριτική τους. Μία από αυτές 
τις τεχνικές, ή πλαίσια, περιελάμβανε την εξέταση του 
κειμένου και του εαυτού του/της ηθοποιού ως τον/την 
χαρακτήρα που υποδύεται, και τον εντοπισμό του στόχου. Με 
άλλα λόγια, τον λόγο για τον οποίο μιλούν και ερμηνεύουν. 

Εάν δεν είχαν τίποτα να πουν ή εάν έπαιρναν αυτό που 
ήθελαν, τότε δεν θα μιλούσαν, οπότε τι είναι αυτό που τους 
ωθεί να ερμηνεύσουν αυτή την ομιλία; Ποιο πρόβλημα 
προσπαθούν να λύσουν; 

Θέμα 
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Με άλλα λόγια, ο στόχος ενός χαρακτήρα είναι αυτό που θέλει 
να πετύχει, και αυτό θα πρέπει να σηματοδοτεί δράση, όχι μία 
σκέψη ή έναν εσωτερικό στόχο. Τέλος, ο στόχος δεν 
χρειάζεται να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του έργου. 

Συνήθως, οι ηθοποιοί εξετάζουν τις ατάκες τους και βρίσκουν 
έναν γενικό στόχο για κάθε σκηνή. Στη συνέχεια, τον 
αναλύουν γραμμή προς γραμμή. Παρόλο που αυτό δεν είναι 
απαραίτητο, μπορεί να είναι απίστευτα χρήσιμο για τους/τις 
ηθοποιούς αφού μπορεί να προσθέσει περισσότερο βάθος 
και πλούτο στην ερμηνεία τους. 

Θέμα 
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Δραστηριότητα 
Αξιολόγησης 

Ένας στόχος στο πλαίσιο του/της ηθοποιού αναφέρεται σε … 

1.  Μία λίστα με όσα πρέπει να κάνει 
2. Κατευθύνσεις κινήσεων 
3. Αυτό που θέλει να επιτύχει  

09
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05
Τώρα ήρθε η ώρα να αρχίσετε να εξασκείστε στον 
μονόλογό σας, σηκωθείτε και δοκιμάστε τον! 

Στήσιμο: Αυτό αναφέρεται στην κινητική χορογραφία που 
θα κάνετε. Πού θα κινηθείτε, πού θα σταθείτε, ή που θα 
σταματήσετε, εάν θα καθίσετε κάπου, κλπ. Συνήθως, αυτό 
αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των προβών.

Στήσιμο 
&  

Ερμηνεία 
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05

Συμβουλές που πρέπει να θυμάστε κατά την εξάσκηση του 
μονόλογου σας: 

• Το θάρρος πάντα ανταμείβεται, μπορείτε να το 
μετριάσετε αργότερα, αλλά μην φοβάστε να δοκιμάσετε 
διαφορετικά πράγματα 

• Κάντε πρόβα τον μονόλογο με διαφορετικούς τρόπους 
(εστιάστε σε διαφορετικά συναισθήματα ή στόχους) για 
να δείτε πώς ακούγεται και πώς αισθάνεστε 

• Θυμηθείτε το πλαίσιο, που βρίσκεστε, και ποια άτομα 
σας περιτριγυρίζουν. Τι συνέβη μόλις τώρα; 

• Για να εστιάσετε το βλέμμα σας με περισσότερη 
ευκολία, προσθέστε λίγη κολλητική ταινία ή μία κορδέλα 
σε έναν τοίχο και ερμηνεύεστε σε αυτόν 

Στήσιμο 
&  

Ερμηνεία 

Θέμα 

65



Βιβλιογραφία 
• Adobe. (n.d.). Discover the hidden world of Foley sound effect | Adobe. Retrieved 

March  15, 2022, from 
https://www.adobe.com/creativecloud/video/discover/foley-sound-  effects.html

• BBC., (n.d.). Dramatic structure - Characteristics of a dramatic work - Edexcel - GCSE  
Drama Revision - Edexcel. Retrieved March 15, 2022, from  
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z6vwcqt/revision/3

• Booker, C. (2004). The seven basic plots: Why we tell stories. London: Continuum

• Davis, T. C. , Guthrie, . Tyrone and Chaillet, . Ned (2020, April 28). theatre. 
Encyclopedia

• Britannica. https://www.britannica.com/art/theatre-art

??

66

http://www.adobe.com/creativecloud/video/discover/foley-sound-
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z6vwcqt/revision/3
http://www.britannica.com/art/theatre-art


Βιβλιογραφία 
• MasterClass. (2021, September 3). Film 101: Understanding Foley Sound and Why 

Foley  Sound Is Important. Retrieved March 15, 2022, from  
https://www.masterclass.com/articles/film-101-understanding-foley-sound-and-why-  
foley-sound-is-important#what-is-foley-art

• Stanislavski, C. (2013). An Actor Prepares. Bloomsbury Academic.

67

http://www.masterclass.com/articles/film-101-understanding-foley-sound-and-why-


Αποποίηση Πνευματικών Δικαιωμάτων

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό ήταν ελεύθερα διαθέσιμο από δωρεάν 
διαδικτυακές πλατφόρμες με εικόνες ή το YouTube, και εφαρμόστηκαν οι 
νόμοι περί θεμιτής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης οποιουδήποτε 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν θεωρείτε ό,τι παραβιάστηκαν τα 
πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ 
https://arts-4-all.eu για να επιλύσουμε το ζήτημα με τρόπο επανορθωτικής 
δικαιοσύνης. 
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