
ΜΟΥΣΙΚΗ: ΝΑΙ!
ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:Τι;

Στη µακραίωνη ιστορία της πολυπολιτισµικής µουσικής έκφρασης η αποτύπωση, 
παραγωγή και διανοµή της µε βιοµηχανικούς όρους αποτελεί µια κουκκίδα στο 
χρόνο. Ένα µόλις αιώνα µετά την καθιέρωση - αντιµετώπιση της µουσικής τέχνης ως 
προϊόν, στο κατώφλι του 21ου αιώνα, αυτή επαναπροσδιορίζει την αξία της πάνω 
από όλα ως εµπειρία οδηγώντας τους εµπλεκόµενους σε επανεξέταση των εικασιών 
και προτύπων τους και σε αναζήτηση νέων µοντέλων.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Πολλοί από τους µουσικούς και συνθέτες που σήµερα βρίσκονται στο προσκήνιο της 
µουσικής βιοµηχανίας, όταν ξεκίνησαν την ενασχόλησή τους µε τη µουσική µερικές 
δεκαετίες παλαιότερα, δεν ήταν δυνατόν να προβλέψουν τις αλλαγές που θα λάµβαναν 
χώρα τόσο σε ότι αφορά τόσο στην παραγωγή όσο και στην διαφήµιση και διάθεση της 
µουσικής παγκοσµίως. Κοινό στοιχείο των αλλαγών αυτών ήσαν οι εκάστοτε τεχνολογικές 
εξελίξεις που στον χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας και συγκρινόµενες µε αυτές της 
αναλογικής των προηγούµενων δεκαετιών ήσαν καταιγιστικές. Πρώτα απ’ όλα η εξέλιξη των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, στη συνέχεια η εξέλιξη των µέσων εγγραφής και έπειτα το 
διαδίκτυο λειτούργησαν καταλυτικά σε µια σειρά αλλαγών που έφεραν τα πάνω κάτω στη 
µουσική βιοµηχανία η οποία πέρασε από µια φάση µεγάλης ευρωστίας στη σηµερινή 
ύφεση. Ιδιαίτερα έχει πληγεί η πάλαι ποτέ κραταιά βιοµηχανία παραγωγής υλικών φορέων 
ήχου ή ήχου και εικόνας (δίσκοι, CD, κασέτες, DVD-Video) που καλείται να αντιµετωπίσει το 
φαινόµενο της πειρατείας και τις τεράστιες διαστάσεις που έχει πάρει, κάτι που 
αναµφισβήτητα επηρεάζει και την ίδια την παραγωγή, καθώς τα χρήµατα που κυκλοφορούν 
στο χώρο έχουν µειωθεί δραµατικά.
Βέβαια, για την παρούσα δυσµενή κατάσταση υπάρχουν ευθύνες, λανθασµένες κινήσεις, 
υπερτιµηµένες δυνάµεις και δύο στρατόπεδα, αυτά των δισκογραφικών εταιρειών και των 
δηµιουργών που δεν έχουν καταφέρει να συνεργαστούν µέχρι τώρα για να λύσουν το 
πρόβληµα. Πρόβληµα; Ποιο πρόβληµα; Υπάρχει όντως πρόβληµα ή µήπως κάποιοι 
µαλώνουν σε ξένο αχυρώνα. Υπάρχει όντως πρόβληµα υπαρκτό, αντικειµενικό και 
επικίνδυνο για τη µουσική, τους µουσικούς και την ψυχαγωγία µας ή µήπως απλώς 
βρισκόµαστε στο µέσον µιας περιόδου αναπόφευκτων αλλαγών που είναι κατανοητό ότι 
πολλοί έχουν λόγους να µην τις θέλουν, αλλά τις οποίες πρέπει να τις αφουγκραστούµε και 
να τις κατανοήσουµε για να περάσουµε πιο οµαλά, “αναίµακτα” και κυρίως εποικοδοµητικά 
στο επόµενο στάδιο της προόδου. Για να δοθεί απάντηση, πρέπει αφενός να 
αποσαφηνίσουµε το είδος και τις πτυχές του προβλήµατος και αφετέρου να µην ξεχνάµε ότι 
αυτό που διακυβεύεται είναι η µουσική και το πως θα κρατήσουµε ανοιχτούς και θα 
ενισχύσουµε τους δίαυλους επικοινωνίας µεταξύ των δηµιουργών και του κοινού τους.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Από την αρχαιότητα έως και τις αρχές του περασµένου αιώνα, η µουσική δεν είχε να κάνει 
µε πακετάρισµα, διανοµή και πωλήσεις φορέων αλλά µε ζωντανή παρουσίαση. Ήταν πάνω 
από όλα µια µοναδική εµπειρία που µέσα της περιέκλειε ένα συνδυασµό επικοινωνίας, 
πάθους, ψυχαγωγίας, µιας αίσθησης του εφήµερου που προσέλκυε το κοινό όχι για 
αντικειµενικούς λόγους αλλά γιατί άγγιζε την καρδιά του µε τρόπο µαγικό. Η σχέση του 
µουσικού µε το κοινό του ήταν άµεση, αλλά ταυτόχρονα τοπική και στιγµιαία. Το τρίπτυχο 
µουσικός-µουσική-ακροατής ήταν άρρηκτο και η συνύπαρξή του άνοιγε ένα παράθυρο στο 
χρόνο και τις ψυχές µας που έκλεινε απότοµα και ερµητικά µε την αποµάκρυνση του 
µουσικού. Το µηχανικό πιάνο και κυρίως ο φωνόγραφος του Edison που εµφανίστηκαν στα 
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τέλη του 19ου αιώνα, πρόσφεραν από την πρώτη στιγµή µια γεύση του συναρπαστικού -
όπως θα εξελισσόταν µε αργούς αλλά σταθερούς ρυθµούς τις επόµενες τέσσερις πέντε 
δεκαετίες- µέλλοντος, ενώ ταυτόχρονα πυροδότησαν την ταχύτατη ώσµωση των µουσικών 
ιδιωµάτων και έθεσαν τα θεµέλια για την γέννηση των δισκογραφικών εταιρειών και κατά 
συνέπεια της µουσικής βιοµηχανίας. Το παράθυρο µπορούσε πλέον να µένει µόνιµα 
ανοιχτό ή να ανοίγει και να κλείνει όποτε, όπου και αν το επιθυµούσαµε. Η µουσική 
αυτονοµήθηκε, απαγκιστρώθηκε από το φυσικό της περιβάλλον και ταξίδεψε στον χρόνο 
και τον χώρο, αποκτώντας µια εντελώς νέα και πρωτόγνωρη διάσταση. 
Ωστόσο, το δώρο της παγκόσµιας µουσικής είχε και το τίµηµά του, αφού στο µεγαλύτερο 
µέρος του εικοστού αιώνα η µεγαλύτερη έµφαση δόθηκε πλέον στη διάσταση της µουσικής 
ως προϊόν, αποστερώντας την συχνά από εκείνα τα συστατικά που την κάνουν µοναδική. 
Με το καιρό, η µουσική βιοµηχανία γιγαντώθηκε πέραν του δέοντος και σε πολλές 
περιπτώσεις εις βάρος τόσο της µουσικής όσο και του δίπολου µουσικοί-κοινό που είχε πια 
χάσει τη συνοχή του και την αµεσότητα της αµφίδροµης επικοινωνίας που τόσο µοναδικά 
είχε οικοδοµήσει κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60. Σηµεία των καιρών ή αναπόφευκτη 
συνέπεια της απληστίας ή της ξεροκεφαλιάς κάποιων, ελάχιστη -έως καθόλου- σηµασία έχει 
για το κοινό και φυσικά την ίδια την µουσική. Επί τη ουσίας, το πρόβληµα ήταν ότι η πορεία 
αυτή έµοιαζε µε έναν µονόδροµο χωρίς επιστροφή, µε έναν άλυτο γρίφο. Ότι όµως δεν 
λύνεται, κόβεται και όλα δείχνουν ότι το µαχαίρι της σωτηρίας και της αναγέννησης το 
κρατάει ο µέχρι πρότινος θεωρούµενος ως υπαίτιος όλων των δεινών, το Διαδίκτυο. Το 
Διαδίκτυο αποτελεί τη σηµαντικότερη τεχνολογική αλλαγή που βίωσε η µουσική βιοµηχανία 
από την εποχή που το κέντρο δραστηριοποίησής της µετατοπίστηκε από τις παρτιτούρες 
µουσικής (sheet music) στους φωνογραφικούς δίσκους. Στο σύγχρονο περιβάλλον που έχει 
δηµιουργήσει, τα όσα παραδοσιακά οι δισκογραφικές παρείχαν στους καλλιτέχνες, 
αποκτούν όλο και λιγότερη σηµασία. Εξάλλου, το µουσικόφιλο κοινό στην πλειοψηφία του, 
ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη δουλειά του καλλιτέχνη και δευτερεύοντος για την ταυτότητα 
της δισκογραφικής εταιρίας που εκδίδει το έργο. Στην νέα εποχή της κοινωνίας της 
πληροφορίας, τα πρωτογενή και σπουδαία συστατικά της µουσικής ως εµπειρία έρχονται 
και πάλι στο προσκήνιο και γίνονται ξανά µέρος της ψυχαγωγίας.
Σήµερα, στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης, η συνεισφορά του 
δηµιουργού σε ένα έργο -εκφρασµένη ως το σύνολο επιµέρους χαρακτηριστικών όπως το 
ταλέντο, η φαντασία, η προσωπικότητα, η ενέργεια κ.α.- είναι περισσότερο σηµαντική από 
ποτέ. Καθώς ο δηµιουργός προσπαθεί να διακριθεί, να επιβιώσει και εντέλει να διαβιώσει 
µεταξύ εκατοντάδων ή και χιλιάδων “συναδέλφων” του ανά τον κόσµο, καλείται να καταθέσει 
πολύ περισσότερη ενέργεια, ψυχή και εργατοώρες σε αυτό που κάνει, από ποτέ. Η εµπειρία 
και η γνώση που συγκεντρώνεται από αυτήν την προσπάθεια έχουν µε τη σειρά τους 
οδηγήσει στην διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και ανταµοιβής για το 
παραγόµενο έργο. Το µοντέλο που επί χρόνια υιοθετήθηκε από τις δισκογραφικές στα 
συµβόλαια των καλλιτεχνών ως έκφραση του δόγµατος, “εσύ δηµιουργείς και εγώ κατέχω” 
δεν δείχνει πλέον βιώσιµο. Οι δηµιουργοί απαιτούν ένα διαφορετικό και δικαιότερο πλαίσιο 
συνεργασίας µε περισσότερα ή όλα τα δικαιώµατα του έργου τους να τους ανήκουν. Η 
ιστορία του πρωτοποριακού CD BABY (http://cdbaby.com) στις ΗΠΑ που από την ίδρυση 
του το 1998 εκπροσωπεί παγκοσµίως περισσότερους από 150.000 ανεξάρτητους 
καλλιτέχνες, άλλαξε τα δεδοµένα και έδειξε το δρόµο στον οποίο πρέπει να κινηθούµε, 
αναδεικνύοντας ως συστατικό της επιτυχίας του όρους συνεργασίας επωφελείς για τους 
δηµιουργούς, χωρίς µάλιστα την ανάγκη δέσµευσης τους κατ’ αποκλειστικότητα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ “ΜΗ” ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ
Αρχικά, είναι σηµαντικό να ξεκαθαρίσουµε ποια είναι τα δικαιώµατα ενός έργου και ποιος τα 
διαχειρίζεται. Αναλυτικότερα, κάθε δηµιουργός είναι ταυτόχρονα και δικαιούχος δικαιωµάτων 
των έργων του τα οποία του επιφέρουν και έσοδα. Tα έσοδα αυτά προέρχονται πρώτον 
από την κυκλοφορία ενός έργου σε υλικούς φορείς ήχου (π.χ., CD) ή ήχου και εικόνας (π.χ., 
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DVD), τα λεγόµενα µηχανικά δικαιώµατα, και δεύτερον από τη δηµόσια εκτέλεση ενός 
έργου. Τα δικαιώµατα εισπράττονται για λογαριασµό των δηµιουργών από διαφορετικές 
πηγές, µε την βοήθεια του οργανισµού συλλογικής διαχείρισης στον οποίο έχουν εκχωρήσει 
την διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώµατος ή του εκδότη (publisher) µε τον οποίο 
έχουν συµβληθεί και εκπροσωπεί τα έργα τους. Το ύψος των εσόδων για κάθε δηµιουργό 
σχετίζεται άµεσα µε το πόσο επίκαιρο και διαχρονικό είναι το έργο του (το διάστηµα της 
επικαιρότητας είναι συνήθως πολύ µικρό) και πολύ συχνά τα έσοδα αυτά είναι τα µόνα που 
τον συντηρούν οικονοµικά αν δεν έχει άλλες παράλληλες δραστηριότητες (πχ: µαέστρος, 
εκτελεστής ή ερµηνευτής).
Oργανισµοί συλλογικής διαχείρισης. Ο ρόλος των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης 
είναι να συλλέγουν και να διανέµουν στα µέλη τους τις νόµιµες αµοιβές από τις κάθε είδους 
χρήσεις των έργων τους. Ενώ στο νέο τοπίο αυξάνεται ο αριθµός των διαφορετικών 
χρήσεων των έργων, το υφιστάµενο καθεστώς αδειοδοτήσεων συχνά αποτυγχάνει στο να 
καταστήσει την µουσική προσιτή στους ενδιαφερόµενους. Τα αίτια είναι πολλά και δεν είναι 
κατά ανάγκη στην άµεση σφαίρα ευθύνης, δικαιοδοσίας ή επιρροής των οργανισµών 
συλλογικής διαχείρισης. Ωστόσο, η αδυναµία πρόσβασης των επιχειρήσεων και του κοινού 
στα µουσικά έργα, έχει βαρύτατο αντίκτυπο στην αγορά και τους δηµιουργούς. Δεν είναι 
τυχαίο ότι πολλοί από τους ενδιαφερόµενους προσπαθώντας να ξεκινήσουν Διαδικτυακές 
δραστηριότητες που περιλαµβάνουν τη χρήση µουσικής, απογοητεύονται από το 
υφιστάµενο καθεστώς αδειοδοτήσεων που δείχνει να µην διαθέτει κάποιο ξεκάθαρο και 
χρηστικά εύκολο τρόπο να τις παρέχει. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι σηµερινοί 
κυρίαρχοι του χώρου, όπως οι Μyspace, Υoutube, last.fm κ.α., που, είτε δεν ασχολήθηκαν 
εξ αρχής ιδιαίτερα µε το θέµα της εξασφάλισης αδειών, είτε το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο 
δεν ξεκαθάριζε επαρκώς, εάν και σε ποιες περιπτώσεις, χρειάζονταν κάποια.
Εκδότες. Η διάδοση του έργου των δηµιουργών στα διάφορα µέσα και τις αγορές (π.χ., CD, 
DVD, Διαδίκτυο, µπαρ, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηµατογράφος κ.ο.κ.), γίνεται 
παραδοσιακά, µέσω της συνεργασίας τους µε εκδότες (πρόσωπα ή εταιρίες). Όλες οι 
µεγάλες δισκογραφικές διαθέτουν εκδοτικό τµήµα ενώ µε ασφάλεια µπορούµε να πούµε ότι 
το µεγαλύτερο και σηµαντικότερο κοµµάτι της µουσικής του περασµένου αιώνα βρίσκεται σε 
ότι αφορά τη διαχείριση του στα χέρια των εκδοτών. Η δύναµη των εκδοτών είναι µεγάλη και 
δεν είναι κρυφό ότι µε την οικονοµική ισχύ, την επιρροή και τις διεθνείς διασυνδέσεις που 
διαθέτουν προσπαθούν µε κάθε τρόπο και σε κάθε επίπεδο να διαµορφώσουν προς 
όφελος τους τις αποφάσεις που δροµολογούνται. Ο τρόπος που υπό το φως των νέων 
δεδοµένων οι εκδότες θα αξιοποιήσουν τον κατάλογο των έργων που διαχειρίζονται θα έχει 
άµεσο -θετικό ή αρνητικό- αντίκτυπο και στους δηµιουργούς που είναι συµβεβληµένοι µαζί 
τους, ενώ και σε αυτό το χώρο η προσέλκυση νέων δηµιουργών απαιτεί ριζικές αλλαγές και 
υιοθέτηση άλλων επιχειρηµατικών µοντέλων, µιας και τα εργαλεία προβολής και διακίνησης 
µουσικών έργων στη νέα εποχή διαφέρουν από τα παραδοσιακά.
Η ακριβέστερη, από την ισχύουσα, αποτύπωση των χρήσεων των έργων ενός δηµιουργού 
είναι ένα καίριο αίτηµα που η υλοποίησή του είναι απολύτως εφικτή στην ψηφιακή εποχή. Η 
ακριβής αποτύπωση της χρήσης όχι µόνο θα καταστήσει ευκολότερη και δικαιότερη την 
κατανοµή των δικαιωµάτων, αλλά θα παρέχει και τα απαραίτητα εργαλεία στον δηµιουργό 
(µέσω πρόσβασης στα αναλυτικά στοιχεία) για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων σε 
ότι αφορά στη χάραξη στρατηγικής για την προώθηση και την προβολή των έργων του. 
Έτσι, για παράδειγµα και παρ’ όλες τις ευκολίες που η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει 
στον συγκεκριµένο τοµέα, οι δικαιούχοι δικαιωµάτων (δηµιουργοί, εκδότες, υποεκδότες, 
κληρονόµοι ιδιοκτήτες) βρίσκονται την τελευταία δεκαετία σε µια ιδιότυπη οµηρία σε ότι 
αφορά τα έργα τους που έχουν εκδοθεί από δισκογραφικές εταιρίες και αυτό για δύο 
βασικούς λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει µε την παρατεταµένη άρνηση των δισκογραφικών 
να δώσουν άδειες χρήσης µε όρους που να είναι αποδεκτοί σε σχέση µε το πως έχει 
διαµορφωθεί η αγορά. Ο δεύτερος οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εν 
εξελίξει ψηφιοποίηση των καταλόγων των έργων που αντιπροσωπεύουν οι δισκογραφικές, 
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µε αποτέλεσµα πολλά έργα να µην είναι ακόµα διαθέσιµα προς πώληση στο Διαδίκτυο. 
Συνεπώς, οι δηµιουργοί στερούνται επί χρόνια εσόδων που θα µπορούσαν να εισρέουν στα 
ταµεία. Ταυτόχρονα, αποτελεί ειρωνεία το ότι ο θόρυβος που κάνουν οι δισκογραφικές µε 
αφορµή την πειρατεία, καλύπτει την φωνή των δηµιουργών που παρασέρνονται µαζί τους 
στον πάτο, την ώρα που όλοι γνωρίζουµε ότι το σύνολο των έργων διακινείται εδώ και 
χρόνια στο Διαδίκτυο απροστάτευτο.

ΟΙ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Οι δισκογραφικές εταιρίες βρίσκονται το τελευταίο διάστηµα στο στόχαστρο όλων και δεν 
είναι λίγοι εκείνοι που µε κακεντρέχεια και απαξίωση βιάζονται να ρίξουν ταφόπλακα. Όµως 
πριν την κριτική, είναι απαραίτητο να αποδοθεί φόρος τιµής στο πλήθος των 
προσωπικοτήτων που υπό την ιδιότητα του διευθύνοντος συµβούλου, του A&R manager 
(Artists and Repertoire) ή του παραγωγού δισκογραφικών εταιριών συνέβαλαν στη 
δηµιουργία µιας εξαιρετικά σηµαντικής µουσικής και πολιτιστικής παρακαταθήκης. Δεν είναι 
τόσο πολλοί όπως υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι της µουσικής βιοµηχανίας και αρκετοί 
δηµοσιογράφοι που δεν γνωρίζουν τα εσώτερα της δηµιουργικής διαδικασίας και την 
πραγµατική πορεία των καλλιτεχνών, ενώ σίγουρα λιγοστεύουν µε τα χρόνια, αφού τη θέση 
τους την παίρνουν οικονοµικοί σύµβουλοι και µάνατζερ που δεν έχουν καµία απολύτως 
σχέση µε τις τέχνες και την µουσική. Ωστόσο, οραµατιστές και λάτρεις της µουσικής όπως οι 
Ahmet Ertegun και Jerry Wexler της Atlantic, Sam Philips της Sun Records, Clive Davis της 
Sony, Berry Gordy της Motown, Jim Stewart της Stax, Leonard και Phil Chess της Chess 
και George Martin της EMI έπαιξαν καταλυτικό και πρωτογενή ρόλο στην διαµόρφωση του 
µουσικού γίγνεσθαι. Τα ονόµατα αυτά έχουν γραφτεί µε ανεξίτηλα γράµµατα στην ιστορία 
της µουσικής και στέκονται ως φάροι και οδηγοί που µας θυµίζουν πως θα όφειλε να 
πάλλεται η καρδιά µιας υγιούς µουσικής βιοµηχανίας που πρέπει και µπορεί να συνδυάζει 
το τερπνόν µετά του ωφελίµου, την καλλιτεχνική ανάταση µε το κέρδος.
Ας κάνουµε όµως ένα βήµα πίσω για να εξετάσουµε πως οι ακολουθούµενες πρακτικές και 
η συµπεριφορά των δισκογραφικών συνέβαλαν στα σηµερινά τους προβλήµατα. Τον 
περασµένο αιώνα και µέσα από τον έλεγχο της παραγωγής, προώθησης, διανοµής και 
τιµολόγησης, οι µεγάλες δισκογραφικές, καλώς ή κακώς, έφτασαν στο σηµείο να έχουν στα 
χέρια τους το 80% της παγκόσµιας µουσικής αγοράς που αριθµεί σε εκατοντάδες 
εκατοµµύρια τραγούδια. Για πάρα πολλά χρόνια, ο τρόπος λειτουργίας της βιοµηχανίας 
δίσκων ήταν γνωστός µόνο στους παροικούντες την Ιερουσαλήµ. Το παιχνίδι ήταν πλήρως 
ελεγχόµενο και οι κάθε είδους λεόντειες συµβάσεις ή οι καταχρηστικές πρακτικές στις 
σχέσεις συνεργασίας τους µε τους δηµιουργούς δεν έφταναν ποτέ στα αυτιά του κοινού. 
Παράλληλα, η συσσώρευση πολλών ραδιοφωνικών σταθµών στα χέρια λίγων και µεγάλων 
εταιριών σε συνδυασµό µε την χειραγώγηση του µεταδιδόµενου ρεπερτορίου στα πλαίσια 
των συνεργασιών τους µε διάφορες δισκογραφικές εταιρίες (π.χ., σκάνδαλο payola), 
οδήγησε αν όχι στην εξάλειψη τουλάχιστον στην συρρίκνωση νέων µουσικών προτάσεων. 
Με άλλα λόγια, η πολυφωνία θυσιάστηκε στο βωµό της κερδοφορίας µέσω του περιορισµού 
των επιλογών που ήταν διαθέσιµες στο κοινό, µε αποτέλεσµα να προβάλλονται τα ίδια και 
τα ίδια τραγούδια σε όλες σχεδόν τις αγορές. Για δεκαετίες, τόσο το κοινό όσο και οι 
δηµιουργοί βρισκόντουσαν ανάµεσα σε συµπληγάδες πέτρες, µε τις δισκογραφικές από 
θέση ισχύος να διαχειρίζονται το προϊόν τους στο σκεπτικό του “take it or leave it”.

Το χαµένο στοίχηµα. Τρεις σηµαντικές εξελίξεις όµως σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, 
άνοιξαν το δρόµο για την ανεξέλεγκτη πια σήµερα διακίνηση των έργων του καταλόγου των 
δισκογραφικών, κοινώς στην πειρατεία. Πρώτη και κύρια ήταν η είσοδος της ψηφιακής 
τεχνολογίας στον χώρο της οικιακής ψυχαγωγίας µε το CD player, το οποίο κυκλοφόρησε 
ως αποτέλεσµα της συνεργασίας των εταιριών Philips  and Sony τον Οκτώβριο του 1982. Οι 
προδιαγραφές για όλα τα φορµά των audio CD και CD-ROM, γνωστές µε τον τίτλο “Red 
Book”, διαµορφώθηκαν στην πρώτη τους έκδοση δύο χρόνια νωρίτερα, το 1980, και δεν 
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προέβλεπαν καµιά προστασία για το περιεχόµενο. Το ίδιο έγινε και έξι χρόνια αργότερα, το 
1988, όταν παρουσιάστηκαν και οι προδιαγραφές “Orange Book” για το εγγράψιµο CD-R. 
Οι δισκογραφικές αξιοποίησαν το επαναστατικό τότε CD επανεκδίδοντας µε σηµαντικότατα 
κέρδη µεγάλο ποσοστό των έργων που είχαν ως τότε εκδώσει σε άλλες µορφές, χωρίς να 
λαµβάνουν τα δυσοίωνα µηνύµατα της ανεξέλεγκτης ψηφιοποίησης µουσικής για το µέλλον. 
Ωστόσο, το σηµαντικότερο ήταν άλλο. Οι επανεκδόσεις ήταν θεµιτές και επιθυµητές από 
όλους, κοινό, καλλιτέχνες και εταιρείες. Το ζήτηµα ήταν το “πως” και εδώ είναι που οι 
εταιρείες έχασαν το ηθικό στοίχηµα, κάνοντας την καθοριστική λάθος κίνηση, την οποία και 
πληρώνουν ακόµη. Μη µπορώντας (ή µη θέλοντας) να προβλέψουν την χιονοστιβάδα των 
εξελίξεων, είδαν το τυρί, αλλά όχι την φάκα, και έπεσαν µε απληστία να το κατασπαράξουν. 
Τυφλωµένες από τα υπέρογκα κέρδη που τόσο αναπάντεχα και εύκολα απλωνόντουσαν 
µπροστά τους, έσπευσαν να γεµίσουν την αγορά µε επιεικώς άθλιες εκδόσεις, µε κάκιστα 
εξώφυλλα, κοµµένα τραγούδια και ψηφιοποιήσεις που προέρχονταν από µήτρες τρίτης και 
τέταρτης γενιάς (ακόµη και από βινύλια). Μάλιστα, τις πούλαγαν πιο ακριβά από τους 
δίσκους βινυλίου, όταν το κόστος κατασκευής τους ήταν κατά 90% πιο φτηνό, ενώ 
παράλληλα δεν απέδιδαν ποσοστά στους δηµιουργούς, αφού δεν αναφερόταν πουθενά στα 
προϋπάρχοντα συµβόλαια ο όρος της απονοµής εσόδων από πωλήσεις CD. 
Το Διαδίκτυο, η δεύτερη κατά σειρά εξέλιξη, αποτέλεσε τη σηµαντικότερη τεχνολογική 
αλλαγή που βίωσε µε δραµατικό πλέον τρόπο η µουσική βιοµηχανία. Η σταδιακή ολοένα και 
αυξανόµενη αποδοχή και χρήση του από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 παρείχε τις 
προϋποθέσεις για την δυνατότητα αντιγραφής και διακίνησης του περιεχοµένου 
οποιουδήποτε CD ή DVD χωρίς την άδεια των δηµιουργών και των δισκογραφικών. Ο 
όγκος όµως των αρχείων ήχου είναι τεράστιος και οι ταχύτητες του Διαδικτύου ήταν ακόµη 
απαγορευτικές για τέτοιου είδους εφαρµογές. Χρειαζόταν λοιπόν ο κατάλληλος καταλύτης 
που θα συµπλήρωνε το τρίπτυχο των εξελίξεων και θα πυροδοτούσε την επανάσταση. Το 
φυτίλι µπήκε το 1994 µε την έκδοση του πρώτου ελεύθερου φορµά “συµπίεσης” (encoding) 
και αποσυµπίεσης (decoding) ή αλλιώς της µείωσης του όγκου των ψηφιακών αρχείων 
ήχου, του πασίγνωστου MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3). Το άναµµά του όµως έγινε από το 
περίφηµο Napster που το 1999 “ένωσε” όλους τους υπολογιστές (µε τη βοήθεια της 
τεχνολογίας δικτύων p2p) και προσέφερε στους απανταχού χρήστες τη δυνατότητα να 
µοιράζονται εύκολα, άµεσα και... δωρεάν τη µουσική τους.
Οι ασκοί του Αιόλου άνοιξαν. Τίποτα δεν ήταν πλέον το ίδιο. Η ευκολία διασποράς της 
πληροφόρησης -και της µουσικής- που προσφέρει το Διαδίκτυο, σε συνδυασµό µε την 
προθυµία κάποιων καλλιτεχνών να µιλήσουν προς τα έξω, έφεραν στο φως αλήθειες που 
τραυµάτισαν τις δισκογραφικές στα µάτια του κοινού. Γενικά η πράξη έχει δείξει ότι λίγα 
µόνο πράγµατα τελειώνουν ολοκληρωτικά όταν κυριαρχούν νέες εφευρέσεις. Αυτό που 
συµβαίνει συνήθως είναι ότι η αγορά αναπτύσσεται ακόµα περισσότερο. Η µουσική 
βιοµηχανία αν και στη συνέχεια κάθε τεχνολογικής µετάβασης έβγαινε ενδυναµωµένη και 
µάλιστα πολλαπλά, εντούτοις ιστορικά υπήρξε ανέκαθεν φοβική απέναντι στις αλλαγές. 
Αυτό που βιώνουµε τα τελευταία χρόνια µε την ανεξέλεγκτη, άνευ αδείας και διαρκώς 
αυξανόµενη διακίνηση µουσικών έργων µέσω του Διαδικτύου, είναι σε ένα βαθµό το 
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.
Όλα δείχνουν ότι οι µέρες όπου η αγορά λειτουργούσε στο σκεπτικό της “One size fits all” 
µαζικής προώθησης των διεθνούς εµβέλειας superstars  σε ένα διεθνώς οµογενοποιηµένο 
κοινό, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Στο νέο περιβάλλον, η αγορά δεν θα µπορεί πλέον να 
χειραγωγείται εις βάρος της δηµιουργικής πολυφωνίας και της διαφορετικότητας των 
αναγκών των καταναλωτών. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι µέχρι πριν λίγα χρόνια δεν 
µπορούσε κανείς να αγοράσει επιλεκτικά ένα ή περισσότερα κοµµάτια ενός album παρά 
µόνο όλο το έργο, δεν µπορούσε να βρει δίσκους ή CD που είχαν αποσυρθεί από τον 
κατάλογο µιας δισκογραφικής, δυσκολευόταν αφάνταστα να ανασύρει έργα λιγότερο 
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επωνύµων δηµιουργών, ενώ σπάνια µπορούσε να ακούσει ένα έργο πριν το αγοράσει. Ο 
πελάτης-καταναλωτής του 21ου αιώνα διαφέρει ριζικά από εκείνον του 20ου που υπό τις 
ιδιότητες του ως ακροατή, τηλεθεατή ή αναγνώστη, ήταν µάλλον παθητικός δέκτης των 
επιλογών που οι άλλοι έκαναν για λογαριασµό του. Ο καταναλωτής του 21ου αιώνα, 
αφυπνισµένος, ενεργός και ενδυναµωµένος από την τεχνολογική πρόοδο και την εξάπλωση 
του Διαδικτύου έχει άλλες απαιτήσεις. Απαιτεί άµεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτό που 
αναζητά. Σε ότι αφορά τη µουσική, ζητά να δοκιµάσει πριν αγοράσει, να έχει επιλογή ως 
προς την αγορά µέρους ή όλου του έργου και ακόµα παραπέρα να συµµετέχει ως εν 
δυνάµει διαµορφωτής ή και δηµιουργός νέου περιεχοµένου.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ, ΕΜΕΙΣ;
Το νέο τοπίο σε ότι αφορά τη δηµιουργία, χαρακτηρίζεται από την κατάργηση των 
γεωγραφικών συνόρων και την δηµοκρατικότητα. Ο τόπος κατοικίας του δηµιουργού παύει 
να είναι δεσµευτικός για την προβολή του έργου του, ενώ οι τεχνολογικές εξελίξεις στον 
χώρο της µουσικής παραγωγής σε συνδυασµό µε την ραγδαία πτώση των τιµών, καθιστούν 
την πρόσβαση στα εργαλεία δηµιουργίας και το κοινό προσιτή σε όλους. Στον κόσµο του 
Google, του Facebook, του YouTube και του iPhone, το ψηφιοποιηµένο περιεχόµενο 
(µουσική, κιν/φος, τηλεοπτικό πρόγραµµα, βιβλίο κ.α.) είναι ευάλωτο στη “διαρροή” σε 
οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, συσκευασίας, προώθησης και διανοµής του., µε 
αποτέλεσµα να γίνεται -είτε το θέλουµε είτε όχι- διαθέσιµο στο παγκόσµιο κοινό αµέσως 
µόλις εκδοθεί. Παράλληλα, οι συσκευές ψυχαγωγίας που µέχρι πρότινος ήταν κατά κανόνα 
συσκευές λήψης, τώρα είναι συσκευές µετάδοσης και µεταφοράς. Όλοι οι υπολογιστές -και 
κατ’ επέκταση όλα τα κινητά τηλέφωνα- είναι εξ ορισµού µηχανές αντιγράφων. Η online 
σύνδεση και η χρήση του διαδικτύου δεν προϋποθέτει πλέον την χρήση υπολογιστών.
Καθηµερινά σε όλα τα µέρη του κόσµου, ασύρµατα ευρυζωνικά δίκτυα αλλά και 
εξειδικευµένα δίκτυα συνδέουν κάθε νοητή συσκευή µε άλλες αλλά και µε γιγάντιες 
αποθήκες ηλεκτρονικού περιεχοµένου που σε λίγο καιρό θα περιέχουν όποιο τραγούδι, κιν/
φική ταινία και τηλεοπτική σειρά µπορούµε να φανταστούµε. Σύντοµα και λόγω της 
ραγδαίας εξάπλωσης των κάθε είδους δικτύων επικοινωνίας, η ως σήµερα ισχύουσα 
διάκριση ανάµεσα σε οnline και offline θα πάψει να ισχύει. Η δυνατότητα κατανάλωσης 
περιεχοµένου καθίσταται σταδιακά ανεξάρτητη του είδους της συσκευής που ο καθένας 
επιλέγει να χρησιµοποιήσει (Device Agnostic). Tα κοινωνικά δίκτυα ως µεταδότες 
περιεχοµένου αποτελούν τη νέα µορφή ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Το διαβάζω της 
επόµενης γενιάς είναι άµεσα συνυφασµένο µε τη ροή πληροφοριών µέσω RSS. Σήµερα, ο 
µερισµός µουσικών αρχείων γίνεται από κάθε συσκευή (όχι µόνο από τους υπολογιστές). 
Πάνω από 4 δισεκατοµµύρια κινητά και 1 δισεκατοµµύριο συσκευές µουσικής συνδέονται 
διαρκώς µεταξύ τους µέσω ενσύρµατων ή ασύρµατων ευρυζωνικών προσβάσεων µε άµεση 
τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδοµένων κάθε τύπου.
“Δώσε και σώσε”. Το κοινό είναι έτοιµο, πρόθυµο και ασύγκριτα πιο µεγάλο από ποτέ. 
Είναι συνεπώς ξεκάθαρο ότι πρέπει να απαλειφθούν τα εµπόδια και οι τριβές σε ότι αφορά 
την πρόσβαση του καταναλωτή στο µουσικό περιεχόµενο και να περάσουµε τάχιστα στην 
νέα εποχή της µουσικής βιοµηχανία και γενικότερα της µουσικής, την επονοµαζόµενη ως 
“Music 2.0”. Αυτό σηµαίνει µουσική διαθέσιµη οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε κάθε 
εκδοχή (δωρεάν, σε τιµή που την νιώθεις σαν δωρεάν, συνοδευτική κάποιου προϊόντος ή 
υπηρεσίας, επί πληρωµή κ.α.). Στο διαδίκτυο, κάθε εµπόδιο αντιµετωπίζεται ως ζηµιά και η 
κίνηση το παρακάµπτει, γεγονός που η βιοµηχανία δίσκων αντιλαµβάνεται τα τελευταία 
χρόνια µε τρόπο οδυνηρό. Η υιοθέτηση νέων επιχειρηµατικών µοντέλων από πλευράς 
όλων των εµπλεκοµένων διαφαίνεται πλέον άµεσα επιτακτική. Προς το παρόν, η συµµετοχή 
του φιλόµουσου κοινού στην νοµότυπη αγορά µουσικής µέσω Διαδικτύου είναι εξαιρετικά 
µικρή. Για πολλούς, η περίοδος 2001-2003 θεωρείται η πλέον καταστροφική για τη µουσική 
βιοµηχανία. “Τότε ήταν που χάσαµε τους χρήστες” ανέφερε ο Hilary Rosen τότε διευθύνων 
σύµβουλος της RIAA (Recording Industry Association of America). Κυριάρχησε η ανταλλαγή 
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αρχείων µέσω δικτύων peer-to-peer και η πραγµατική αξία που είχε ως τότε η µουσική στη 
συνείδηση του κοινού εξαλείφθηκε και έµεινε µόνο η συναισθηµατική.
Εύλογα πολλοί καταναλωτές θα αναρωτηθούν “Τώρα που βρίσκω ότι θέλω δωρεάν γιατί να 
πληρώσω έστω και λίγο;” Η απάντηση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο, πέρα της αυτονόητης 
έννοιας του δικαίου, έχει να κάνει µε τις ανυπολόγιστες κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχει η 
απόφαση πολλών δηµιουργών να εγκαταλείψουν τη δηµιουργία ως εργασία µη δυνάµενη 
πλέον να τους αποφέρει τα προς το ζην. Το δεύτερο σκέλος, γνωστό σε όσους έχουν 
ασχοληθεί µε το κατέβασµα αρχείων µέσω δικτύων peer-to-peer, είναι ότι η τακτική αυτή δεν 
αποτελεί πανάκεια µια και δεν βρίσκει κάνεις πάντα αυτό που αναζητά, η ποιότητα των 
αρχείων είναι συχνά αµφιλεγόµενη, η παρενόχληση από κάθε είδους διαφηµιστικά 
µηνύµατα δεδοµένη και η πιθανότητα προσβολής από κάθε είδους ιούς πολύ πιθανή. 
Ωστόσο, η σχέση µεταξύ παράνοµα και νόµιµα διακινούµενων tracks υπολογίζεται περίπου 
σε 20 προς 1. Με την τεχνολογία να εξελίσσεται µε ραγδαίους ρυθµούς είναι αφελές να 
πιστέψει κανείς ότι οι προσπάθειες ελέγχου που δροµολογούνται µε πρωτοστάτη την 
κυβέρνηση Σαρκοζύ για τον έλεγχο της παράνοµης διακίνησης αρχείων µέσω των 
παροχέων υπηρεσιών Διαδικτύου θα αποφέρει ουσιαστικούς καρπούς, πέρα από το να 
εξοργίσουν ίσως για µια ακόµα φορά τους χρήστες που πιθανότητα θα κληθούν να 
επιβαρυνθούν το κόστος ενεργοποίησης και παρακολούθησης. Θα µπορούσαν να 
αποφευχθούν οι δυσάρεστες εξελίξεις;
Κάθε νόµισµα έχει δύο όψεις. Ίσως, αρκεί να έπαιρναν τις σωστές πρωτοβουλίες αυτοί 
που κρατούσαν τα ηνία, έστω και καθυστερηµένα. Ωστόσο... “Τίποτα” έγραψε ο Λουδοβίκος 
ο 16ος στο ηµερολόγιό του την ηµέρα που ξεκίνησε η Γαλλική Επανάσταση και ως 
γνωστόν, όταν η ιστορία επαναλαµβάνεται συνήθως καταλήγουµε σε φάρσα. Παρ' όλα 
αυτά, το ίδιο φαίνεται ότι “γράφει” εδώ και χρόνια -για πολλούς και διάφορους λόγους- 
σύσσωµη η κοινότητα της µουσικής βιοµηχανίας. Για παράδειγµα, σήµερα, το µουσικό 
προϊόν συγκρινόµενο µε το περιεχόµενο άλλων προϊόντων δείχνει ολοένα και λιγότερο 
ελκυστικό και κανείς δεν φαίνεται πρόθυµος να κάνει κάτι ουσιαστικό γι' αυτό. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε ότι η τιµή του “As I Am” (Deluxe Edition) CD της Alicia Keys κοστίζει για αγορά 
στο Amazon Store των Ηνωµένων Πολιτειών 18.97 δολάρια, ενώ αντίστοιχα η 3η σεζόν της 
διάσηµης τηλεοπτικής σειράς “Lost” αποτελούµενη από 7 DVD που αντιστοιχούν σε 16.5 
ώρες τηλεθέασης και κόστος παραγωγής πολλαπλάσιο αυτού µιας µουσικής παραγωγής, 
κοστίζει µόνο 38.99 δολάρια. Είναι το πακέτο του Lost πολύ φτηνό ή το CD της Alicia πολύ 
ακριβό; Οι παρουσίες στις υψηλότερες θέσεις (hit) των µουσικών καταλόγων επιτυχιών 
(chart) είχαν ως τώρα κυρίαρχη επίδραση στις καταναλωτικές µας αποφάσεις. Το φαινόµενο 
Long Tail -η µέσω Διαδικτύου δυνατότητα της έκθεσης και πρόσβασης σε όλες τις µορφές 
πληροφόρησης µε χαµηλό κόστος και χωρίς τριβές- αλλάζει τις ιεραρχίες που επικρατούσαν 
τον περασµένο αιώνα. Τώρα που χάρη στον απεριόριστο διαθέσιµο χώρο εικονικών ραφιών 
αποθήκευσης και νέων µηχανισµών διακίνησης προσφέρονται αποτελεσµατικοί τρόποι 
πρόσβασης των καταναλωτών ακόµη και στο πιο εξεζητηµένο ή µη δηµοφιλές περιεχόµενο, 
η αγορά των “µη επιτυχιών” (non hits) θα αποδειχθεί σταδιακά εξ’ ίσου σηµαντική. 
Στην φράση “Content is King” (το περιεχόµενο είναι ο βασιλιάς) αποτυπώνεται η κοινή 
πεποίθηση ότι οι ταινίες, οι τηλεοπτικές σειρές, η µουσική, τα νέα κ.α. ως περιουσιακά 
στοιχεία είναι πιο κερδοφόρα από την τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την επίδοσή 
τους. Η αλήθεια είναι ότι η πεποίθηση αυτή στηρίζεται σαν γίγαντας σε πήλινα πόδια λόγω 
του ότι για διάφορους λόγους και µε ολοένα και ταχύτερο ρυθµό, η οικονοµική αξία του 
περιεχοµένου όπως την αντιλαµβάνεται το κοινό απαξιώνεται. Με άλλα λόγια το 
περιεχόµενο αντιµετωπίζεται ως πληβείος και όχι ως βασιλιάς. Η δήλωση του Jeff Zucker 
του NBC “Τhe content industries are being forced to trade today’s analog dollars for digital 
pennies” (οι βιοµηχανίες περιεχοµένου ωθούνται να ανταλλάξουν τα σηµερινά αναλογικά 
δολάρια για ψηφιακές δεκάρες) αποτυπώνει το πρόβληµα ξεκάθαρα. Ώρα να βρούµε 
τρόπους δηµιουργίας εσόδων γύρω από το περιεχόµενο.
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“If you can't beat them, join them”. Η µουσική βιοµηχανία έδινε και δίνει τεράστια 
σηµασία σε στοιχεία και αριθµούς που συλλέγει από έρευνες, µετρήσεις και αναλύσεις. 
Κανείς µας δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι οι µεγάλες δισκογραφικές γνωρίζουν καλύτερα 
από όλους τα όσα αφορούν τη δισκογραφία και τα προϊόντα της όπως και το γεγονός ότι η 
γνώση αυτή δεν τις απέτρεψε από το να χάσουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους και η 
εκπρόσωπος τους RIAA να φτάσει στο ναδίρ όσον αφορά την εµπιστοσύνη των πολιτών 
στις πρακτικές της. 
Καταλήγει συνεπώς κάποιος στο συµπέρασµα ότι στο κατώφλι του του 21ου αιώνα η 
αποκτούµενη µε τυποκρατικές έρευνες γνώση δεν αρκεί για να υποκαταστήσει την απουσία 
διορατικότητας και προνοητικότητας εφόδια σήµερα απαραίτητα για την επιβίωση στο νέο 
περιβάλλον.
Με το σύνθηµα “Ideas are the currency of the future” ο Kevin Roberts world wide CEO της 
Saatchi & Saatchi αναφέρεται στην επιτακτική ανάγκη να απεµπολήσουµε τις πρακτικές του 
παρελθόντος περιλαµβανοµένης και της προσπάθειας χειραγώγησης του κοινού που 
ενδυναµωµένο από τα σύγχρονα εργαλεία ορίζει πλέον σε µεγάλο βαθµό το παιχνίδι. 
Μια από τις µεγαλύτερες αποτυχίες των δισκογραφικών ήταν η αδυναµία τους να 
επιληφθούν αποτελεσµατικά του ζητήµατος της ηλεκτρονικής πειρατείας από την αρχή, µε 
το να αποφύγουν τη ρήξη και να συνεργαστούν µε την Napster, την πρώτη τότε υπηρεσία 
µερισµού αρχείων. Ήταν µια εξαιρετική ευκαιρία γιατί εκατοµµύρια χρήστες 
χρησιµοποιούσαν την ίδια υπηρεσία. Ήταν σαν να άκουγαν όλοι τον ίδιο ραδιοφωνικό 
σταθµό. Τον Ιούλιο του 2000 έλαβαν χώρα µυστικές συνοµιλίες µεταξύ των διευθυνόντων 
συµβούλων των εταιριών Universal, Sony και Bertelsmann µε τον διευθύνοντα σύµβουλο 
της Napster, Hank Barry, σε µια προσπάθεια να βρεθεί µια λύση που να ήταν επικερδής και 
τα δύο µέρη. Το αντικείµενό τους ήταν η χορήγησης αδείας στη Napster προκειµένου να 
επιτραπεί στα 38 εκατοµµύρια των χρηστών της να συνεχίσουν τις καταφορτώσεις 
(downloading) έναντι µηνιαίας συνδροµής µε µοίρασµα των εσόδων µεταξύ της Napster και 
των δισκογραφικών. Τελικά οι συνοµιλίες δεν ευοδώθηκαν και η συµφωνία δεν επιτεύχθηκε 
παρά τη δηµόσια προσφορά ενός δισεκατοµµύριο δολαρίων από τη Napster. Οι 
δισκογραφικές καλούντο να κάνουν ένα µεγάλο βήµα, το οποίο τελικά δεν τόλµησαν 
επηρεασµένες από τις φωνές συµβούλων, συνεργατών και καλλιτεχνών που έλεγαν 
“καλύτερα να µην πουλήσετε φθηνότερα online προϊόντα από ότι σε ένα κατάστηµα” ή “µην 
µου καταστρέψετε τις πωλήσεις στο Wal-Mart” κ.α...
Μετά το κλείσιµο της Napster στις 2 Ιουλίου 2001, οι δισκογραφικές πειραµατίστηκαν 
ανεπιτυχώς προσπαθώντας να δηµιουργήσουν δικές τους συνδροµητικές υπηρεσίες όπως 
την PressPlay που αρχικά προσέφερε ρεπερτόριο των Sony, Universan και EMI, και την 
MusicNet που διέθετε τον κατάλογο των εταιριών EMI, Warner και BMG music. Χρειάστηκε 
τελικά να περάσουν 2 χρόνια ραγδαίως αυξανόµενης διακίνησης µουσικής µε παράνοµα 
µέσα, προτού αντιπροταθεί µια νοµότυπη και όπως αποδείχτηκε βιώσιµη λύση µε την 
παραχώρηση άδειας στο iTunes Music Store της Apple που λανσαρίστηκε την άνοιξη του 
2003.
Αποτυγχάνοντας να ακολουθήσουν τις εξελίξεις, οι δισκογραφικές ξεπεράστηκαν από αυτές 
και τώρα σύρονται πίσω τους. Το χειρότερο όλων είναι ότι η απροθυµία ή η αδυναµία των 
ηγετών της µουσικής βιοµηχανίας να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα, επέτρεψαν τη 
σταδιακή εµπέδωση στη συνείδηση του κοινού -ιδιαίτερα του νεανικού- της άποψης ότι η 
πληρωµή για την απόκτηση µουσικής είναι προαιρετική! Η Napster µπορεί να έκλεισε, τα 
εκατοµµύρια όµως των χρηστών της στράφηκαν σε άλλες υπηρεσίες µερισµού αρχείων που 
ξεφύτρωναν εδώ και εκεί σαν µανιτάρια. Η ατολµία στην δύσκολη οµολογουµένως 
απόφαση που έπρεπε να παρθεί είχε ως αποτέλεσµα όχι µόνο να χαθούν δισεκατοµµύρια 
δολαρίων που θα εισπράττονταν ως αποτέλεσµα της συνεργασίας, αλλά και να µην λυθεί το 
πρόβληµα της παράνοµης διακίνησης. Οι πρώτες διώξεις σχετικά µε την παραβίαση της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας κατά εκείνων που µοιράζονται µουσικά αρχεία έγιναν το 2003. Από 
τότε η RIAA έχει µηνύσει δεκάδες χιλιάδες χρήστες µουσικής υποστηρίζοντας ότι οι 
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µηνύσεις έχουν σκοπό να διαδώσουν παντού ότι το µη εγκεκριµένο κατέβασµα µουσικής 
(download) θα έχει συνέπειες. Μια ακόµα διαµάχη που διαφαίνεται έτοιµη να ξεσπάσει είναι 
εκείνη ανάµεσα σε δικαιούχους δηµιουργούς και τις δισκογραφικές εταιρείες, µε τους 
πρώτους να διεκδικούν από τις δεύτερες το µερίδιο που τους αναλογεί από χρήµατα που 
αυτές εισέπραξαν από διακανονισµούς µε δίκτυα peer to peer όπως τα Napster (270 
εκατοµµύρια το 2001), Κazza (131 εκατοµµύρια το 2006), και Bolt.com (30 εκατοµµύρια το 
2007) και δεν απέδωσαν µέχρι σήµερα.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Θα είναι οι δισκογραφικές σε θέση να διατηρήσουν στη νέα εποχή τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο που είχαν στην παραγωγή, προώθηση και διανοµή του έργου νέων καλλιτεχνών; 
Χωρίς ριζικές αλλαγές και διαφορετικά µοντέλα επιχειρηµατικότητας η απάντηση είναι, 
µάλλον όχι. Ολοένα και περισσότεροι είναι οι επώνυµοι καλλιτέχνες και οικονοµικοί 
στυλοβάτες των εταιριών που το τελευταίο διάστηµα αποσχίστηκαν από αυτές, ενώ σε ότι 
αφορά τους νέους καλλιτέχνες, την προσοχή τους τραβούν νέοι παίκτες. Στο νέο 
περιβάλλον, η ευελιξία και προσαρµοστικότητα δείχνουν να είναι πιο σηµαντικές για την 
επιβίωση από ότι το µέγεθος και η οικονοµική ευρωστία. Για την ώρα, είναι σαφές ότι όσο η 
βιοµηχανία δίσκων αδρανεί να επανακτήσει την εµπιστοσύνη του κοινού, το παιχνίδι θα 
περνά σταδιακά στα χέρια άλλων εταιριών που διαµορφώνουν ή αξιοποιούν τις τεχνολογίες 
εξελίξεις γνωρίζοντας παράλληλα να αφουγκράζονται τις ανάγκες του κοινού. Όλα αυτά τα 
µοναδικά στοιχεία φαίνεται πως το σύγχρονο κοινό αρχίζει να τα ξαναθυµάται.
Σε αντίθεση µε την πτωτική πορεία της δισκογραφίας, ο τοµέας των συναυλιών βρίσκεται σε 
άνθιση τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία αλλάζει και εδώ το τοπίο, προσφέροντας στο 
κοινό δυνατότητες όπως η παραγγελία ενός αντίγραφου της συναυλίας που κάποιος 
παρακολουθεί µέσω κινητού ή “Προσωπικού Ψηφιακού Βοηθού” (PDA), η δυνατότητα 
ζωντανής παρακολούθησης ενός δρώµενου (π.χ., 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 
(eMusicLive), η αγορά της ηχογράφησης µιας συναυλίας αµέσως µετά τη λήξη της (Instant 
Live, Disk Live, LiveMetallica) ή η αποστολή προτιµήσεων µέσω µηνυµάτων SMS -πριν και 
κατά τη διάρκεια µιας συναυλίας- για τραγούδια και συνθέσεις που θέλουµε το µουσικό 
σχήµα ή ο καλλιτέχνης να περιλάβουν στο πρόγραµµα τους.
Για να πεισθούν πάντως οι καταναλωτές να αφήσουν πίσω τους την για πολλούς πλέον 
αυτονόητη χρήση και διακίνηση µουσικών έργων χωρίς την καταβολή των πνευµατικών 
δικαιωµάτων στους δικαιούχους τους (δηµιουργούς, εκδότες, δισκογραφικές εταιρίες, 
εκτελεστές, ερµηνευτές κ.α.), οι προτεινόµενοι όροι πρόσβασης και χρήσης τους πρέπει να 
είναι απλοί, διάφανοι, άνευ περιορισµών σε ότι αφορά στη χρήση του περιεχοµένου και 
ελκυστικοί στην τιµολόγησή τους. Μια πρόταση, που παρ' ότι δεν είναι νέα, δείχνει να 
κερδίζει σήµερα ολοένα και περισσότερο έδαφος, είναι αυτή που έγινε γνωστή µε τους 
όρους “Music like water” ή “Flat Rate” και η οποία σε συνδυασµό µε την προσπάθεια 
ανάκτησης της χαµένης εµπιστοσύνης του κοινού µπορεί να αποφέρει καρπούς 
περιορίζοντας σε ένα βαθµό και την πειρατεία. Ένα πρώτο δείγµα γραφής υιοθέτησής της 
είδαµε πριν λίγο καιρό από τον Δανέζικο οργανισµό τηλεπικοινωνιών TDC, ενώ και 
πολυεθνικές δισκογραφικές όπως η Warner Music Group µέσω του βετεράνου της µουσικής 
βιοµηχανίας και στελέχους της Jim Griffin, διερευνούν µοντέλα προσφοράς απεριόριστης 
πρόσβασης στα έργα του µουσικού τους κατάλογου έναντι µηνιαίας συνδροµής που θα 
ενσωµατώνεται στο λογαριασµό των εταιρειών παροχής υπηρεσιών internet ή άλλων 
φορέων.
Οι νέοι παίκτες. Το 2006, η δήλωση του Don Tapscott, συγγραφέα του βιβλίου 
“Wikinomics”, αποτύπωσε µε καυστικό τρόπο µια σκληρή πραγµατικότητα σε ότι αφορά 
στην είσοδο νέων παικτών στο χώρο της µουσικής: “Οι χαµένοι έχτισαν καταστήµατα 
ψηφιακής µουσικής και οι νικητές, µουσικές κοινότητες που σφύζουν από ζωή”. Την ώρα 
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που οι νικητές είχαν την προσοχή όλων στραµµένη επάνω τους, οι χαµένοι ήσαν 
απασχοληµένοι µε την περιφρούρηση της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Τι είναι όµως αυτό που 
διαφοροποιεί τους νέους παίκτες από το δισκογραφικό κατεστηµένο σε ότι αφορά στην 
αποδοχή τους στο κοινό; Η απάντηση είναι απλή: τραβούν την προσοχή, παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους δωρεάν και εµπλέκουν το χρήστη. Είτε το θέλουµε είτε όχι αυτά είναι τα νέα 
δεδοµένα. Στο διάστηµα που προηγήθηκε της ψηφιακής επανάστασης το πρόβληµα ήταν η 
έλλειψη ποικιλίας επιλογών. Τον 21ο αιώνα θα είναι ακριβώς το αντίθετο. Τα ζητήµατα της 
δυσκολίας στην διανοµή και την πρόσβαση στο υλικό θα πάψουν να υφίστανται και την 
θέση τους θα πάρουν οι διαδικασίες ανακάλυψης και επιλογής. Το µοντέλο σε ότι αφορά στο 
νέο τοπίο που στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στην ψηφιακή τεχνολογία, επικεντρώνεται 
σε δύο βασικούς άξονες: την έκθεση και την ανακάλυψη. Αν ο καλλιτέχνης καταφέρει να 
γνωστοποιήσει το έργο του και να διατηρήσει την προσοχή του κοινού, τότε θα έχει κερδιθεί 
ένα µεγάλο µέρος της µάχης.
Το “Music 2.0” είναι ένα οικοσύστηµα βασισµένο στην αµοιβαία εµπιστοσύνη και όχι το 
φόβο. Ένα οικοσύστηµα που η µουσική παρέχεται αρχικά ως υπηρεσία και δεύτερον ως 
προϊόν. Με άλλα λόγια, πρώτα εξασφαλίζεται η πρόσβαση του κοινού σε ότι το ενδιαφέρει 
και ύστερα ακολουθούν οι πωλήσεις. Από όλα τα συστατικά που συνθέτουν το νέο τοπίο 
στο οποίο οι δηµιουργοί καλούµαστε να προσαρµοστούµε, η τέχνη της εµπορικής 
προώθησης και εκµετάλλευσης θα είναι ανάµεσα σε εκείνες που θα µετέλθουν τις 
περισσότερες αλλαγές. Η αξία ενός ενεργού και αφοσιωµένου χρήστη είναι απείρως 
µεγαλύτερη αυτής ενός παθητικού ή περιορισµένου. Στο νέο περιβάλλον, τα έσοδα δεν θα 
προέρχονται µόνο από το περιεχόµενο (το µουσικό έργο), αλλά και από την αξιοποίηση 
όλων όσων κινούνται γύρω από αυτό και είναι σε θέση να προσδώσουν στον χρήστη την 
αίσθηση της προστιθέµενης αξίας (π.χ., την ζωντανή παρακολούθηση µιας πρόβας µέσω 
του Διαδικτύου). Πρέπει λοιπόν οι δηµιουργοί να αναζητήσουµε τρόπους να συµµετέχουµε 
σε κάποιες ή όλες τις µορφές εµπορίου που χρησιµοποιούν µουσική. Να χρεώσουµε 
έξυπνα την πρόσβαση, καθιστώντας τη µουσική µας διαθέσιµη µε τον ίδιο ακαταµάχητο 
τρόπο που άλλοι κλάδοι δεσµεύουν τους χρήστες των υπηρεσιών τους (βλέπε εταιρίες 
κινητής τηλεφωνίας) ώστε να µπορέσουµε στη συνέχεια να προχωρήσουµε και σε 
πωλήσεις. 
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 από τις συνεργασίες µε κάθε είδους φορείς, χορηγούς και διαφηµιστές, καθώς 
και από τις 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. Για να υπάρξει όµως προοπτική πρέπει να δηµιουργηθεί 
µια µεγαλύτερη αγορά, κάτι που στο νέο περιβάλλον φαίνεται εφικτό, αφού µέσω της 
διασποράς της πληροφόρησης γίνεται δυνατή ή σε πολλαπλά επίπεδα αξιοποίηση του 
µουσικού έργου. Το 2003 το πλήθος των φορµά ανά έκδοση έργου δεν ξεπερνούσε τα δέκα, 
µε κυρίαρχα αυτά του CD και της κασέτας. Tο 2007, ο αριθµός των διαθέσιµων φόρµα 
ξεπέρασε τα εκατό. Το “Future Sex/Love Sounds” του Justin Timberlake κυκλοφόρησε σε 
115 διαφορετικά φόρµα, πουλώντας 19 εκατοµµύρια τεµάχια εκ των οποίων µόνο το 20% 
αφορούσαν CD’s.
Ο δηµιουργός. Βέβαια, ο δηµιουργός που επιθυµεί να αυτονοµηθεί από τις δισκογραφικές 
εταιρίες πρέπει να αποδεχτεί ότι η ελευθερία κινήσεων και τα πλεονεκτήµατα της δεν είναι 
άνευ των δικών τους προκλήσεων. Πρώτα από όλα, η αυτονόµηση προϋποθέτει τη 
δυνατότητα ευέλικτης µετακίνησης ανάµεσα σε διαφορετικούς ρόλους που ξεφεύγουν από 
αυτόν του δηµιουργού. Για παράδειγµα, ο ίδιος ο δηµιουργός -µόνος ή µε συνεργάτες- 
καλείται να εποπτεύσει και να φέρει εις πέρας τα κάθε είδους διαδικαστικά θέµατα που 
αφορούν στην επιλογή του υλικού και των συνεργατών, στην ηχογράφηση, παραγωγή, 
έκδοση, προώθηση και διανοµή ενός έργου. Όλη αυτή η δουλειά απαιτεί συνεχή 
επιµόρφωση ώστε οι δηµιουργοί γενικότερα (συγγραφείς, συνθέτες, στιχουργοί κ.ά.) και οι 

10/12 “Μουσική: ΝΑΙ - Δισκογραφική Βιοµηχανία: Τι;” Αντώνης Πλέσσας 2008



συνθέτες ειδικότερα, να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός ραγδαία µεταβαλλόµενου 
επαγγελµατικού περιβάλλοντος. Εκτός των άλλων, χάρη στην ευκολία πρόσβασης στα 
εργαλεία ηχογράφησης και παραγωγής, σήµερα παράγεται περισσότερη µουσική από ποτέ. 
Αυτό σηµαίνει ότι οι επαγγελµατίες δηµιουργοί δεν συναγωνίζονται πλέον µόνο τους 
συναδέλφους τους, αλλά και τα εκατοµµύρια των υπόλοιπων εν δυνάµει δηµιουργών που 
αξιοποιούν τα ίδια εργαλεία (User Generated Content). Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι µόνο στο 
Myspace, περισσότερα από 1,2 εκατοµµύρια rock και 1,7 εκατοµµύρια R&B συγκροτήµατα 
ανταγωνίζονται στο ποιο θα τραβήξει την προσοχή του κοινού, των δισκογραφικών, των 
ανεξάρτητων παραγωγών, των εταιριών προώθησης ή των διαφηµιστών. 
Εδώ φαίνεται να ανοίγεται ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο δραστηριοποίησης για όσους έχουν 
το ένστικτο, το αισθητήριο και τη γνώση να φιλτράρουν και να επιλέγουν νέους αξιόλογους 
καλλιτέχνες που στη συνέχεια θα προτείνουν και θα προωθήσουν στα κατάλληλα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης, δηλαδή το A&R management του 21ου αιώνα. Ανάµεσα σε αυτά που 
πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους οι δηµιουργοί είναι και η γρήγορη πια εναλλαγή των 
τάσεων στο τι είναι κάθε φορά επίκαιρο ή δηµοφιλές. Παραδόξως, το Lifestyle επηρεάζει 
πλέον και την κατανάλωση της µουσικής. Για πρώτη φορά στην ιστορία βλέπουµε προϊόντα 
να καθίστανται περισσότερο σηµαντικά για τον καταναλωτή από ότι η ίδια η µουσική, µε 
χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγµα το iPod της Apple, που ξεπερνάει σε πωλήσεις τα 
100.000.000 τεµάχια και στο οποίο οι καταναλωτές δείχνουν να είναι πιο πιστοί από ότι 
είναι σε οποιονδήποτε καλλιτέχνη.
Η Ελληνική πραγµατικότητα. Σε ότι αφορά στο φλέγον για όλους µας θέµα, δηλαδή τους 
Έλληνες δηµιουργούς και την δραστηριοποίησή τους στο νέο περιβάλλον, η παρούσα 
κατάσταση µπορεί να συµπυκνωθεί σε µια µόνο φράση: το Music 2.0 είναι παγκόσµιο. 
Ωστόσο, και µε βάση το µοντέλο εργασίας που επικράτησε όλα τα περασµένα χρόνια, η 
πλειοψηφία των έργων των Ελλήνων δηµιουργών ανήκει εξ ολοκλήρου (εκδοτικά και 
µηχανικά δικαιώµατα) στις δισκογραφικές εταιρίες. Πρακτικά, µετριούνται στα δάχτυλα του 
ενός χεριού οι καλλιτέχνες που στο κατώφλι της νέας εποχής διαθέτουν έργο του οποίου τα 
δικαιώµατα µπορούν να διαχειριστούν κατά βούληση. Έτσι, θα χρειαστεί να δηµιουργηθούν 
νέα έργα, προτού µπορέσουν -εφ’ όσον το επιλέξουν- να δοκιµάσουν την οδό της 
ανεξαρτησίας. Επιπλέον, οι Έλληνες δηµιουργοί στην πλειοψηφία τους δεν είναι τόσο 
εξοικειωµένοι µε την χρήση υπολογιστών όσο οι ξένοι συνάδελφοί τους, πόσο µάλλον µε τις 
γνώσεις εκείνες που θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν αυτόνοµα την επιβεβληµένη 
πλέον ψηφιακή τους παρουσία. Ακόµα και αν αυτό το σκέλος κατακτηθεί, η εξεύρεση του 
απαιτούµενου χρόνου για την διαχείριση παραµένει πάντα µια πρόκληση. Επίσης, τα έργα 
των περισσότερων Ελλήνων δηµιουργών αντιµετωπίζουν εδώ και χρόνια ένα σηµαντικό και 
αντικειµενικό πρόβληµα στην αρτιότητα της παραγωγής τους, που πολύ το αποσιωπούσαν 
ή δεν το θεωρούσαν ως άξιο λόγου. Η τακτική αυτή µπορεί να λειτουργούσε όσο ήµασταν 
“µεταξύ µας”, αλλά τώρα που οι δηµιουργοί απευθύνονται στο διεθνές κοινό, έχει γυρίσει 
µπούµερανγκ αφού είναι γεγονός ότι οι παραγωγές των έργων τους δεν πληρούν εκείνες τις 
προϋποθέσεις που θα τις χαρακτήριζαν “επαγγελµατικές” και θα τα καθιστούσαν 
ανταγωνιστικά.
Στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και του Διαδικτύου, η διάθεση της µουσικής µπορεί 
να γίνει µε πολλούς τρόπους, όπως µέσω streaming ή streaming on demand (συνεχής 
ροή), buffering (προσωρινή αποθήκευση δεδοµένων), caching (χρήση κρυφής µνήµης), 
storing (αποθήκευση), time-shifting (µετατόπιση χρόνου), downloading (καταφόρτωση), 
ripping (εξαγωγή από φυσικά µέσα), remixes, mashups, playlists  ή µουσικών εφαρµογών 
σε κοινωνικά δίκτυα. Αυτό που πάντως έχει σηµασία για τους δηµιουργούς της, είναι το 
έργο τους να αποτελεί συστατικό µέρος όλων αυτών. Όµως, στο κατώφλι του 21ου αιώνα 
και σε ένα τοπίο που µεταβάλλεται ραγδαία υποβοηθούµενο από τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
οι πνευµατικοί δηµιουργοί-δικαιούχοι, οι δισκογραφικές εταιρίες, οι οργανισµοί συλλογικής 
διαχείρισης, οι εκδότες, οι νέοι παίκτες και το κοινό, πρέπει, πριν αξιοποιήσουν δηµιουργικά 
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το νέο περιβάλλον και τις τεχνολογικές του δυνατότητες, να επαναπροσδιορίζουν εν µέσω 
τριγµών τις εικασίες και τα πρότυπα τους. 

Το παρόν άρθρο χορηγείται µε άδεια Creative Commons 
Attribution-Non Commercial-ShareAlike Greece 3.0. 

                                                                   

Το άρθρο δηµοσιεύτηκε στο φθινοπωρινό τεύχος του έτους 2008 στο περιοδικό ΜUSIC PRO.
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