
 

 

 

  

 

 

 

Ο ανεξάρτητος δισκογραφικά δηµιουργός – παραγωγός 

την εποχή της  

ψηφιακής επανάστασης. 
 

∆ιαπιστώσεις, προκλήσεις, δυνατότητες και προοπτικές  

στο ριζικά διαφορετικό τοπίο  

της Μουσικής Βιοµηχανίας του 21  αιώνα.ου

 

 

 

 

                     Σε συνεργασία µε την 

 

 

 

 

 

 

 

Αντώνης Πλέσσας 2006 – aplessas@otenet.gr – www.aplessas.gr   
  

Page 1 of 22



Εισαγωγή: 

 

"To see what is in front of one's nose needs a constant struggle." 

George Orwell. 

Πολλές και έντονες το τελευταίο διάστηµα οι συζητήσεις για το µέλλον της 

µουσικής βιοµηχανίας. Η µετάβαση από την βιοµηχανική εποχή στην εποχή της 

πληροφόρησης επηρεάζει αναπόφευκτα και την µουσική βιοµηχανία, που ότι 

ξέραµε για αυτήν αλλάζει καθηµερινά και θα αλλάξει δραστικότερα στο επόµενο 

διάστηµα.  

Είναι το σύνολο της µουσικής βιοµηχανίας που βρίσκεται σε κρίση ή µόνο ο 

τοµέας της παραγωγής υλικών φορέων; Θα µπορέσει άραγε η νοµότυπη αγορά να 

ανταγωνιστεί αυτήν της παράνοµης διακίνησης µουσικών αρχείων και υπό ποίες 

προϋποθέσεις; Είναι το µουσικό περιεχόµενο από µόνο του πλέον ικανό να παράγει 

σηµαντικά εισοδήµατα; Τι µπορούµε να διδαχτούµε από τη λειτουργία άλλων 

βιοµηχανιών;  

Το CD πέθανε; Ποίος ο ρόλος του διαδικτύου στο νέο τοπίο. Σε ποίο βαθµό 

επηρεάζει τις εξελίξεις; Πως θα διαχειριστούµε τον ραγδαία αυξανόµενο όγκο 

πληροφοριών; Τι συνέπειες θα έχει η µετάβαση από την πρακτική του κατέχω στην 

πρακτική του αποκτώ πρόσβαση στα προϊόντα που επιθυµώ; 

Ποία η θέση του ανεξάρτητου δηµιουργού στο νέο περιβάλλον; Πως βιώνουµε 

τη µουσική εµπειρία σήµερα; Ποια προϊόντα καθιστούν τη καθιστούν ελκυστική; 

Πως επικοινωνούµε απόψεις και παραστάσεις; Πως διαφέρει το προφίλ του 

καταναλωτή του 21ου αιώνα από αυτό του 20ου; 

Τώρα που έχουµε πρόσβαση στο περιεχόµενο ποίο είναι το επόµενο βήµα; Τι 

ορίζοντες ανοίγονται όταν ο χρήστης από στατικός αποδέκτης µεταµορφώνεται σε 

διαµορφωτή και  παραγωγό περιεχοµένου; Τι αλλαγές θα µετέλθει η επιστήµη του 

marketing στον τοµέα της προώθησης µουσικών έργων; Μήπως διατρέχουµε 

κίνδυνο να δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στα τρόπο και τα µέσα που ακούµε 

µουσική παρά την ίδια τη µουσική;  

Το µέλλον της µουσικής έχει να κάνει κυρίως µε κινητά προϊόντα και υπηρεσίες 

σε ένα περιβάλλον όπου το κοινό απαιτεί άµεση, εύκολη και συµφέρουσα 

οικονοµικά, πρόσβαση σε ότι έχει να κάνει µε τη µουσική. Οτιδήποτε, Οπουδήποτε, 

Οποτεδήποτε. 24/7/365! Το κοινό ανακτά τον από χρόνια χαµένο θρόνο του και 

ορίζει το παιχνίδι µε τα δικά του µέτρα και σταθµά. Εκεί που άλλοι κλάδοι και 

βιοµηχανίες µε πλήθος τρόπων και εργαλείων ενδυναµώνουν καθηµερινά τη σχέση  

µε χρήστες των προϊόντων τους, εµείς πρέπει να αρχίσουµε αποκαθιστώντας και 

πάλι την χαµένη εµπιστοσύνη.  
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Βιοµηχανία δίσκων. Το χρονικό µιας προαναγγελθείσας κρίσης. 

“Life is what happens while making other plans" John Lennon 

Τι πραγµατικά φταιει για την προβληµατική εικόνα του τοµέα της βιοµηχανίας 

δίσκων; Ευθύνεται άραγε η πειρατεία; Όσο και αν θέλουν οι εταιρίες να µας 

πείσουν για αυτό, η παρούσα κατάσταση είναι αποτέλεσµα µιας µακροχρόνιας 

περιόδου δυσλειτουργιών και της απόφασης τους να υιοθετήσουν ένα 

απροστάτευτο φορµά (Red Book -Audio CD format) µέσω του οποίου εξέδωσαν 

όλο τον ως τότε κατάλογο έργων. Για χρόνια, χωρίς ιδιαίτερο κόπο και χωρίς καµία 

προστιθέµενη αξία τα ταµεία γέµιζαν ζεστό χρήµα. Μήπως τελικά υπολόγιζαν χωρίς 

τον ξενοδόχο; 

Αλήθεια τι έγιναν εκείνοι οι 

πρωτοπόροι µουσικοί ορ

που οδήγησαν τη βιοµηχανία 

δίσκων στην άνθιση που 

γνώρισε;  

Ποίοι πήραν τη θέση τους και σε 

ποίο βαθµό συνέχισαν το όραµα 

τους;  

 

αµατιστές 

Μήπως τα κάθε είδους εταιρικά στελέχη, οι δικηγόροι και λογιστές που σταδιακά 

ανέλαβαν τα ηνία των µεγάλων παικτών του δισκογραφικού κατεστηµένου 

προσκολλήθηκαν στη διαχείριση των αριθµών ξεχνώντας πως το αντικείµενο 

ενασχόλησης τους είναι η µουσική τέχνη;  

Τι έγιναν η αναζήτηση της διαφορετικότητας, η προσπάθεια της καινοτοµίας, η 

στήριξη της καριέρας του καλλιτέχνη ως συστατικά στοιχεία µια υγιούς ανάπτυξης; 

Τα τελευταία χρόνια αντί της όποιας ουσιαστικής ως προς το περιεχόµενο, 

πρότασης, βιώνουµε τη συρρίκνωση ως αποτέλεσµα της πρακτικής απάλειψης 

κάθε ρίσκου και ενός προκλητικού µιµητισµού στην προσπάθεια επανάληψης της 

όποιας επιτυχίας, κάποιοι, συχνά ανεξάρτητοι, επιτυγχάνουν ως αποτέλεσµα 

συνδυασµού του ταλέντου, της προσωπικότητας τους και της χρονικής συγκυρίας. 

Το µεγαλύτερο γεγονός που συνέβη στη µουσική, το 2005 και 2006 ήταν το 

Podcasting για το οποίο η περισσότερη µουσική, για άλλη µια φορά, δεν έχει άδεια 

και δεν είναι διαθέσιµη επί του παρόντος -µε την εξαίρεση µερικών πολύ 

πρόσφατων βηµάτων. Αυτό  επιβεβαιώνει ότι πράγµατι υπάρχουν πολύ λίγες 

πρωτοβουλίες για σηµαντική αλλαγή που προέρχονται από την ίδια τη βιοµηχανία, 

σχεδόν κάθε µεγάλη αλλαγή φαίνεται πως έρχεται από έξω.  
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Ο φυσικός φορέας και το δισκοπωλείο: 

Το CD µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις των τελευταίων χρόνων είναι άδειο και 

εγγραφόµενο. Αλήθεια γιατί δεν πουλάνε πλέον τα CD; Μήπως στη συνείδηση του 

κοινού αλλά και µε όρους αγοράς η αξία τους δεν είναι ανταγωνιστική αυτής 

προϊόντων όπως τα DVD, τα παιχνίδια βίντεο, τα κινητά τηλέφωνα, οι ψηφιακές 

κάµερες κ.α. Σε αντίθεση µε τα προαναφερόµενα προϊόντα το CD δεν προσφέρει 

διαδραστική εµπειρία. 

Μελέτες έδειξαν ότι περίπου τα δύο τρίτα όσων 

επισκέπτονται το παραδοσιακό δισκοπωλείο φεύγουν 

χωρίς να βρουν αυτό που αναζητούν.  

Το παραδοσιακό δισκοπωλείο και ιδιαίτερα το 

περιφερειακό οδηγείται σταδιακά σε εξαφάνιση. Κάθε 

χρόνο τα διαθέσιµα τετραγωνικά µέτρα έκθεσης και διάθεσης εµπορευµάτων 

µειώνονται µε φυσικό επακόλουθο τη µείωση των διαθέσιµων τίτλων.  

Τα περιφερειακά δισκοπωλεία δεν µπορούν να ανταγωνιστούν την 

τιµολογιακή πολιτική των µεγάλων αλυσίδων που συχνά, πουλώντας κάτω του 

κόστους, χρησιµοποιούν το µουσικό τµήµα ως κράχτη προσέλκυσης πελατών 

και τόνωσης της κίνησης. Ο σηµαντικός για την βιοµηχανία δίσκων αριθµός 

πωλήσεων που επιτυγχάνεται µέσω µεγάλων αλυσίδων καταστηµάτων 

αντιπροσωπεύει για αυτές λιγότερο του 5% του συνολικού τους τζίρου.  

 

Στον αντίποδα του παραδοσιακού το 

δισκοπωλείο του διαδυκτύου δείχνει να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις παρέχοντας ένα ιδιαίτερα 

ελκυστικό περιβάλλον για την αγορά 

φυσικών φορέων ή ψηφιακών αρχείων. 

Η πρόσβαση από το σπίτι ή το γραφείο, η ποικιλία τίτλων, η δυνατότητα 

αναζήτησης µε διάφορα κριτήρια, η ακρόαση αποσπάσµατος πριν την αγορά, η 

δηµιουργία προφίλ προτιµήσεων, οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωµής  και η 

άµεση παράδοση είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά του νέου περιβάλλοντος.  
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Internet File Sharing: 

Από την εφεύρεση του γραµµοφώνου ως σήµερα η υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών από την µουσική βιοµηχανία δεν έγινε πάντα οικειοθελώς, συχνά 

µάλιστα, προηγήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια αγνόησης, δυσφήµισης, δικαστικής 

εναντίωσης, αντιγραφής, ή εξαγοράς µέρους ή του συνόλου του επίµαχου θέµατος 

που τρόµαζε το εκάστοτε κατεστηµένο. 

Είναι τελικά τα εκατοµµύρια χρηστών του διαδικτύου εγκληµατίες όπως τους 

αποκαλεί η RIAA (Recording Industry Association of America) ή το θέµα είναι πιο 

σύνθετο; Οι δισκογραφικές εταιρίες δείχνουν να µην κάνουν διάκριση µεταξύ των 

επαγγελµατιών αντιγραφέων & πωλητών παράνοµων φυσικών φορέων και του 

µουσικόφιλου κοινού που µοιράζεται µουσικά αρχεία µέσω Internet, κυνηγώντας 

τους πάντες αδιακρίτως. Τι συµβαίνει; Πως φτάσαµε εδώ; 

Για πάρα πολλά χρόνια ο τρόπος λειτουργίας της βιοµηχανίας δίσκων ήταν 

γνωστός µόνο στους παροικούντες την Ιερουσαλήµ. Το παιχνίδι ήταν ελεγχόµενο 

και οι κάθε είδους λεόντειες συµβάσεις ή καταχρηστικές πρακτικές δεν έφταναν 

ποτέ στα αυτιά του κοινού. Η ανάπτυξη και η µη δυνάµενη να λογοκριθεί δοµή του 

διαδυκτύου σε συνδυασµό µε τη απόφαση κάποιων καλλιτεχνών να µιλήσουν 

δηµόσια είχε ως αποτέλεσµα τα εν οίκω να γνωστοποιηθούν εν δήµω, µε συνέπεια 

την αµαύρωση της φήµης ή και απαξίωση του κλάδου/ ρόλου των δισκογραφικών 

στα µάτια του κοινού.  

Την ώρα που τα κάθε είδους στελέχη των 

πολυεθνικών και µεγάλων δισκογραφικών 

ανάλωναν την ενέργεια τους σε παιχνίδια εξουσίας 

και διακράτησης των κεκτηµένων η ραγδαία 

εξελισσόµενη τεχνολογία και το παραµεληµένο 

κοινό τραβούσαν το χαλί κάτω από τα πόδια τους. 

Αυτό που βιώνουµε σήµερα είναι αποτέλεσµα της 

αδυναµίας ή της απουσίας διάθεσης των 

δισκογραφικών να αφουγκραστούν την απλή και 

θεµελιώδη ανάγκη του κοινού να εξασφαλίζει 

πρόσβαση στο µουσικό προϊόν µε όρους που να µην το αδικούν ή να το κάνουν να 

νοιώθει αδικηµένο. Ο λόγος για την µαζική απήχηση και διάδοση του File Sharing 

και των P2P δικτύων δεν είναι ο άρνηση πληρωµής ενός τιµήµατος αλλά ο 

δισταγµός πληρωµής ενός τιµήµατος που ολοένα και περισσότερο δείχνει λιγότερο 

ελκυστικό συγκρινόµενο µε το περιεχόµενο άλλων προϊόντων.  

 

 

Αντώνης Πλέσσας 2006 – aplessas@otenet.gr – www.aplessas.gr   
  

Page 5 of 22



Σήµερα σε µηνιαία βάση διακινούνται στο διαδίκτυο περί τα 3 δισεκατοµµύρια 

µουσικά αρχεία ξεπερνώντας τις ετήσιες πωλήσεις φυσικών και άϋλων φορέων σε 

σχέση 12 προς 1, σχέση που αµβλύνεται διαρκώς, µε τον αριθµό των χρηστών που 

κατεβάζουν αρχεία να διπλασιάζεται κάθε χρόνο.  

Η πειρατεία δεν πλήττει µόνο τη βιοµηχανία δίσκων. Η βιοµηχανία παραγωγής 

λογισµικού και των κάθε είδους ηλεκτρονικών παιχνιδιών, βρίσκονται καθηµερινά 

αντιµέτωπες µε το φαινόµενο της πειρατείας σε αισθητά υψηλότερα δε ποσοστά 

(57%) από αυτά που αναφέρει η βιοµηχανία δίσκων ότι την πλήττουν. Σε αντίθεση 

όµως µε την βιοµηχανία δίσκων που προτιµά να αναλώνεται σε δικαστικές 

διαµάχες µε τους παραβάτες, οι άλλες βιοµηχανίες αντιµετωπίζουν το φαινόµενο 

αναβαθµίζοντας διαρκώς τα προϊόντα τους, εµπλουτίζοντας τα µε νέο υλικό και 

διαθέτοντας τα στο εµπόριο σε πολλές διαφορετικές µορφές.  

 

Παρουσίαση - Προώθηση – ∆ιανοµή: Η σιωπή των αµνών. 

Η διανοµή του έργου των ανεξάρτητων 

δισκογραφικών, παραγωγών και καλλιτεχνών µέσω των 

παραδοσιακών καναλιών αποτελεί και σήµερα κυρίαρχο 

πρόβληµα. Ακόµα και όταν η διανοµή επιτυγχάνεται η 

παρουσία κάθε είδους µεσαζόντων καθιστά το κόστος της 

δυσβάστακτο ενώ η απουσία σωστής τοποθέτησης, 

προβολής και ενηµέρωσης σχετικά µε το προϊόν συχνά 

ακυρώνει το όποιο αποτέλεσµα της παρουσίας.    

Για χρόνια το ραδιόφωνο υπήρξε το κυρίαρχο µέσο παρουσίασης νέας 

µουσικής στο κοινό. Ήταν το πιο προσιτό, πανταχού παρόν, καλύτερα 

οργανωµένο, juke box που υπήρχε. Η δήλωση “We’re not in the business of 

providing well-researched music. We’re simply in the business of selling our 

customers products” του Lowry Mays, CEO του παντοδύναµου Clear Channel, 

απεικονίζει ξεκάθαρα το νέο πρόσωπο του ραδιοφώνου.  

Η σταδιακή εξάλειψη της διαφορετικότητας µε τη συσσώρευση πολλών 

σταθµών στα χέρια λίγων µεγάλων οδήγησε στο να προβάλλονται τα ίδια και τα 

ίδια τραγούδια σε όλες σχεδόν τις αγορές. Ως αποτέλεσµα του κλεισίµατος 

πολλών δισκοπωλείων και της χέρι µε χέρι στρατηγικής µέσω ραδιοφώνου 

προώθησης των εταιριών, η παρουσία νέων µουσικών προτάσεων αν όχι 

εξαλείφτηκε, συρρικνώθηκε. Η πολυφωνία θυσιάστηκε στο βωµό της 

κερδοφορίας µέσω περιορισµού των διαθέσιµων στο κοινό επιλογών. 

Ο ρόλος του DJ ή αυτό που εκπροσωπούσε ο όρος έχει πλέον περιοριστεί 

πλέον στην συµβολική ανακοίνωση του επόµενου τραγουδιού.  
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Σήµερα το έργο των ανεξάρτητων καλλιτεχνών είναι σχεδόν αδύνατον να 

βρει θέση στο παραδοσιακό ραδιόφωνο. Σαν αποτέλεσµα των 

προαναφερόµενων δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ακρόαση του 

παραδοσιακού ραδιοφώνου περιορίζεται πλέον σχεδόν αποκλειστικά στο 

αυτοκίνητο µε τη δηµοτικότητα του στις Ηνωµένες Πολιτείες να βρίσκεται στα 

χαµηλότερα των τελευταίων είκοσι επτά χρόνων. Σήµερα πλέον ολοένα και 

µεγαλύτερο µέρος του κοινού γυρίζει την πλάτη στο παραδοσιακό ραδιόφωνο 

και στρέφεται στο διαδίκτυο. 

Η τρέχουσα κατάσταση, οι Οργουελικές µηνύσεις, η απαίσια µπερδεµένη και 

συνεστραµµένη κατάσταση αδειοδοτήσεων, τα παγιδευµένα µε Ψηφιακή 

∆ιαχείριση ∆ικαιωµάτων (Digital Rights Management) CD, οι πολυάριθµες 

ασύµβατες πλατφόρµες και η ατελείωτη απογοήτευση του χρήστη είναι απλώς 

µη βιώσιµη και πνίγει την αγορά. 

 

 

Μουσική βιοµηχανία: Η επόµενη µέρα 

“The best way to predict the future is to invent it” Alan Kay 

 

Η δυναµική στο Internet µε αριθµούς: 

 

My Space: 270.000 νέα µέλη καθηµερινά. Μια κορυφαία θέση στο My Space 

δείχνει να έχει µεγαλύτερο αποτέλεσµα από κανονική προβολή µέσω του MTV. 

Στο δικτυακό τόπο YouTube: 30.000.000 video streams την ηµέρα. 

65.000.000 χρήστες µοιράζονται φωτογραφίες. 

Ένα νέο Blog δηµιουργείται κάθε 0.8 δευτερόλεπτα. 

Ο αριθµός των διαθέσιµων Podcasts ξεπέρασε το αριθµό  

των ραδιοφωνικών σταθµών του κόσµου (38.000) 

Η χρηµατιστηριακή αποτίµηση του Google είναι όσο υψηλή η αποτίµηση των  

Disney, NewsCorp & Viacom µαζί. 
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                           Μια σύντοµη µατιά στο σήµερα: 

 

 

Σε καθοδική πορεία: 

• Πωλήσεις CD (άγραφα και µη)  

• Πωλήσεις CD players  

• Tηλεθέαση & τηλεοπτική διαφήµιση 

• Aκρόαση παραδοσιακού ραδιοφώνου 

& ραδιοφωνική διαφήµιση 

 
 

 

 

Σε ανοδική πορεία: 

• Πωλήσεις µουσικής σε ψηφιακή µορφή. 

• Κινητά τηλέφωνα 

• Συσκευές αναπαραγωγής αρχείων mp3 

& iPods (περί τα 60.000.000 συσκευές) 

• Ιντερνετικό ραδιόφωνο, ∆ορυφορικό 

ραδιόφωνο, Ψηφιακό ραδιόφωνο 

• ∆ίκτυα P2P, Instant Messenger, 

Podcasts, Voice Over Internet Protocol 

• Πωλήσεις ψηφιακών τηλεοράσεων 

• Ηλεκτρονικά Παιχνίδια κάθε είδους 

 
 

Σε άνθιση: 

• Παραγωγή περιεχοµένου στο διαδίκτυο, 

• Μερισµός περιεχοµένου & συνεργασίες 

στο διαδίκτυο (µουσική, φωτογραφία, 

βίντεο)  

• Blogs, Podcasts,  
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Το κοινό και οι απαιτήσεις του στην εποχή του Internet 

Ο καταναλωτής του 21ου αιώνα επιθυµεί άµεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτό 

που αναζητά. Ζητά να δοκιµάσει πριν αγοράσει, ζητά να έχει επιλογή ως προς 

την αγορά όλου ή µέρους ενός έργου, απαιτεί να διαµορφώνει µε προσωπικές 

προτιµήσεις το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. 

 Για πολλά χρόνια η προσπάθεια των µεγάλων να χειραγωγήσουν την αγορά 

προς όφελος τους και εις βάρος της πολυφωνίας και της διαφορετικότητας 

αποστέρησε το µουσικόφιλο κοινό από την εκπλήρωση ζωτικών του αναγκών. 

Μέχρι την έλευση του διαδικτύου πολλά από αυτά που σήµερα θεωρούνται 

δεδοµένα ήσαν αδύνατα. Ενδεικτικά αναφέρω το ότι δεν µπορούσες να 

αγοράσεις ένα κοµµάτι αλλά υποχρεωνόσουν να 

αγοράσεις όλο το CD, δεν µπορούσες να 

αγοράσεις δίσκους ή CD που είχαν αποσυρθεί από 

τον κατάλογο, δεν µπορούσες να βρεις έργα 

λιγότερο επωνύµων δηµιουργών και σπανιότατα 

µπορούσες να ακούσεις ένα έργο πριν το 

αγοράσεις.  

Όπως είναι φυσικό η αποξένωση της 

βιοµηχανίας δίσκων από τις ανάγκες του κοινού 

δεν θα µπορούσε να συνεχιστεί χωρίς αντίδραση. 

Κατά την ταπεινή µου άποψη η τροµακτική 

άνθιση της παράνοµης διακίνησης µουσικών 

αρχείων οφείλεται στο γεγονός ότι η πρόοδος της 

τεχνολογίας, έστω και µε χαοτικό τρόπο, 

επέτρεψε στο κοινό να καλύψει κάποιες από τις από καιρό εκφρασµένες 

ανάγκες του, παρακάµπτοντας την βιοµηχανία.  

Τα στελέχη των εταιριών πρέπει να καταλάβουν ότι για το κοινό η αναζήτηση 

των κάθε είδους παρανόµως κυκλοφορούντων µουσικών αρχείων που 

διακινούνται µέσω internet δεν ούτε άνευ κόστους ούτε άνευ κινδύνων ή 

προβληµάτων. Η αναζήτηση τους πέρα της αναγκαίας επένδυσης σε εξοπλισµό, 

λογισµικό και σύνδεση στο διαδίκτυο είναι συχνά προβληµατική µε συνήθη 

προβλήµατα αυτά της ηµιτελούς µεταφοράς, της προβληµατικής 

κωδικοποίησης, της παρενόχλησης µε κάθε είδους µηνύµατα και διαφηµίσεις, 

του φόβου να κολλήσει το σύστηµα ιούς κ.α.  

Την ίδια ώρα που η κουλτούρα των µουσικόφιλου κοινού µετέρχεται 

αλλαγών σηµαντικό µέρος της διαδικασίας αναζήτησης και ακρόασης µουσικής 

γίνεται µέσω µη παραδοσιακών µέσων όπως τα κινητά, τα video games, τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα DVD’s & φυσικά το διαδίκτυο.  
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Για να καταστήσουµε το κοινό δεκτικό στην ιδέα του να δαπανήσει χρήµατα 

για πρόσβαση σε περιεχόµενο µέσω διαδικτύου – κάτι που έχει ήδη αποδεχτεί 

σε άλλες µορφές παροχής ψυχαγωγικού περιεχοµένου (πχ: καλωδιακή 

τηλεόραση) οι παρεχόµενες υπηρεσίες πρέπει να είναι ουσιαστικές και η 

τιµολόγηση τους µε βάση τη αγορά, τη θέση, το βαθµό πρόσβασης και τη 

σχετική αξία µε άλλα προϊόντα, ελκυστική.  

Στο σύγχρονο και εξαιρετικά ανταγωνιστικό 

περιβάλλον το κέρδος δεν µπορεί να έλθει από τη 

θέσπιση υψηλής τιµής αλλά από το µεγάλο αριθ

πωλήσεων ενός ελκυστικά τιµολογηµένου 

προϊόντος. Όταν οι προϋποθέσεις αυτές ληφθούν 

υπόψη τότε σταδιακά θα ακολουθήσουν και τα 

έσοδα µέσω σύννοµων διαδικασιών. Οι χρήστες 

που η βιοµηχανία δίσκων κατονοµάζει κλέφτες και

διώκει µε κάθε τρόπο είναι σήµερα η µεγα

εν δυνάµει αγορά µουσικών προϊόντων.  

Φωτεινό παρά

το Apple iTunes store που δραστηριοποιείται σε 

26 χώρες µε πωλήσεις πλέον του ενός 

δισεκατοµµυρίου τραγουδιών από την έ

λειτουργίας του. Η εγγύηση της ποιότητας των 

αγοραζόµενων µουσικών αρχείων, η δυνατότητα

ακρόασης αποσπάσµατος τους, η απουσία ιών και 

διαφηµίσεων, η παροχή στατιστικών στοιχείων και 

προτάσεων για καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στο ίδιο ιδίωµα ή συναφή 

προϊόντα καθώς και οι κάθε είδους αποκλειστικές για τους πελάτες της 

υπηρεσίας προσφορές ή παροχές είναι µερικά από τα σηµαντικά βήµατα που 

έγιναν τα τελευταία 2 χρόνια και από ότι φαίνεται αρκετά για να ευχαριστήσουν 

µια µερίδα του µουσικόφιλου κοινού.   

µό 

 

λύτερη 

δειγµα µε πλήθος µιµητών αποτελεί 

ναρξη της 

 

Η σε κρίση βιοµηχανία δίσκων είναι ένα µόνο τµήµα µιας δυναµικής και σε 

κάποιους τοµείς ακµάζουσας βιοµηχανίας που στις δραστηριότητες της 

περιλαµβάνονται οι µουσικές εκδόσεις, οι συναυλίες, οι περιοδείες και η 

παραγωγή και διάθεση κάθε είδους µουσικών ή συναφών µε τα δρώµενα ή την 

εµπειρία, προϊόντων.  
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Χθες - Από τo Μαζικό στο Ατοµικό - Αύριο 

                          

Λίγοι µεγάλοι παίκτες Πολλοί µικροί παίκτες 

Μονοδροµική µετάδοση 

περιεχοµένου 

Ο αποδέκτης γίνεται και αποστολέας 

περιεχοµένου 

Η τηλεόραση ως κυρίαρχη δύναµη Το διαδίκτυο ως κυρίαρχη δύναµη 

Κυριαρχία Αγγλο - Αµερικάνικου 

περιεχοµένου 

Κυριαρχία του ποικίλου & 

κατάλληλου για διαφορετικές 

ανάγκες περιεχοµένου 

Ένα προϊόν που αγοράζεις Μια παροχή υπηρεσιών που 

εγγράφεσαι συνδροµητής 

Παρακολούθηση περιεχοµένου σε 

προκαθορισµένο χρόνο 

Παρακολούθηση περιεχοµένου σε 

χρόνο επιλογής 

Κατανάλωση περιεχοµένου Συµµετοχή στη διαµόρφωση ή 

παραγωγή περιεχοµένου 

Χώρος παρακολούθησης,  

ακρόασης περιεχοµένου:  

Το καθιστικό 

 

Χώρος παρακολούθησης, 

ακρόασης περιεχοµένου:  

Οπουδήποτε 
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Ο δηµιουργός και πάλι στο προσκήνιο: 

Σήµερα η συνεισφορά του δηµιουργού (εκφρασµένη ως το σύνολο επιµέρους 

χαρακτηριστικών όπως το ταλέντο, η φαντασία, η προσωπικότητα, η ενέργεια 

κ.α.) είναι περισσότερο σηµαντική από ποτέ. Η πρόσφατη, πρώτη στην ιστορία 

του θεσµού των Grammy, βράβευση της ανεξάρτητης δηµιουργού και µέλους 

του δικτυακού τόπου «ArtistShare» Maria Schneider για το έργο της «Concert 

in the Garden» αποτελεί πανίσχυρη διαβεβαίωση ότι στο νέο περιβάλλον η καλή 

µουσική θα βρίσκει το δρόµο της ακόµα και χωρίς την έγκριση του 

κατεστηµένου της βιοµηχανίας.  

Στο νέο τοπίο ο καλλιτέχνης δικαιούται πολύ µεγαλύτερο µερίδιο από το 8 

ως 20% του παραγόµενου εισοδήµατος που εισέπραττε εφ’ όσον το σύστηµα 

εκκαθάρισης ήταν διάφανο, οι πωλήσεις δηλώνονται µε ακρίβεια και  

απουσίαζαν οι κάθε είδους εξαιρέσεις και τα έξοδα που έπρεπε να καλυφθούν 

πριν ο καλλιτέχνης εισπράξει για το έργο του έστω και ένα λεπτό. Το µοντέλο 

που επί χρόνια υιοθετήθηκε από τις δισκογραφικές στα συµβόλαια των 

καλλιτεχνών ως έκφραση του δόγµατος, «Εσύ δηµιουργείς και εγώ κατέχω» 

δεν είναι πλέον βιώσιµο στην εποχή του άϋλου φορέα και της άνευ περιορισµών 

δυνατότητας δηµιουργίας αντιγράφων και εκτέλεσης συναλλαγών.  

 Στη νέα τάξη πραγµάτων οι 

δηµιουργοί δεν θα εργάζονται 

πλέον για τις εταιρίες αλλά θα 

συνεργάζονται µε αυτές αν 

φυσικά το επιλέξουν και δεν 

αυτονοµηθούν. Ο δηµιουργός 

που επιθυµεί να αυτονοµηθεί 

πρέπει να αποδεχτεί ότι η 

ελευθερία κινήσεων και η 

ευελιξία που αυτό συνεπάγεται δεν είναι άνευ των δικών της προκλήσεων. Τα 

κάθε είδους διαδικαστικά θέµατα που αφορούν στην επιλογή του υλικού, των 

συνεργατών, την ηχογράφηση, παραγωγή, έκδοση, προώθηση και διανοµή ενός 

έργου καλείται να εποπτεύσει και φέρει εις πέρας ο ίδιος. Με άλλα λόγια η 

αυτονόµηση απαιτεί συνεχή επιµόρφωση και δυνατότητα ευέλικτης µετακίνησης 

ανάµεσα σε διαφορετικούς ρόλους.  

Μια άλλη πρόκληση που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι κάθε είδους 

δηµιουργοί (συγγραφείς, συνθέτες, στιχουργοί κ.ά) είναι αυτή της ανάγκης 

αποδοχής και συµφιλίωσης µε την γρήγορη εναλλαγή των τάσεων που η µια θα 

δίνει τη θέση της στην άλλη σαν κυµατισµός. 
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Ο δηµιουργός είναι σηµαντικό να διατηρεί στη κατοχή του τo master και να 

παρέχει άδεια αξιοποίησης ορισµένου χρόνου στις εταιρίες ή τους φορείς που θα 

αναλαµβάνουν να γνωστοποιούν και διακινούν το έργο σε φυσικούς φορείς και 

διάφορα ψηφιακά φορµά, ενώ ταυτόχρονα θα δηµιουργούν – παράγουν, 

προϊόντα προς πώληση και παρέχουν οργάνωση και διαχείριση για ζωντανές 

εµφανίσεις.  

Στον αντίποδα της µορφής της δισκογραφικής 

εταιρίας που γνωρίσαµε στο παρελθόν µια νέα 

προσέγγιση είναι αυτή που αποτυπώνεται στο µοντέλο 

λειτουργίας του Sanctuary group µιας εταιρίας που µ

ενός δικτύου εξειδικευµένων συνεργατών παρέχει 

υπηρεσίες που άπτονται όλων των πλευρών της 

καλλιτεχνικής δραστηριότητας (Records, Artist Management, 

Merchandising, Live Agency, New Media, Music Publishing, Music 

Licensing, Brand Relations, Recording Studiο & Visual Entertainment). 

έσω 

Στον αντίποδα των κάθε είδους αγκυλώσεων που σήµερα επηρεάζουν τη 

λειτουργία των µεγάλων παικτών περισσότερες από 10.000 ανεξάρτητες 

εταιρίες δραστηριοποιούνται παγκοσµίως επαληθεύοντας το γεγονός ότι µεγάλο 

µέρος της όποιας καινοτοµίας ή πρωτοπορίας προήλθε και θα προέρχεται από 

τις ανεξάρτητες φωνές που είχαν όραµα και τη διάθεση να ρισκάρουν.  

Προβολή και διάθεση των έργων στο κοινό: 

Η βιοµηχανία δίσκων πωλούσε για δεκαετίες τα προϊόντα της χωρίς να 

γνωρίζει σχεδόν τίποτα για τις ανάγκες, τις συνήθειες και τις προτιµήσεις του 

αγοραστή τους. Οι µέρες όπου η αγορά λειτουργούσε στο σκεπτικό της «One 

size fits all» µαζικής προώθησης των διεθνούς εµβέλειας superstars, για ένα 

διεθνώς οµογενοποιηµένο κοινό δείχνει να αλλάζουν.  

Οι υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και πλήθος τρόπων 

επικοινωνίας (e-mail, προσωπικά µηνύµατα, forums, user 

groups & chats) συνθέτουν µέσω ολοένα και ταχύτερων 

δικτύων, ένα περιβάλλον σαφώς πιο ενδιαφέρον και 

διαδραστικό από αυτό που η αποδοχή και ενσωµάτωση στην 

καθηµερινότητα  εφευρέσεων όπως το τηλέφωνο, η 

τηλεόραση, το video κ.α. παρείχε στις προηγούµενες γενιές. 

Σήµερα το διαδίκτυο αποτελεί µια εξαιρετική πλατφόρµα ανάπτυξης και 

ελέγχου της καριέρας των δηµιουργών. Οποιαδήποτε πληροφορία για ένα 

καλλιτέχνη και το έργο του µπορεί και πρέπει να είναι προσπελάσιµη 24 ώρες 

την ηµέρα, επτά µέρες την εβδοµάδα, 365 µέρες το χρόνο.  

Αντώνης Πλέσσας 2006 – aplessas@otenet.gr – www.aplessas.gr   
  

Page 13 of 22

http://www.sanctuarygroup.com/


Οι δυνατότητες ανάρτησης ή ανανέωσης κάθε είδους πληροφοριών, 

προβολής έργων ή δραστηριοτήτων σε εξέλιξη, τεσταρίσµατος ιδεών, ακρόασης 

αποσπασµάτων συνθέσεων, δωρεάν διανοµής αρχείων ήχου, πώλησης φυσικών 

ή άϋλων φορέων, εισιτηρίων για κάθε είδους εκδηλώσεις, συναυλίες, τουρνέ 

κ.α. είναι ορισµένα από τα εργαλεία που µπορούν να αξιοποιηθούν για την 

ανάπτυξη και διατήρηση µας ουσιαστικής σχέσης µε το κοινό. Νέες, 

ολοκληρωµένες, εύχρηστες και αποτελεσµατικές µέθοδοι έκθεσης και προβολής, 

προσαρµόσιµες στα κάθε είδους κριτήρια αναπτύσσονται παντού γύρω µας.  

Μερικοί από τα γνωστότερους δικτυακούς τόπους που ο ανεξάρτητος 

δηµιουργός µπορεί να προβάλλει τα έργα του στο διεθνές κοινό είναι: 

Garageband - Myspace - Artistshare - Pumpaudio - Sonicbids - Broadjam – 

Napster – mp3 – allmusic και φυσικά δεκάδες άλλοι µε εκατοντάδες χιλιάδες 

ενεργούς ανεξάρτητους καλλιτέχνες. Σε ότι αφορά τη νοµότυπη πώληση 

µουσικής σε ηλεκτρονική µορφή πατήστε µε «control» κλικ εδώ για να δείτε µια 

λίστα από 40 και πλέον εταιρίες που µπορείτε να διαθέσετε τη µουσική σας. 

Στον τοµέα της διάθεσης & πώλησης υλικών και άϋλων 

φορέων µέσω διαδικτύου τα νέα για το ανεξάρτητο 

δηµιουργό είναι αισιόδοξα. Κλασσικό παράδειγµα του νέου 

τοπίου ο δικτυακός τόπος CDBaby που από την ίδρυση του 

το 1998 ως σήµερα βοήθησε περισσότερους από 100,000 

ανεξάρτητους καλλιτέχνες να προβάλλουν και διαθέσουν το 

έργο τους στο διεθνές κοινό (∆ιαδύκτιο, ∆ισκοπωλεία, Συναυλίες) µε όγκο 

πωλήσεων  που ξεπέρασε τα 25 εκατοµµύρια δολάρια.  

Ο εµπλουτισµός των παρεχόµενων υπηρεσιών µε την διάθεση κάθε είδους 

εµπορευµάτων (ρούχα, πόστερ, παιχνίδια κ.α.) που φέρουν την προσωπική 

σφραγίδα του καλλιτέχνη, η διάθεση κάρτας εισόδου στα παρασκήνια µιας 

συναυλίας, η διάθεση αρχείων βίντεο από πρόβες στο στούντιο, δείγµατα 

επερχόµενων έργων, κ.ά αποτελούν πρόσθετα βήµατα τόνωσης της σχέσης που 

δεν είναι πλέον µονοµερής αλλά αµφίδροµη µε το κοινό να συµµετέχει ενεργά 

εκθέτοντας απόψεις και προτάσεις.  

Από όλα τα συστατικά που συνθέτουν τ

νέο τοπίο στο οποίο καλούµαστε να 

προσαρµοστούµε, η τέχνη της εµπορικής προώθησης και εκµετάλλευσης θα 

είναι ανάµεσα σε εκείνα που θα µετέλθουν τις περισσότερες αλλαγές.  

Η µετατροπή της αναζήτησης, ακρόασης και αγοράς µουσικής σε µια 

ολοκληρωµένη εµπειρία ψυχαγωγίας είναι το επόµενο ζητούµενο και εταιρίες 

όπως η 

ο 

Muze εξειδικεύονται στον τοµέα αυτό παρέχοντας πληροφορίες και 

εργαλεία για την ενίσχυση της αποδοτικότητας του εµπορίου στους τοµείς της 

ψυχαγωγίας, τέχνης και εκπαίδευσης.  
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Οι µέρες όπου το µουσικό περιεχόµενο ήταν 

από µόνο του ικανό να παράγει σηµαντικά 

εισοδήµατα πλησιάζουν στο τέλος τους. Ένα 

µεγάλο µέρος των µελλοντικών εσόδων θα 

παράγεται ως αποτέλεσµα συνεργασιών µε κάθε 

είδους φορείς, χορηγίες, διαφήµιση και 

συνδέσεις/πωλήσεις µε συναφή προϊόντα και 

υπηρεσίες. Με άλλα λόγια η µουσική µπορεί να 

αποτελεί το κύριο συστατικό της συνταγής αλλά 

δεν θα αποτελεί το µοναδικό αίτιο της 

συναλλαγής. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν 

στρατηγικές marketing που έχουν µε επιτυχία δοκιµαστεί από άλλες βιοµηχανίες 

όπως η δυνατότητα δοκιµής του προϊόντος πριν την αγορά (try first, the buy), 

καθώς και η µε κάθε τρόπο διαρκής αναβάθµιση των προϊόντων µε σκοπό τον 

περιορισµό και την αποτροπή της πειρατείας.  

Για να υπάρξει προοπτική πρέπει να δηµιουργηθεί µια µεγαλύτερη αγορά. 

Μια που 9 στους 10 καταναλωτές θα αγοράζουν µουσική σε αντίθεση µε την 

σχέση του 2 στους 10 που ισχύει σήµερα στις Ηνωµένες Πολιτείες. Μια 

µεγαλύτερη πίττα συνεπάγεται περισσότερα κοµµάτια και συνεπώς έσοδα. Το 

νέο περιβάλλον επιτρέπει τη σε πολλαπλά επίπεδα χρήση του µουσικού έργου 

µέσω διασποράς της πληροφόρησης. 

Παλαιότερα όταν η διανοµή ήταν περιορισµένη η προσοχή ήταν 

δεδοµένη. Τώρα συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η διανοµή κάθε είδους 

περιεχοµένου είναι δεδοµένη η προσοχή όµως όχι. Στο νέο τοπίο αυτό που θα 

έχει κεφαλαιώδη σηµασία είναι αποτελεσµατικότητα µας στην προσέλκυση, 

διατήρηση και αξιοποίηση του ενδιαφέροντος του κοινού. Αυτό που θα µετρά 

δεν είναι η προσφορά του περιεχοµένου αλλά το πλήθος των τρόπων που θα 

του προσδώσουν νόηµα και θα µετατρέψουν την σχέση σε εµπειρία.  Η 

ψηφιακή εµπιστοσύνη, η φήµη και η αξιοπιστία αρχίζουν πλέον να είναι 

πραγµατικοί παράγοντες. 

Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί 

στο να µην χάσει η µουσική την 

σηµασία της. Στην σηµαντική για τη 

νοµότυπη αγορά µουσικής, επιτυχία 

του iTunes της Αpple δεν πρέπει να 

παραβλέπουµε και το γεγονός ότι 

συχνά µεγαλύτερη έµφαση δίδεται 

στα µέσα και τον τρόπο και που ακούµε µουσική παρά την ίδια τη µουσική. Με 

άλλα λόγια, ένα αξεσουάρ όπως το iPod ως έκφραση και τρόπος ζωής, τείνει να 

γίνεται πιο σηµαντικό από την ίδια την µουσική. 
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Ηµέρες ραδιοφώνου στη νέα εποχή: 

Η πνιγµένη στο παραδοσιακό ραδιόφωνο δυνατότητα ακρόασης και 

ανακάλυψης εναλλακτικών µουσικών προτάσεων βρήκε στο διαδίκτυο ένα 

πολύτιµο σύµµαχο. Το ραδιόφωνο εξαφανίζεται (τουλάχιστον µε τη παλαιά του 

µορφή) και εµφανίζεται η µετατροπή του χρόνου, του χώρου και των 

συσκευών.  

Γίνεται ξεκάθαρο ότι όσο περισσότεροι 

άνθρωποι "συνδέονται" στα ψηφιακά δίκτυα 

πιο συχνά και µε ολοένα και λιγότερο κόστος, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα 

θέλουν να ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ – είναι τόσο απλό. Οι συσκευές ψυχαγωγίας 

συνήθως ήταν συσκευές λήψης, τώρα είναι συσκευές µετάδοσης και µεταφοράς 

- δεν "λαµβάνουν" µόνο πράγµατα: Μπορούµε να τα αλλάξουµε, να τα 

προωθήσουµε, να τα µοιραστούµε και ΣΕ ΑΥΤΟ βρίσκεται η ανάπτυξη αυτών 

των βιοµηχανιών.  

Η δυνατότητα δηµιουργίας και µετάδοσης προγραµµάτων σε πραγµατικό 

χρόνο (streaming radio) ή µορφή αρχείου (Podcasting) είναι πλέον γεγονός. 

Πλήθος υπηρεσιών παρέχουν σήµερα πρόσβαση σε κάθε είδους µουσική ενώ 

κάποιες υπηρεσίες προχωρούν ένα βήµα πάρα πέρα επιτρέποντας στο χρήστη 

να διαµορφώνει - εξειδικεύει &  µοιράζεται την διαδικασία ακρόασης µε 

προσωπικά κριτήρια. 365live - soundflavor - pandora - Last.fm - mercora

Αυτό που σε ότι αφορά το κοινό θα καθορίσει την επόµενη µέρα στο ραδιόφωνο 

είναι: 

• Το αξιόλογο περιεχόµενο 

• Η ακρόαση του περιεχοµένου µε βάση το ατοµικό πρόγραµµα και τις 

προτιµήσεις των χρηστών. 

• Η δυνατότητα µερισµού του περιεχοµένου και αλληλεπίδραση µεταξύ των 

χρηστών.  

• ∆υνατότητα δηµιουργικής παρέµβασης στο περιεχόµενο και όχι απλή 

κατανάλωση.  

Οι µετρήσεις των online µέσων αποτελούν ήδη το αντικείµενο 

δραστηριοποίησης εξειδικευµένων εταιριών προσφέροντας στους 

ενδιαφερόµενους πλήθος πληροφοριών BigChapagne και σε αντίθεση µε το 

σύστηµα δειγµατοληψίας που επικρατούσε ως τώρα νέες τεχνολογίες όπως 

αυτές που προωθούνται από εταιρίες όπως η Mediaguide και η Yacast 

επιτρέπουν την καταγραφή των εκτελέσεων από τα δίκτυα µετάδοσης µε 

ακρίβεια που φτάνει το 99%.  
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Η ενσωµάτωση ραδιοφωνικών δεκτών στα κινητά 

τηλέφωνα θα είναι ένα ακόµα βήµα στη χρήση πλήθους 

συσκευών για ακρόασης προγραµµάτων και αγορά 

περιεχοµένου και οι προσδοκίες αποτυπώνονται στο 

έξυπνο σλόγκαν: «We got tired of changing stations. So 

we changed radio» που λανσάρει η Motorola για το 

iRadio. Στο ίδιο κλίµα κινούνται το RadioDJ της Vodafone 

και το StreamMan της Sony Networks. 

Η µουσική δεν είναι µόνο προϊόν. 

Από τη αρχή του χρόνου ως και τις αρχές του περασµένου αιώνα η µουσική 

δεν είχε να κάνει µε πακετάρισµα, διανοµή και πωλήσεις φορέων αλλά µε 

ζωντανή παρουσίαση. Στο µεγαλύτερο µέρος του περασµένου αιώνα δόθηκε 

µεγάλη έµφαση στη διάσταση της µουσικής ως προϊόν αποστερώντας την συχνά 

από τα συστατικά εκείνα που την κάνουν µοναδική. Στο σύγχρονο περιβάλλον 

τα όσα παραδοσιακά οι δισκογραφικές παρείχαν στους δηµιουργούς αποκτούν 

όλο και λιγότερη σηµασία.  

Ας µην ξεχνάµε ότι το µουσικόφιλο κοινό στην πλειοψηφία του πρωτίστως 

ενδιαφέρεται για τη δουλειά του καλλιτέχνη και δευτερεύοντος για την 

ταυτότητα της δισκογραφικής εταιρίας 

που εκδίδει το έργο.  

Η µουσική δεν είναι µόνο προϊόν. 

Είναι πρώτα από όλα το αποτέλεσµα 

της ανάγκη έκφρασης και επικοινωνίας 

των δηµιουργών της µε το κοινό.   

Η µουσική είναι πάνω από όλα µια 

µοναδική εµπειρία που µέσα της 

περικλείει ένα συνδυασµό επικοινωνίας, πάθους, ψυχαγωγίας, µιας αίσθησης 

του εφήµερου που προσελκύει το κοινό όχι για αντικειµενικούς λόγους αλλά 

γιατί αγγίζει την καρδιά του µε τρόπο µαγικό. Όλα αυτά τα µοναδικά στοιχεία 

πρέπει στην νέα εποχή να αποτελέσουν µέρος της εµπειρίας της ψυχαγωγίας.  

Συναυλίες                                                                          

Ο τοµέας των συναυλιών σε 

αντίθεση µε αυτόν της δισκογραφίας 

βρίσκεται σε άνθιση τα τελευταία 

χρόνια. Η τεχνολογία και εδώ  

αλλάζει το τοπίο προσφέροντας στο 

κοινό δυνατότητες όπως:  
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• Η µέσω κινητού ή προσωπικού ψηφιακού Βοηθού (PDA) παραγγελίας 

µιας κόπιας της συναυλίας που κάποιος παρακολουθεί. 

• Η δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης ενός δρώµενου (συναυλία, 

πρόβα ή ηχογράφηση στο στούντιο, συνέντευξη κ.α.) που µεταδίδεται 

δορυφορικά στους συνδροµητές µιας υπηρεσίας και στη συνέχεια 

διατίθεται και ως ψηφιακό αρχείο για µεταγενέστερη παρακολούθηση 

eMusic live.                                                                               

• Αγοράς της ηχογράφησης µιας συναυλίας που παρακολουθήσαµε αµέσως 

µετά τη λήξη της (Instant Live, Disk Live, , LiveMetallica (του γκρουπ 

των Metallica) κ.ά. 

• Η µέσω µηνυµάτων SMS αποστολή προτιµήσεων -πριν και κατά τη 

διάρκεια µιας συναυλίας- για τραγούδια και συνθέσεις που θέλουµε το 

µουσικό σχήµα ή ο καλλιτέχνης να περιλάβουν στο πρόγραµµα τους.  

Ξεχωρίζοντας την ήρα από το στάρι: 

Στο διάστηµα που προηγήθηκε της ψηφιακής επανάστασης το πρόβληµα 

ήταν η έλλειψη ποικιλίας επιλογών. Τον 21ο αιώνα το πρόβληµα θα είναι 

ακριβώς το αντίθετο. Χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας και την ευκολία 

πρόσβασης στα εργαλεία ηχογράφησης και παραγωγής, παράγεται σήµερα 

περισσότερη µουσική από ποτέ. Το πρόβληµα της διανοµής και πρόσβασης στο 

υλικό θα πάψει να υφίσταται και τη θέση του θα πάρει η διαδικασία ανακάλυψης 

και επιλογής. 

 ‘Ήδη κάποιοι φορείς όπως ο δικτυακός τόπος Acclaimed Music 

δραστηριοποιούνται στην διαδικασία αναζήτησης, ταξινόµησης και παρουσίασης 

στο µουσικόφιλο κοινό κάθε είδους χρήσιµων στοιχείων. Ο σύγχρονος market 

maker καλείται να βρει και αξιοποιήσει τα κατάλληλα οχήµατα ψηφιακής 

έκθεσης και προβολής των έργων των καλλιτεχνών του. 

Ο όγκος της πληροφόρησης στο διαδίκτυο 

διπλασιάζεται κάθε 18 µήνες. Όταν ένας 

σκληρός δίσκος που κοστίζει λιγότερο από 

500€ χωρά περισσότερη µουσική από όση θα 

µπορούσαµε να ακούσουµε σε µια ζωή γίνεται 

εµφανές ότι το παιχνίδι στρέφεται στο πως 

εντοπίζει κανείς τη µουσική που προτιµά. Εδώ 

καθίσταται εξαιρετικά σηµαντική η διαδικασία 

των µουσικών προτάσεων, της ανταλλαγής 

playlists, του φιλτραρίσµατος µέσα από 

προηγµένο λογισµικό. 
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Όχι µακριά από τώρα οι επιτυχηµένοι παροχείς περιεχοµένου θα συνδυάζουν 

προηγµένες τεχνικές ανάλυσης του προφίλ των καταναλωτών µε τεχνικές που 

θα προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν το DNA κάθε κοµµατιού ώστε να 

µπορεί να συγκριθεί µε κάθε άλλο. Tην επόµενη πενταετία το µεγαλύτερο 

τµήµα του καταλόγου της ως τώρα ηχογραφηµένης µουσικής θα αναγνωρίζεται 

από κάποιας µορφής λογισµικό είτε αυτό αφορά την ανάλυση της 

κυµατοµορφής, συγκρίσεις του ηχητικού φάσµατος, είτε διαδικασίες 

αναγνώρισης (ID processes) όπως το fingerprinting ή το watermarking. Τέτοιο 

λογισµικό βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη από εταιρίες όπως η Shazam η 

MusicPhone και η MusicKube. 

 

Το κοινό σε ρόλο διαµορφωτή  

& παραγωγού περιεχοµένου. 

Η λίστα µε τις αναπτυσσόµενες υπηρεσίες 

"προσωπικών µέσων" και τις ιστοσελίδες που 

λειτουργούν µέσω της συµµετοχής µεγαλώνει 

ολοένα και περισσότερο, ενώ δεκάδες εκατοµµύρια 

ανθρώπων εγγράφονται στα παραπάνω, απλώς και 

µόνο για να είναι µέρος σε κάτι. "Οι λίστες 

αναπαραγωγής από οπαδούς και οι µίξεις αλλάζουν 

τον τρόπο µε τον οποίο ο κόσµος παίρνει τη 

µουσική του", δηλώνει η Katie Dean του 

περιοδικού Wired σε ένα πρόσφατο άρθρο της. "Οι 

κασέτες που περιέχουν προσωπικές επιλογές 

(mixtape) και οι λίστες αναπαραγωγής είναι το νέο 

µέσο συσκευασίας της µουσικής", προσθέτει ο Lucas Gonze, δηµιουργός του 

Webjay. Μήπως είναι αυτό το επόµενο µεγάλο πράγµα;  

Σε µια δραστική αποχώρηση από την παλαιά, καλή, µονής κατεύθυνσης, από 

επάνω προς τα κάτω, κουλτούρα της τηλεόρασης του παρελθόντος, τώρα 

παρατηρούµε µια σχεδόν απανταχού τάση στις διάφορες µορφές των µέσων που 

επιτρέπει, ή ακόµα καλύτερα, προωθεί τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΕΚΦΡΑΣΗ - και οι βιοµηχανίες µουσικής & µέσων (ή αλλιώς "περιεχοµένου") είναι 

οι πρώτες που το αισθάνονται.  

Ωστόσο, για τον µέσο, αλλά κάπως γνώστη του διαδικτύου, καταναλωτή, 

φαίνεται ότι τώρα που έχουν πρόσβαση σχεδόν σε οποιοδήποτε περιεχόµενο, 

οποτεδήποτε (είτε νόµιµο είτε όχι) πολλοί από εµάς δεν ικανοποιούµαστε πλέον 

απλώς από το να επωφελούµαστε από αυτό το γεγονός και να το καταναλώνουµε 

µακαρίως. Αντιθέτως, επιθυµούµε να γίνουµε ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ, να το επηρεάσουµε, να 
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το αλλάξουµε και µε κάποιον τρόπο να παίξουµε ένα πιο ενεργό ρόλο ή ίσως 

ακόµα και να δηµιουργήσουµε κάποιο "περιεχόµενο" εµείς οι ίδιοι. 

                   

Μια σειρά επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων στα πλαίσια της έκδοσης 2.0 του 

παγκόσµιου ιστού (Web2.0) εστιάζει το ενδιαφέρον της στις δυνατότητες που 

διαµορφώνονται µέσα από τον εµπλουτισµό του περιεχοµένου λόγω της ενεργής 

ανάµιξης και ενασχόληση του κοινού στη διαµόρφωση του.  

Η παροχή περιεχοµένου προς διαµόρφωση είναι ένα ακόµα βήµα προς την 

κατεύθυνση ενεργοποίησης του κοινού και δηµιουργίας ενός ακόµα στρώµατος 

περιεχοµένου που µε τη σειρά του θα αναζητήσει τις δικές του διεξόδους. Ο 

χρήστης από στατικός αποδέκτης µεταµορφώνεται σε ενεργό παραγωγό 

περιεχοµένου προσθέτοντας το δικό λιθαράκι µέσα από διαφορετικές οδούς όπως 

ήδη µπορεί κανείς να δει στους δικτυακούς τόπους Youtube, Flickr, Myspace, 

Delicious Pandora, revver Last.fm  

Mία σύγκριση των προσεγγίσεων ανάµεσα στην µονής κατεύθυνσης 

µετάδοση περιεχοµένου και αυτήν της αξιοποίησης του κοινού ως διαµορφωτή 

ή δηµιουργού περιεχοµένου µπορεί κανείς να έχει παραβάλλοντας το Myspace 

µε το MTV, το Youtube µε το CBS, το Boing-Boing µε το Reuters ή την 

Wikipedia µε την εγκυκλοπαίδεια Britannica.  
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Επίλογος 

“I can’t understand why people are frightened of new ideas. 

 I’m frightened of the old ones”.  

                                                                                           John Cage. 

Στον 21ο αιώνα η επιβίωση δεν έχει να κάνει τόσο µε το µέγεθος ή την ισχύ 

όσο µε την ευκολία και ταχύτητα προσαρµογής στις περιβάλλουσες συνθήκες.  

Αφήνουµε κάτι πίσω µας, το οποίο ήταν βασικά το θεµέλιο των µέσων για τα 

τελευταία 50+ χρόνια: Η µονόδροµη µορφή επικοινωνίας που καθιστούσε 

ΑΥΤΟΥΣ (τις εταιρίες των µέσων) παραγωγούς, δηµιουργούς και κατόχους των 

δικαιωµάτων, ενώ καθιστούσε ΕΜΑΣ καταναλωτές, αγοραστές, "χρήστες" και 

φυτά του καναπέ.  

Στο νέο, γεµάτο προκλήσεις, ραγδαία 

αναπτυσσόµενο και συνεχώς µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον η εικόνα για ένα διάστηµα θα είναι 

χαοτική. Νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, 

ιδέες κάθε είδους, υπέρµαχοι των αλλαγών και 

οπισθέλκουσες δυνάµεις  θα διασταυρώνουν τα 

ξίφη τους για µια θέση στο νέο σκηνικό. 

 Η συζήτηση σχετικά µε την αδειοδότηση της 

ψηφιακής µουσικής έχει ανάψει και εντείνεται 

γεωµετρικά κάθε ηµέρα. Σε όλο τον κόσµο, οι 

κλήσεις για συστήµατα µουσικής πρόσβασης µε 

σταθερή χρέωση, ανοιχτά και "δηµόσια" γίνονται όλο και πιο δυνατές (βλ. το 

Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον Γερµανικό Οργανισµό Ανεξαρτήτων ∆ισκογραφικών 

Εταιριών, Εκδοτών και Παραγωγών (VUT), το κείµενο του Martin Mills / 

Πρόεδρο του Beggars Group σε µια πρόσφατη έκθεση σχετικά µε την ∆εξαµενή 

Μουσικής, το κείµενο του Gilberto Gil από τη Βραζιλία και άλλα.) 

Για εµάς τους ανεξάρτητους η συγκυρία αυτή των αλλαγών σηµαίνει το τέλος 

των αποκλεισµών. Σίγουρα θα υπάρξουν προκλήσεις και δυσκολίες το 

αποτέλεσµα όµως δεν θα είναι εκ των προτέρων προδιαγεγραµµένο όπως για 

καιρό έδειχνε να είναι. 

Ώρα λοιπόν να αξιοποιήσουµε τα κατάλληλα εργαλεία και να προβάλλουµε 

τη µουσική µας στο πολύβουο ψηφιακό µελίσσι.  

Από την εφεύρεση του γραµµοφώνου, την ανακάλυψη του ηλεκτρισµού, την 

δηµιουργία ηλεκτρονικών οργάνων, τη κασέτα και το CD κάθε φορά που η 

µουσική βιοµηχανία υιοθετούσε τις νέες τεχνολογίες έκανε ένα µεγάλο βήµα σε 

ότι αφορά εισοδήµατα και κέρδη. Αυτή τη φορά το παιχνίδι µπορεί να είναι πιο 

σύνθετο αλλά ταυτόχρονα είναι και πιο δηµοκρατικό.  
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∆εν είµαι ούτε ο "ιδιοκτήτης", ούτε ο µοναδικός δηµιουργός των όσων διαβάσατε. Απλά έχω 

ασχοληθεί πολύ µε το να µαθαίνω από πολλούς άλλους, συλλέγοντας, επεξεργάζοντας και 

αναµειγνύοντας ιδέες και  σκέψεις από βιβλία, περιοδικά, σεµινάρια, συζητήσεις. ιστοσελίδες, RSS-

feeds κ.α.  Όλοι όσοι βρίσκονται πριν από εµένα και δίπλα από εµένα αξίζουν την αναγνώριση - εγώ 

απλώς κάνω τη µίξη. 
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