
Be on the MOOV!

Μια κιθάρα αλλιώτικη από τις άλλες


	 Η ανάγκη όλων των μουσικών, επαγγελματιών και μη, για αθόρυβη μελέτη και ευκολία στη 
μετακίνηση, δημιούργησε τα τελευταία χρόνια δυο καινούργιες κατηγορίες οργάνων. Τα σιωπηλά 
(silent) και τα ταξιδιωτικά (travel). Τις δύο αυτές κατηγορίες τις συναντάμε με μεγάλη ποικιλία 
σχεδιασμού και υλοποιήσεων σε όλα τα είδη των οργάνων (έγχορδα, πνευστά, κρουστά 
πληκτροφόρα κ.α.). Τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας μπορούμε να τα συνοψίσουμε ως 
εξής:

Σιωπηλά (silent) μουσικά όργανα

• Αφορούν κυρίως ηλεκτροακουστικά όργανα.

• Παράγουν ήχο ελάχιστης έντασης ή καθόλου έτσι ώστε ο μουσικός να έχει τη δυνατότητα να 

παίζει και να μελετά οποιαδήποτε ώρα της ημέρας αλλά και σε χώρους που με ένα φυσιολογικό 
όργανο κανονικά θα ενοχλούσε.


• Τα περισσότερα από αυτά διαθέτουν ηλεκτρικό σύστημα με έξοδο ακουστικών για να μπορεί να 
ακούει ο ίδιος σε φυσική ή όποια άλλη ένταση επιθυμεί τον ήχο του οργάνου του. 


Ταξιδιωτικά (travel) μουσικά όργανα

• Αφορούν κυρίως ακουστικά όργανα

• Βασικό ρόλο παίζει ο παράγοντας βάρους για άνετη και εύκολη μετακίνηση.

• Έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώσουν κυρίως τον όγκο του οργάνου χωρίς όμως να χαθεί, 

στο μεγαλύτερό της τουλάχιστον ποσοστό, η λειτουργικότητά του.

• Η μείωση του όγκου γίνεται συνήθως στο ηχείο και όχι στην κλίμακα του οργάνου (χορδής, 

επιφάνεια κρούσης κτλ) 



	 Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η υλοποίηση της ιδέας μιας κιθάρας η οποία συνδυάζει με 
λειτουργικό τρόπο τις δυο αυτές κατηγορίες. Πρόκειται για την MOOV travel guitar που 
παρουσιάζεται παρακάτω. Η ταξιδιωτική κιθάρα MOOV σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται από τον 
κιθαρίστα και σολίστ Γιώργο Μπεχλιβάνογλου.

	 Στο παρελθόν ο Γ. Μπεχλιβάνογλου έχει σχεδιάσει και πατεντάρει κι άλλο πρωτότυπο 
όργανο που κάποια στιγμή ελπίζουμε να μας δοθεί η ευκαιρία να αναφερθούμε και να αναλύσουμε 
εκτενώς. Το σημαντικό όμως είναι ότι όλες οι σκέψεις και ιδέες έχουν προκύψει μέσα από την 
προσωπική του εμπειρία και τις ανάγκες του ως μουσικός.


Στην περίπτωση της ταξιδιωτικής κιθάρας το κίνητρο για να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ένα 
τέτοιο όργανο ήταν να δοθεί λύση στο παρακάτω πρόβλημα που υπάρχει σε όλες τις κιθάρες 
αυτού του είδους. Όλες οι ταξιδιωτικές κιθάρες μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν στη θέση του ηχείου 
του οργάνου, ένα δισδιάστατο περίγραμμά του από διάφορα υλικά (πλαστικό, αλουμίνιο κ.α.). 
Αυτό έχει ως σκοπό τη μείωση του όγκου τους ώστε να είναι εύκολα μεταφερόμενες. Με αυτόν 
τον τρόπο όμως ο κιθαρίστας δεν λαμβάνει την τρισδιάστατη αίσθηση, και κυρίως του βάθους, του 
ηχείου όπως σε μια πραγματική κιθάρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παίζει και να μελετά σε 
λάθος θέση, με έλλειψη σταθερότητας στη στάση του και κατά συνέπεια αρνητική επίπτωση στην 
τεχνική του.

Η λύση ήρθε με έναν έξυπνο σχεδιασμό από την ταξιδιωτική κιθάρα MOOV. Πιο αναλυτικά, 
φανταστείτε τη θέση σας σε μια πραγματική κιθάρα. Το δεξί χέρι ακουμπά στην μπροστινή πλευρά 
του ηχείου ενώ τα πόδια και ο θώρακας έρχονται σε επαφή με το πίσω μέρος του. Η ταξιδιωτική 
κιθάρα MOOV διαθέτει τέσσερις ανεξάρτητους βραχίονες, αντί για ένα περίγραμμα ηχείου, οι 
οποίοι καταλήγουν σε τέσσερα στηρίγματα που έχουν ακριβώς την ίδια θέση (ύψος, μήκος και 
βάθος), με τα σημεία της κιθάρας που έρχονται σε επαφή με το σώμα. Αυτοί οι βραχίονες 
δημιουργούν μια τρισδιάστατη γεωμετρία, αντιγράφοντας πιστά τα τέσσερα σημεία του ηχείου που 
είναι απαραίτητα για την σωστή τοποθέτηση του οργάνου. Το αποτέλεσμα είναι απόλυτη 
φυσικότητα στο παίξιμο και αίσθηση πραγματικής κιθάρας. 



Όμως τα πλεονεκτήματα της ταξιδιωτικής κιθάρας MOOV δεν σταματούν εδώ. Η MOOV είναι η 
μικρότερη κιθάρα ταξιδιού που κατασκευάστηκε ποτέ, κάνοντας την μετακίνηση παιχνίδι, με 
συνολικό μήκος μεταφοράς μόλις 38 εκατοστά! Ενώ με τον πτυσσόμενο μηχανισμό της, αποκτά 
τη σωστή κλίμακα χορδής δηλαδή, το μήκος χορδής μιας συμβατικής κιθάρας. Απλώς ξεβιδώνετε 
τις τέσσερις βίδες με το χέρι στο πίσω μέρος της κιθάρας και αποσυνδέετε τους βραχίονες. 
Απελευθερώνετε το κλείδωμα ασφαλείας και τη διπλώνετε στη μέση. Έτσι πολύ εύκολα μπορείτε 
να την έχετε μαζί σας παντού και πάντα. Παίξτε και εξασκηθείτε οπουδήποτε! Η ταξιδιωτική 
κιθάρα MOOV είναι εντελώς αθόρυβη. Επειδή η MOOV δεν έχει τίποτα περισσότερο από ό,τι 
πραγματικά χρειάζεται, παράγει τον ελάχιστο ήχο που μπορείτε να έχετε. Και με το διπλής πηγής 
(πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου και μικροφώνου) ηλεκτρικό σύστημα, το οποίο διαθέτει έξοδο για 
ακουστικά και ρυθμίσεις ως προς την ένταση και ποιότητα του ήχου, μπορείτε να παίζετε 
ακούγοντας την κιθάρα σας όσο δυνατά θέλετε χωρίς να ενοχλείτε κανέναν. Παίξτε και 
εξασκηθείτε οποτεδήποτε!


Αλλά αν πάλι θέλετε να παίξετε με το συγκρότημά σας, το πιεζοηλεκτρικό σύστημα διαθέτει έξοδο 
για ενίσχυση. Μπορείτε οδηγήσετε την MOOV σε κονσόλα με ηχεία ή σε ενισχυτή κιθάρας. Και 
παρατηρήστε ότι με την MOOV δεν έχετε feedback, ακόμη και όταν παίζετε με drive. Όπως 
γνωρίζετε, όταν βρίσκεστε εν κινήσει πρέπει να έχετε όσο το δυνατόν λιγότερο εξοπλισμό. Με την 
ταξιδιωτική κιθάρα MOOV δεν χρειάζεστε υποπόδιο. Ο βραχίονας του στηρίγματος που έρχεται σε 
επαφή με το αριστερό πόδι και ορίζει το ύψος της ταστιέρας, ρυθμίζεται σε τέσσερις θέσεις έτσι 
ώστε να τοποθετήσετε την κιθάρα στο ύψος που θέλετε. Τέλος, η MOOV Travel Guitar παράγεται 
σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις, κλασική, ακουστική και οκτάχορδη. Χαρείτε τα ταξίδια σας 
παίζοντας όπου, όποτε και όπως θέλετε. Be on the Moov!


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.moovguitars.com


http://www.moovguitars.com

