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Περίληψη 
 
Η πτυχιακή εργασία περιλαµβάνει δύο βασικές ενότητες : Α) Την (σύντοµη) παρουσίαση για το 
πως µπορούµε να δηµιουργήσουµε από το µηδέν, ένα ολοκληρωµένο µουσικό κοµµάτι, όπου από 
την δηµιουργία του στον προσωπικό µας χώρο, (σπίτι, υπνοδωµάτιο κτλ.) µπορεί να φτάσει στα 
µεγαλύτερα ραδιόφωνα παγκοσµίως αλλά και να παιχτεί σε φεστιβάλ µε πολύ µεγάλο κοινό. 
Β) Την γραπτή εργασία όπου πλέον: ως µουσικοί δηµιουργοί, έχουµε δηµιουργήσει ένα µουσικό 
κοµµάτι, έχουµε το τελικό master και πλέον εµφανίζεται µια νέα πρόκληση µπροστά µας. Ένας 
καινούριος και ανεξερεύνητος κόσµος για τον ανερχόµενο µουσικό. Η κατοχύρωση των 
πνευµατικών δικαιωµάτων του, η προώθηση του έργου µέσω του ίντερνετ αλλά και στην 
πραγµατική ζωή, η σωστή χρήση και εκµετάλλευση ηλεκτρονικών φορέων, η επικοινωνία µε τις 
δισκογραφικές εταιρίες και γενικότερα οι τρόποι που µπορούµε να διαδώσουµε στον κόσµο το 
έργο µας είναι το κύριο θέµα που θα αναλύσουµε σ’αυτή την πτυχιακή. Έχοντας ως άξονα την 
ηλεκτρονική και ποπ µουσική σκηνή θα περιηγηθούµε στους υπεύθυνους παράγοντες, θα 
εξετάσουµε την συµβολή τους σε όλη τη διαδικασία προώθησης ενός κοµµατιού και από την 
κατοχύρωση των πνευµατικών δικαιωµάτων µας θα φτάσουµε σε διεθνής εκδηλώσεις όπου 
µπορούµε να έρθουµε σε επαφή µε µουσικούς από όλο τον κόσµο και να µοιραστούµε το έργο και 
το πάθος µας. Κύριος στόχος της πτυχιακής είναι η χαρτογράφιση ενός ανεξερεύνητου χώρου για 
κάθε ανερχόµενο καλλιτέχνη, αυτόν της κατοχύρωσης των δικαιωµάτων, της προώθησης και 
κυκλοφορίας ενός κοµµατιού αλλά και βάσης της αρχικής παρουσίασης να αναδειχθεί ότι όλα 
είναι δυνατά και πλέον ο µουσικός µπορεί να είναι αυτόνοµος και να φτάσει πολύ µακριά 
ξεκινώντας από το δωµάτιό του. 
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Εισαγωγή:   
 

Η µουσική είναι µια από τις πιο κοινά αποδεκτές τέχνες καθώς και µια από τις πιο δηµοφιλείς. Ο 
κάθε άνθρωπος αναπτύσει τη δική του, προσωπική σχέση µε την µουσική καθώς και το προσωπικό 
του γούστο καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του.  Το µεγαλύτερο µέρος της µαγείας της µουσικής, 
όµως, βρίσκεται κατά τη διαδικασία της σύλληψής και συνθεσής της. Από την ψυχή, το µυαλό 
και το χέρι του κάθε συνθέτη στην υλοποίηση της ιδέας και από το µουσικό κοµµάτι στα αφτιά 
του ακροατή. Υπάρχει ένα κοµβικό σηµείο σε όλη αυτή την πορεία όµως, που είναι πολύ 
σηµαντικό επίσης για το οποίο δυστυχώς οι µουσικοί δεν γνωρίζουν πολλά πράγµατα µέχρι και 
σήµερα. Από την στιγµή που ο δηµιουργός έχει το µουσικό κοµµάτι ‘στα χέρια του’, έχει µια 
πρόκληση µπροστά του: Πώς θα µεταδώσει το έργο του στον κόσµο, πόσο µάλλον σήµερα που 
µε το ίντερνετ, το εύρος του κοινού που µπορεί να απευθυνθεί κάποιος, έχει πάρει παγκόσµιες 
διαστάσεις. Οι επιλογές πολλές, χωρίς να υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις για το τί πρέπει να κάνει 
κάποιος για να καταφέρει τον στόχο του. Η προώθηση του έργου µέσω του ίντερνετ, αλλά και 
πέρα από αυτό, η ασφάλιση των δικαιωµάτων του, η σωστή χρήση και εκµετάλλευση 
ηλεκτρονικών φορέων, η επικοινωνία µε τις δισκογραφικές εταιρίες και γενικότερα οι τρόποι που 
µπορεί ο καλλιτέχνης να διαδώσει το έργο του, είναι το θέµα που θα αναλυθεί σ’αυτή την 
πτυχιακή.   
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Κεφάλαιο 1 
Διασφάλιση Δικαιωµάτων – Πνευµατική Ιδιοκτησία (κατοχύρωση 
πνευµατικών δικαιωµάτων)  
    
1.1 Πνευµατική ιδιοκτησία 
    
 Η πρώτη σκέψη που έρχεται στο µυαλό του καλλιτέχνη, µόλις τελειώσει το έργο του, είναι να 
κατοχυρώσει τα δικαιώµατα του ως δηµιουργός. Πάντα υπάρχει η ανησυχία και η ανασφάλεια για 
το ότι κάποιος µπορεί να αντιγράψει, να ‘κλέψει’ το έργο του. Πολλές οι περιπτώσεις 
‘κλοπής΄αντικειµένων πνευµατικής ιδιοκτησίας, και τα σενάρια ακόµα πιο πολλά. Ωστόσο µε την 
εδραίωση του ίντερνετ, και την ανάπτυξη της τεχνολογίας τέτοια φαινόµενα θα παρατηρούσε 
κανείς πως έχουν ελλατωθεί, καθώς ο τρόπος να αποδείξει ο εκάστοτε καλλιτέχνης το δίκιο του 
έχει γίνει πιο απλός και άµεσος. Για παράδειγµα ένα upload σε µια διαδικτυακή πλατφόρµα (η 
οποία φέρει ηµεροµηνία της ενέργειας αυτής) µπορεί από µόνο του να αποτελέσει στοιχείο του 
ότι κάτι δηµιουργήθηκε πρώτα από κάποιον. Φυσικά, και οι καλλιτέχνες πλέον είναι 
υποψιασµένοι για τέτοιου είδους γεγονότα και λαµβάνουν τα µέτρα τους. Τέλος, µαζί µε τους 
παραπάνω λόγους, κάποιος πιο αισιόδοξος θα πίστευε σε µια γενικότερη ευγενή άµιλλα πλέον 
µεταξύ καλλιτεχνών. Για να είναι κάποιος ειλικρινής και ρεαλιστής όµως, σε 
πρωτοεµφανιζόµενους καλλιτέχνες και ανερχόµενους συνθέτες που κάνουν τώρα τα πρώτα τους 
βήµατα, σενάρια κλοπής και αντιγραφής θα ήταν απίθανο να συµβούν. Παρ’όλα αυτά, µόνο καλό 
έχει να κάνει η κατωχύρωση των δικαιωµάτων, αν εξαιρέσει κάποιος το χρηµατικό αντίτιµο 
φυσικά. Αρχικά λοιπόν θα πρέπει να ορίσουµε το τι είναι η πνευµατική ιδιοκτησία. 
 
 
1.2 Πνευµατική Ιδιοκτησία:  
 
1.2 α) Ορισµός 
 
Πνευµατική ιδιοκτησία ή πνευµατικά δικαιώµατα ή copyright ονοµάζονται τα 
αποκλειστικά δικαιώµατα των πνευµατικών δηµιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται από 
τον νόµο για ορισµένο χρόνο για να απαγορεύσουν σε τρίτους τη χρήση των έργων χωρίς την 
άδεια του δηµιουργού. Το πνευµατικό δικαίωµα υφίσταται σε έργα λογοτεχνίας και τέχνης, όπως 
βιβλία, θέατρο, ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία, αρχιτεκτονική αλλά και άλλες δηµιουργίες 
όπως λογισµικό ή βάσεις δεδοµένων (databases). Περιλαµβάνει το δικαίωµα της εκµετάλλευσης 
του έργου (περιουσιακό δικαίωµα) και το δικαίωµα της προστασίας του προσωπικού δεσµού του 
δηµιουργού του προς αυτό (ηθικό δικαίωµα). Το πνευµατικό δικαίωµα, ανάλογα µε την 
νοµοθεσία, συνήθως αποκτάται αυτοδικαίως χωρίς να απαιτείται αίτηση του δηµιουργού ή 
καταχώριση του έργου σε κάποια υπηρεσία.  
 
1.2 β) Λόγος Ύπαρξης 
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Υπάρχουν δύο αντιδιαµετρικά αντίθετοι λόγοι ύπαρξης της πνευµατικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι 
όµως στις σύγχρονες νοµοθεσίες περισσότερο αλληλοσυµπληρώνονται παρά 
αλληλοαποκλείονται. 
 
 

- Ανθρωπιστική-ιδεαλιστική δικαιολόγηση 
 
Ο ένας, ανθρωπιστικός και ιδεαλιστικός, συνδέεται µε τις θεωρίες περί φυσικού δικαίου. Σύµφωνα 
µε αυτόν ο δηµιουργός έχει έναν ιδιαίτερο ψυχικό δεσµό µε το δηµιούργηµά του, ο οποίος είναι 
αναπαλλοτρίωτος και τον οποίο ο νόµος οφείλει να αναγνωρίσει. Ως πρότυπο έχει αυτή η θεωρία 
κυρίως το µοναχικό δηµιουργό, ο οποίος δηµιουργεί τέχνη για βιοπορισµό και η πολιτεία έχει 
υποχρέωση να του δώσει το δικαίωµα να εκµεταλλεύεται κατ' αποκλειστικότητα το έργο του. Ο 
δηµιουργός είναι πάντα φυσικό πρόσωπο. Αυτή η οπτική γωνία επιβάλλει ρυθµίσεις που 
προστατεύουν το δηµιουργό και από αυτούς στους οποίους ο ίδιος αναθέτει την οικονοµική 
εκµετάλλευση του έργου του (εκδότες, παραγωγούς), γιατί εξαρτάται από αυτούς και τους έχει 
ανάγκη προκειµένου να επιβιώσει. Έτσι ο δηµιουργός δεν µπορεί, ακόµη και αν το θέλει, να 
εκχωρήσει ποτέ όλα τα δικαιώµατά του, ενώ έχει πάντα αξίωση σε εύλογη αµοιβή. Το δικαίωµα 
της πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι ταυτόχρονα και µέσο προώθησης της πολιτιστικής 
δηµιουργίας. Βάρος δίνεται σε έργα κατ' εξοχήν πνευµατικά και προϋπόθεση προστασίας είναι το 
δηµιουργικό ύψος του έργου. Χαρακτηριστική είναι και η ορολογία, η οποία εστιάζει στο 
δηµιουργό (Droit d' auteur, Urheberrecht). Αντίστοιχα και η διάρκεια του δικαιώµατος δε 
συνδέεται µε τη ζωή του έργου αλλά µε τη ζωή του δηµιουργού. 
 
 

- Ωφελιµιστική δικαιολόγηση 
 
Ο δεύτερος λόγος είναι ωφελιµιστικός. Είναι όµοιος µε το λόγο ύπαρξης του διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας: η χορήγηση ενός αποκλειστικού δικαιώµατος λειτουργεί ως κίνητρο για τη 
δηµιουργία καινοτοµιών και συνδέεται µε τη θεωρία των property rights.(δικαιώµατα ιδιοκτησίας) 
Ο δηµιουργός µε την προσδοκία του οικονοµικού οφέλους από την αποκλειστική εκµετάλλευση 
του έργου του στρέφει την παραγωγική του δραστηριότητα σε καινοτόµα έργα, τα οποία ωφελούν 
το κοινωνικό σύνολο. Αυτή η οπτική εστιάζει στην οικονοµική σκοπιά της δηµιουργίας και 
προστατεύει εξίσου αυτόν που επενδύει σε παραγωγικές δραστηριότητες (εκδότη, παραγωγό). 
Έτσι δηµιουργός µπορεί να είναι και νοµικό πρόσωπο, το οποίο επενδύει και συντονίζει την 
παραγωγική δραστηριότητα. Τα δικαιώµατα του δηµιουργού είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµα, όπως 
και όλα τα κοινά περιουσιακά δικαιώµατα. Προϋπόθεση προστασίας δεν είναι τόσο η πρωτοτυπία, 
όσο η επένδυση . Στόχος της προστασίας δεν είναι η διατήρηση του δεσµού δηµιουργού-
δηµιουργήµατος, αλλά κυρίως η προστασία της καινοτοµίας από αντιγραφές που εκµεταλλεύονται 
ξένο κόπο χωρίς αντάλλαγµα. Η αντίληψη αυτή κυριαρχεί στις Αγγλοσαξωνικές χώρες και 
συνδέεται µε τον οικονοµικό φιλελευθερισµό. Εξαιτίας αυτής της θεώρησης το δικαίωµα 
στις ΗΠΑ δεν αποκτιόταν αυτοδικαίως, αλλά µετά από αίτηση (registration) στο Αµερικανικό 
γραφείο κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών (παρόµοια δηλαδή µε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας). Μετά την 
προσχώρηση όµως των ΗΠΑ στη Σύµβαση της Βέρνης το 1988, η οποία επιτάσσει την αυτόµατη 
και χωρίς διατυπώσεις κτήση του δικαιώµατος, η εγγραφή έγινε προαιρετική. Χαρακτηριστική 
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είναι πάλι η αντίστοιχη ορολογία, η οποία εστιάζει στην προστασία από την 
αντιγραφή (copyright) και η διάρκεια του δικαιώµατος, η οποία στις ΗΠΑ πριν την προσχώρηση 
στη Σύµβαση της Βέρνης συνδεόταν µε την πρώτη δηµοσίευση του έργου και όχι µε τη ζωή του 
δηµιουργού. 
 
1.2 γ) Συνδυασµός των θεωριών στις σύγχρονες νοµοθεσίες 
 
Οι σύγχρονες νοµοθεσίες, παρ' ότι εξακολουθούν να έχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους, 
συνδυάζουν ως επί το πλείστον και τα δύο στοιχεία. Οι ευρωπαϊκές νοµοθεσίες αναγνωρίζουν µεν 
µόνο φυσικό πρόσωπο ως δηµιουργό, απονέµουν όµως και στον παραγωγό ένα συγγενικό 
δικαίωµα, αφού χωρίς αυτόν πολλές φορές δεν επιβιώνει η δηµιουργία. Το κριτήριο της 
πρωτοτυπίας ελαττώνεται διαρκώς, ενώ σε κάποιες χώρες επιτρέπεται η πλήρης εκποίηση του 
δικαιώµατος. Από την άλλη και στις αγγλοσαξονικές χώρες προστατεύονται επί µέρους εκφάνσεις 
του ηθικού δικαιώµατος του δηµιουργού, ενώ η προσχώρηση των ΗΠΑ στη Σύµβαση της Βέρνης 
µετρίασε πολλές από τις διαφορές (εγγραφή, διάρκεια του δικαιώµατος). (Καλλινίκου, 2005) 
 
1.2 δ) Ιστορία – Διεθνώς  
 
 
Η δηµιουργία του µορφώµατος της πνευµατικής ιδιοκτησίας και η νοµική της προστασία είναι 
σχετικά πρόσφατες και ανάγονται στον 18ο αιώνα. Πρόδροµος της προστασίας ήταν η απονοµή 
προνοµίων σε τυπογράφους, αρχικά στη Βενετία από το 1469 και αργότερα και σε άλλα 
ευρωπαϊκά κράτη. Τα προνόµια αυτά αφορούσαν όµως την προστασία του τυπογράφου 
(προστασία της οικονοµικής επένδυσης) από ανατυπώσεις φιλολογικών και µουσικών έργων από 
τρίτους και όχι την προστασία του δηµιουργού, ενώ σύντοµα κατέληξαν να γίνουν όργανο της 
λογοκρισίας εκ µέρους των ηγεµόνων στα εκδιδόµενα έργα. Πρώτος νόµος που αναγνώρισε 
δικαίωµα στον δηµιουργό ήταν ο αγγλικός "Act for the Encouragement of Learning, by vesting the 
Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein 
mentioned" (Act 8 Anne C 19) του 1710 επί βασιλείας της Άννας, ο οποίος απένεµε αποκλειστικό 
δικαίωµα στον δηµιουργό επί του έργου του διάρκειας 14 ετών από τη δηµοσίευση του έργου µε 
δυνατότητα παράτασης για άλλα τόσα, εφ’ όσον ζούσε ακόµη. Αποφασιστική ώθηση έδωσε 
η Γαλλική Επανάσταση, η οποία συνέδεσε την πνευµατική ιδιοκτησία µε το φυσικό δίκαιο: 
αναγνώρισε ότι ο δηµιουργός έχει θεµελιώδες δικαίωµα στο έργο του, το οποίο ο νόµος οφείλει 
να προστατεύσει. Ως συνέπεια αυτής της αντίληψης θεσπίστηκαν δύο νόµοι το 1791 και το 1793 
αντίστοιχα. Στη συνέχεια κατά τον 19ο αι. υιοθετήθηκαν σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη συναφείς 
νοµοθεσίες, ενώ πολλοί (κυρίως Γάλλοι) διανοούµενοι και λογοτέχνες κατέβαλαν προσπάθειες 
ενίσχυσης και εµπέδωσης του θεσµού· ο Βίκτωρ Ουγκώ µάλιστα ίδρυσε τη Διεθνή Φιλολογική 
και Καλλιτεχνική Ένωση (Association Litéraire et Artistique Internationale, ALAI), η οποία είναι 
ακόµη και σήµερα ενεργή στον τοµέα αυτόν διεθνώς. Η διεθνής αυτή τάση αναγνώρισης και 
προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας οδήγησε το 1886 στην υπογραφή της 
Διεθνούς Σύµβασης της Βέρνης, καθιστώντας την πνευµατική ιδιοκτησία αντικείµενο διεθνούς 
προστασίας. (Μαρίνος, 2004) 
Καλό θα ήταν κάπου εδώ να ξεκαθαριστούν κάποιες βασικές έννοιες όπως: τι και ποιος είναι ο 
δηµιουργός, αλλά και ως προς το έργο τι είναι η δηµιουργία και ποια η πρωτοτυπία, ώστε να 
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µπορέσουµε να συνεχίσουµε. Επίσης θα πρέπει να αναλύσουµε σε ένα γενικότερο πλαίσιο για το 
δικαίωµα των πνευµατικών δικαιωµάτων των καλλιτεχνών ώστε να κατανοήσουµε για ποιον λόγο 
έχουν θεσπιστεί συγκεκριµένοι κανόνες γύρω από αυτό το πολύ λεπτό ζήτηµα. 
 
1.3 Δηµιουργός 
 
Ο δηµιουργός είναι το υποκείµενο του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας. Στο ηπειρωτικό 
ευρωπαϊκό σύστηµα (droit d’auteur) (και στο ελληνικό δίκαιο) δηµιουργός µπορεί να είναι µόνο 
φυσικό πρόσωπο, αφού µόνο άνθρωπος µπορεί να δηµιουργεί πρωτότυπα πνευµατικά έργα. Στο  
αµερικανικό δίκαιο (copyright) αντίθετα δηµιουργός µπορεί να είναι και νοµικό πρόσωπο, το 
οποίο έχει επενδύσει οικονοµικά στη δηµιουργία ενός έργου. Αυτό δε σηµαίνει ότι κατά το  
ελληνικό Δίκαιο νοµικό πρόσωπο δεν µπορεί να είναι κύριος δικαιώµατος πνευµατικής  
ιδιοκτησίας: ο δηµιουργός µπορεί να µεταβιβάσει το (περιουσιακό) δικαίωµά του ελεύθερα. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα ο νόµος τεκµαίρει ότι το δικαίωµα έχει µεταβιβαστεί αµέσως µε 
τη δηµιουργία. Πρόκειται για τα έργα µισθωτών σε εκτέλεση της σύµβασης εργασίας και τα έργα 
υπαλλήλων του Δηµοσίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εργοδότης δε θεωρείται δηµιουργός, αλλά 
αποκτά το δικαίωµα µετά από (ηθεληµένη ή αθέλητη) µεταβίβαση από τον πραγµατικό 
δηµιουργό. Περισσότεροι µπορεί να είναι δηµιουργοί από κοινού. Η µια περίπτωση είναι τα έργα 
συνεργασίας, τα οποία έχουν προκύψει από άµεση σύµπραξη περισσοτέρων (π.χ. άρθρα 
της Βικιπαίδειας), και η άλλη είναι τα συλλογικά έργα, τα οποία αποτελούνται από αυτοτελείς 
συµβολές περισσοτέρων υπό το συντονισµό ενός φυσικού προσώπου. Ειδικά για τα 
οπτικοακουστικά έργα ο νόµος τεκµαίρει ως δηµιουργό το σκηνοθέτη, χωρίς όµως να αποκλείει 
το ενδεχόµενο να είναι και άλλοι συνδηµιουργοί (π.χ. διευθυντής φωτογραφίας, σεναριογράφος, 
σκηνογράφος). (Καλλινίκου, 2005) 

 
1.4 Έργο 
 
1.4 α) Δημιουργία 

Η πνευµατική ιδιοκτησία προστατεύει έργα. Το έργο δηµιουργείται (αρχίζει να υπάρχει) µε την 
εξωτερίκευση. (καταγραφή) Ως ιδέα στο µυαλό του δηµιουργού δεν προστατεύεται. Η 
εξωτερίκευση µπορεί να είναι και εφήµερη (προφορική απαγγελία ενός ποιήµατος). Αντίθετα στο 
αµερικανικό δίκαιο απαιτείται σταθερή αποτύπωση (fixation), δηλαδή το ποίηµα π.χ. θα 
προστατεύεται µόνο αν καταγραφεί (σε χαρτί ή ηχογραφηθεί). Αντίστοιχα το δίκαιο (όλα τα 
δίκαια) προστατεύει το συγκεκριµένο εξωτερικευµένο έργο και όχι τις ιδέες που κρύβονται από 
πίσω διακρίνοντας µεταξύ µορφής/αποτύπωσης και ιδέας (idea-expression dichotomy). Βέβαια η 
διάκριση αυτή είναι πολλές φορές πολύ δύσκολη. 
1.4 β) Πρωτοτυπία 
Το δίκαιο πνευµατικής ιδιοκτησίας δεν προστατεύει όλα τα έργα, αλλά µόνο αυτά που είναι 
πρωτότυπα. Ένα από τα πιο δύσκολα σηµεία της πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι ο ορισµός της 
πρωτοτυπίας. Παραδοσιακά το σύστηµα του copyright, θέτοντας στο επίκεντρο την οικονοµική 
διάσταση της πνευµατικής ιδιοκτησίας, τείνει να θεωρεί πρωτότυπο οποιοδήποτε έργο δεν είναι 
απλή αντιγραφή και προϋποθέτει µια ελάχιστη εργασία ή επένδυση (sweat of the brow). Το 
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σύστηµα του droit d’auteur αντίθετα, επικεντρωµένο κυρίως στην καλλιτεχνική δηµιουργία, 
απαιτεί το δηµιούργηµα να είναι έκφραση της προσωπικότητας του δηµιουργού. Με το πέρασµα 
του χρόνου η διαφορά των δύο συστηµάτων µειώνεται, αφού το κριτήριο της προσωπικότητας 
του δηµιουργού είναι αφηρηµένο και δύσχρηστο. Έτσι συνήθως απαιτείται ένα ελάχιστο 
"δηµιουργικό ύψος", το οποίο µπορεί να προκύπτει και από το κριτήριο της "στατιστικής 
µοναδικότητας". Στατιστική µοναδικότητα έχουµε στην περίπτωση που, αν δύο άνθρωποι 
θελήσουν να δηµιουργήσουν το ίδιο έργο, θα καταλήξουν σε διαφορετικά αποτελέσµατα (αν δύο 
επιστήµονες γράψουν εργασία για το ίδιο θέµα, αν δύο ζωγράφοι ζωγραφίσουν το ίδιο τοπίο κλπ.). 
Ειδικά για τα προγράµµατα υπολογιστή το κριτήριο της πρωτοτυπίας σχεδόν καταργείται, αφού 
κατά το νόµο πρόγραµµα υπολογιστή είναι πρωτότυπο εφόσον είναι προσωπικό  
πνευµατικό δηµιούργηµα του δηµιουργού του (δηλαδή όχι απλή αντιγραφή). Ο ελληνικός νόµος 
ξεκαθαρίζει πάντως ότι δεν προστατεύονται ειδήσεις και απλά γεγονότα ή στοιχεία. (Μαρίνος, 
2004) 
 

 

1.5 Περιεχόµενο του Δικαιώµατος 
Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας χωρίζεται στο ηπειρωτικό ευρωπαϊκό σύστηµα και στο 
ελληνικό δίκαιο σε δύο δικαιώµατα: το περιουσιακό και το ηθικό. 

 
1.5 α) Περιουσιακό Δικαίωµα 
Το περιουσιακό δικαίωµα αναφέρεται στην οικονοµική εκµετάλλευση του έργου. Κάθε εξουσία 
απαγόρευσης µιας πράξης ή µιας µορφής εκµετάλλευσης σηµαίνει στην ουσία ότι ο δηµιουργός 
µπορεί να αξιώνει αµοιβή γι’ αυτήν. 
Επιμέρους εξουσίες 

Το περιουσιακό δικαίωµα χωρίζεται κι αυτό µε τη σειρά του σε επιµέρους εξουσίες. Η διάκριση 
αυτή είναι σηµαντική, γιατί ο νόµος επιτρέπει ρητά τη χωριστή εκµετάλλευση κάθε µιας από τις 
εξουσίες αυτές. Ο δηµιουργός µπορεί συνεπώς να µεταβιβάσει ή να παραχωρήσει άδεια 
εκµετάλλευσης µόνο για µία ή για κάποιες από αυτές τις εξουσίες, κρατώντας τις άλλες για τον 
εαυτό του ή παραχωρώντας τις σε άλλους. Οι κυρίως επιµέρους εξουσίες (τρόποι εκµετάλλευσης) 
είναι: 

• Η εγγραφή: η εξουσία εγγραφής είναι η εξουσία να αποτυπωθεί µια εκτέλεση του έργου σε 
ένα υλικό υπόστρωµα (π.χ. η ηχογράφηση µιας µουσικής σύνθεσης). Η εξουσία αυτή 
αναφέρεται σε έργα που δεν προϋποθέτουν την εγγραφή για την ίδια τους τη δηµιουργία (π.χ. 
οπτικοακουστικά έργα), αλλά σε έργα που προϋπάρχουν της εκτέλεσης και εγγραφής 
(µουσική σύνθεση, θεατρικό έργο, χορογραφία κλπ.) 

• Η αναπαραγωγή: η εξουσία αναπαραγωγής είναι η εξουσία να παραχθούν νέα σταθερά υλικά 
υποστρώµατα, τα οποία επαναλαµβάνουν την υλική ενσωµάτωση του έργου (φωτοτυπίες, CD, 
εκτύπωση βιβλίων, αντιγραφή ζωγραφικών πινάκων, στη µνήµη του υπολογιστή κλπ.). 
Αναπαραγωγή είναι και η τοποθέτηση ενός έργου (uploading) σε έναν server, καθώς και το 
κατέβασµα (downloading) και αποθήκευση του αντιτύπου (µέσω διαδικτύου) στον 
υπολογιστή του χρήστη. 
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• Η δηµιουργία παράγωγου έργου: η εξουσία δηµιουργίας παράγωγου έργου καλύπτει τη 
µετάφραση, τη διασκευή, τη µετατροπή (π.χ. από βιβλίο σε ταινία) κλπ. του αρχικού έργου. 
Καταλαµβάνει όµως µόνο τη δηµόσια χρήση του παράγωγου έργου. Ο δηµιουργός δεν µπορεί 
να απαγορεύσει την ιδιωτική µετάφραση του έργου του, µόνο τη δηµόσια χρήση αυτής της 
µετάφρασης. 

• Η διανοµή: η διανοµή αφορά τη θέση σε κυκλοφορία ήδη (νόµιµα ή παράνοµα) 
αναπαραχθέντων αντιτύπων. Ο δηµιουργός έχει την εξουσία να αποφασίζει αν και πώς θα 
διανεµηθούν τα αντίτυπα του έργου του. Η εξουσία του όµως περιορίζεται στην πρώτη 
διάδοση του κάθε αντιτύπου. Από τη στιγµή που ένα αντίτυπο διατεθεί µε τη συναίνεσή του 
στο κοινό (π.χ. πωληθεί ένα αντίτυπο του βιβλίου), ο δηµιουργός δεν µπορεί πλέον να 
καθορίσει την περαιτέρω κυκλοφορία του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ανάλωση ή 
εξάντληση του δικαιώµατος – exhaustion, Erschöpfung). Ο αγοραστής του βιβλίου είναι 
δηλαδή ελεύθερος να διαθέσει (πωλήσει) το συγκεκριµένο αντίτυπο περαιτέρω χωρίς τη 
συναίνεση του δηµιουργού. 

• Η εκµίσθωση και ο δηµόσιος δανεισµός: η πώληση ενός (ή περισσοτέρων) αντιτύπων δε 
δίνει την εξουσία στον αγοραστή να τα εκµισθώνει (νοικιάζει σε άλλους) δηµόσια. Η 
εκµίσθωση και ο δηµόσιος δανεισµός (π.χ. από βιβλιοθήκες) είναι χωριστή εξουσία του 
δηµιουργού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα βίντεο κλαµπ: η αγορά αντιτύπων µιας 
βιντεοκασέτας ή ενός DVD δεν παρέχει στον αγοραστή το δικαίωµα να τα νοικιάζει σε άλλους 
µέσω βίντεο κλαµπ, αλλά πρέπει να πάρει ειδική άδεια από το δηµιουργό προς τούτο. 

• Η δηµόσια εκτέλεση και παρουσίαση: ο δηµιουργός έχει τη χωριστή εξουσία να επιτρέπει 
ή να απαγορεύει το να καθίσταται το έργο του προσιτό στο κοινό. Η δηµόσια εκτέλεση και η 
παρουσίαση σε αντίθεση µε την αναπαραγωγή δεν αφορούν τη δηµιουργία νέων υλικών 
φορέων του έργου (φωτοτυπία, αντιγραφή CD). Η δηµόσια εκτέλεση είναι η παρουσίαση στο 
κοινό µε την παρεµβολή συνήθως κάποιου άλλου καλλιτέχνη και ενδεχοµένως κάποιου 
µηχανήµατος (δηµόσια εκτέλεση ενός θεατρικού από έναν ηθοποιό ή µιας σύνθεσης από ένα 
µουσικό ζωντανά ή µε δηµόσια εκτέλεση ηχογράφησης). Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
δηµόσιας εκτέλεσης είναι η µουσική σε µπαρ, σε δηµόσιους χώρους κλπ. Η παρουσίαση είναι 
το να καταστεί το έργο αυτούσιο χωρίς την παρεµβολή άλλου καλλιτέχνη προσιτό στον 
καθένα διά ζώσης, ενσυρµάτως ή ασυρµάτως (µέσω διαδικτύου κλπ.). Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα παρουσίασης είναι η έκθεση έργων ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ. 

• Η ραδιοτηλεοπτική µετάδοση: είναι η χωριστή εξουσία του δηµιουργού να απαγορεύει τη 
µετάδοση του έργου του µέσω τηλεόρασης (επίγειας ή δορυφορικής) και ραδιοφώνου. Είναι 
διαφορετική εξουσία από τη δηµόσια εκτέλεση. (Κουµάντος, 2002) 

 
1.5 β) Ηθικό Δικαίωµα 
 
Το ηθικό δικαίωµα του δηµιουργού προέρχεται κι αυτό από την ανθρωπιστική αντίληψη για την 
πνευµατική ιδιοκτησία και είναι άγνωστο (τουλάχιστον σε τέτοιο εύρος) στο αγγλοσαξονικό 
σύστηµα του copyright. Βασική παραδοχή είναι ότι ο δηµιουργός έχει έναν ιδιαίτερο δεσµό µε το 
δηµιούργηµά του πέρα από το δικαίωµα οικονοµικής εκµετάλλευσης. Το έργο αποτελεί 
εξωτερίκευση της προσωπικότητάς του. Έχει και αυτό, όπως και το περιουσιακό δικαίωµα, 
επιµέρους εκφάνσεις. Είναι όµως, σε αντίθεση µε το περιουσιακό δικαίωµα, αµεταβίβαστο και ο 
δηµιουργός δεν µπορεί να παραιτηθεί από αυτό. Το ηθικό δικαίωµα, σε αντίθεση µε το 
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περιουσιακό, δε µεταφράζεται σε επιπλέον αµοιβή του δηµιουργού, δεν εξαγοράζεται. Οι 
επιµέρους εξουσίες που απορρέουν από το ηθικό δικαίωµα είναι: 

• Η δηµοσίευση: ο δηµιουργός έχει το δικαίωµα να αποφασίσει αν, πότε και πώς θα 
δηµοσιεύσει το έργο του. Οποιαδήποτε πράξη ή συµφωνία που θα τον υποχρεώνει ή θα του 
απαγορεύει τη δηµοσίευση του έργου του αντίκειται στο ηθικό του δικαίωµα. Η εξουσία αυτή 
αφορά φυσικά µόνο την πρώτη δηµοσίευση: αν συγγραφέας παραχωρήσει σε εκδοτικό οίκο 
αποκλειστική άδεια να εκδώσει έργο του, δεν µπορεί κατόπιν επικαλούµενος το ηθικό του 
δικαίωµα να αποφασίσει κατά παράβαση της συµφωνίας µε τον εκδοτικό οίκο να 
παραχωρήσει τα δικαιώµατα και σε άλλον εκδότη. Απορρέει όµως από το ηθικό δικαίωµα του 
δηµιουργού η υποχρέωση του εκδότη-αποκλειστικού αδειούχου να εκδώσει το έργο µέσα σε 
εύλογο χρόνο. 

• Η πατρότητα: ο δηµιουργός έχει πάντοτε την αξίωση να γίνεται µνεία του ονόµατός του σε 
κάθε αντίτυπο του έργου του ή σε κάθε δηµόσια παρουσίαση/εκτέλεσή του. Αντίστοιχα έχει 
δικαίωµα να κρατάει την ανωνυµία του ή να χρησιµοποιεί ψευδώνυµο. Είναι άκυρη π.χ. η 
συµφωνία να συγγράψει κάποιος τµήµατα βιβλίου (ακόµη και µε αµοιβή) µε τον όρο να µην 
αναφέρεται το όνοµά του. 

• Η ακεραιότητα του έργου: ο δηµιουργός έχει την εξουσία να απαγορεύσει την αλλοίωση ή 
µετατροπή του έργου του, ακόµη κι αν ο υλικός φορέας δεν του ανήκει πλέον. Ένας ζωγράφος 
µπορεί να απαγορεύσει στον αγοραστή του έργου του να το τροποποιήσει (να ζωγραφίσει π.χ. 
µουστάκια στους εικονιζόµενους). Προσβολή του δικαιώµατος στην ακεραιότητα έχει 
θεωρηθεί για παράδειγµα στη Γαλλία ο χρωµατισµός παλαιών ασπρόµαυρων ταινιών. Το 
δικαίωµα αυτό δηµιουργεί συγκρούσεις µε το δικαίωµα αυτού που απέκτησε το έργο. Η 
σύγκρουση αυτή είναι συχνή σε έργα αρχιτεκτονικής, όπου ο αρχιτέκτονας µπορεί να 
απαγορεύει τις µετατροπές στο κτήριο που έχει σχεδιάσει, παρεµβαίνοντας έτσι στη χρήση 
του κτηρίου, ενώ έχει ήδη λάβει αµοιβή για τα σχέδιά του. Παράδειγµα αποτελεί η Allianz 
Arena του Μονάχου, η οποία χτίστηκε επειδή ο αρχιτέκτονας του προϋπάρχοντος Ολυµπιακού 
Σταδίου δεν επέτρεψε τροποποιήσεις και εκσυγχρονίσεις που θα ήταν απαραίτητες για τη 
φιλοξενία του Παγκοσµίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2006. 

• Η προσπέλαση στο έργο: ο δηµιουργός έχει το δικαίωµα να επικοινωνεί µε το έργο του ακόµα 
και µετά την πώλησή του. Ένας ζωγράφος έχει π.χ. δικαίωµα πρόσβασης στα έργα του ακόµη 
κι αν βρίσκονται σε µια ιδιωτική συλλογή, στην οποία δεν έχει πρόσβαση το κοινό, και ο 
κύριος του έργου αντίστοιχα έχει υποχρέωση να επιτρέπει και να ανέχεται την πρόσβαση του 
δηµιουργού. 

• Η µετάνοια: ειδικά για τα έργα λόγου ή επιστήµης ο νόµος αναγνωρίζει στο δηµιουργό το 
δικαίωµα να υπαναχωρήσει από συµβάσεις µεταβίβασης των δικαιωµάτων του ή 
εκµετάλλευσης του έργου του, αν έχουν µεταβληθεί οι πεποιθήσεις του ή οι περιστάσεις και 
µόνο έτσι µπορεί να προστατευθεί η προσωπικότητά του. Χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις (Κουµάντος, σ. 270) είναι αν ένας άθεος συγγραφέας αντιχριστιανικών βιβλίων 
γίνει αργότερα πιστός Χριστιανός (µεταβολή πεποιθήσεων) ή ένας ιστορικός λόγω 
µεταγενέστερης εθνικής κρίσης δε θέλει να φανεί προδότης της πατρίδας του (µεταβολή 
περιστάσεων). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο νόµος δίνει στο δηµιουργό το δικαίωµα να 
υπαναχωρήσει από τη σύµβαση και να απαιτήσει να σταµατήσει η εκµετάλλευση του έργου 
του (αναπαραγωγή, διάθεση κλπ.). Θα πρέπει όµως να αποζηµιώσει τον εκδότη για τη ζηµία 
που υφίσταται από την υπαναχώρηση αυτή. (Κουµάντος, 2005) 
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1.6 Περιορισµοί των πνευµατικών δικαιωµάτων 
 

Το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας έχει περιορισµούς, οι οποίοι σκοπό έχουν να συµβιβάσουν 
την προστασία του δηµιουργού µε το δικαίωµα του χρήστη να απολαµβάνει το αποκτηθέν 
αντίτυπο ή δηµιούργηµα και µε το δηµόσιο συµφέρον. Το σύστηµα του copyright προβλέπει µια 
γενική ρήτρα εξαίρεσης, την εύλογη χρήση (fair use): Δε χρειάζεται να πάρει κάποιος άδεια από 
τον κύριο του δικαιώµατος για να χρησιµοποιήσει το έργο κατά τρόπο που συνιστά εύλογη χρήση. 
Αντίθετα το σύστηµα droit d’auteur (συνεπώς και η ελληνική νοµοθεσία) δεν περιέχει παρόµοια 
γενική ρήτρα, παρά µόνο συγκεκριµένες εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόµος. Χρήσεις πέρα 
από αυτές τις εξαιρέσεις συνιστούν προσβολή του δικαιώµατος του δηµιουργού. Οι περιορισµοί 
αφορούν µόνο το περιουσιακό δικαίωµα. Το ηθικό δικαίωµα του δηµιουργού πρέπει πάντοτε να 
γίνεται σεβαστό. Οι πιο σηµαντικές εξαιρέσεις κατά το ελληνικό δίκαιο είναι: 

1.7 Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση 
 
Η πιο βασική εξαίρεση είναι η χρήση εντός της ιδιωτικής σφαίρας του κατόχου νόµιµου αντιτύπου 
του έργου. Ο χρήστης µπορεί να το αναπαράγει χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλει αµοιβή. 
Ιδιωτική είναι η χρήση που γίνεται εντός του οικογενειακού και στενού κοινωνικού 
περιβάλλοντος. Παρ’ όλα αυτά η ιδιωτική χρήση δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζει την κανονική 
εκµετάλλευση του έργου. Ως παράδειγµα ιδιωτικής αναπαραγωγής που παρεµποδίζει την 
κανονική εκµετάλλευση του έργου αναφέρει ο νόµος την αναπαραγωγή αρχιτεκτονικού έργου σε 
µορφή κτηρίου (επιτρέπεται συνεπώς η ιδιωτική αναπαραγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων µόνο ως 
φωτοτυπία των σχεδίων και ποτέ ως κατασκευή βάσει αυτών κτηρίων). Ιδιωτική χρήση είναι για 
παράδειγµα η αντιγραφή µουσικών CD, εφ’ όσον τα αντίτυπα µένουν εντός του οικογενειακού 
και στενού κοινωνικού περιβάλλοντος. Αντίθετα δεν είναι ιδιωτική χρήση η αντιγραφή CD για 
κάποιον άγνωστο ή π.χ. µακρινό συγγενή. Επειδή όµως η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση έχει 
πολλές φορές ως συνέπεια την απώλεια εσόδων για το δηµιουργό, ο νόµος επιβάλλει στα τεχνικά 
µέσα που χρησιµοποιούνται για την αναπαραγωγή (φωτοτυπικά µηχανήµατα, αντιγραφικά CD 
κλπ.) ειδικό τέλος επί της τιµής πώλησής τους, το οποίο αποδίδεται στους δηµιουργούς µέσω των 
οργανισµών συλλογικής διαχείρισης και το οποίο θεωρείται εύλογη αµοιβή των δηµιουργών. 
Ειδικά για τα προγράµµατα υπολογιστών ο νόµος προβλέπει µικρότερες εξουσίες ιδιωτικής 
χρήσης απ’ ό,τι για τα άλλα έργα. Συγκεκριµένα στο νόµιµο χρήστη επιτρέπεται µόνο 

• η	αναπαραγωγή	ενός	εφεδρικού	αντιγράφου	του	προγράμματος	στο	μέτρο	που	αυτό	
είναι	απαραίτητο	για	τη	χρήση	του	προγράμματος	

• η	παρακολούθηση,	η	μελέτη	ή	η	δοκιμή	της	λειτουργίας	του	προγράμματος	προκειμένου	
να	εντοπισθούν	οι	ιδέες	και	αρχές	που	αποτελούν	τη	βάση	οποιουδήποτε	στοιχείου	του	
προγράμματος,	εάν	οι	ενέργειες	αυτές	γίνονται	κατά	τη	διάρκεια	πράξης	που	αποτελεί	
νόμιμη	χρήση	του	προγράμματος	

• η	 αναπαραγωγή,	 η	 μετάφραση,	 η	 προσαρμογή,	 η	 διασκευή	 ή	 οποιαδήποτε	 άλλη	
μετατροπή	ενός	προγράμματος	ηλεκτρονικού	υπολογιστή,	όταν	οι	πράξεις	αυτές	είναι	
αναγκαίες	 για	 την	 κατά	 προορισμό	 χρησιμοποίηση	 του	 προγράμματος,	
συμπεριλαμβανομένης	 και	 της	 διόρθωσης	 σφαλμάτων,	 αλλά	 μόνο	 αν	 δεν	 υπάρχει	
αντίθετη	συμφωνία.	

• Κάθε	 άλλη	 μορφή	 ιδιωτικής	 χρήσης	 απαγορεύεται,	 όπως	 η	 αναπαραγωγή	 που	 είναι	
αναγκαία	για	τη	φόρτωση,	την	εμφάνιση	στην	οθόνη,	την	εκτέλεση,	τη	μεταβίβαση	ή	την	
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αποθήκευση	 του	 προγράμματος	 ηλεκτρονικού	 υπολογιστή	 χωρίς	 την	 άδεια	 του	
δημιουργού.		

1.8 Τρόποι κατοχύρωσης δικαιωµάτων 
 
Αφού λοιπόν αναλύθηκε λεπτοµερώς τι είναι η πνευµατική ιδιοκτησία, επακολούθως θα πρέπει 
να αναφερθούν και κάποιοι ενδεικτικοί τρόποι κατοχύρωσης αυτών των δικαιωµάτων. Τρόποι 
υπάρχουν αρκετοί, και ειδικότερα µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και την κυριαρχία του ίντερνετ, 
όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω, οι τρόποι έχουν απλουστευθεί και έχουν πολλαπλασιαστεί. Για 
παράδειγµα ένα απλό upload (ανέβασµα) στο YouTube µπορεί να αποτελέσει αποδεικτικό 
στοιχείο. Παρ’όλα αυτά υπάρχουν και συγκεκριµένοι τρόποι ασφάλισης πνευµατικών 
δικαιωµάτων που σίγουρα προσδίδουν µεγαλύτερη ασφάλεια και έχουν πιο ισχυρή θέση σε ένα 
δικαστήριο. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν 4 δηµοφιλείς τρόποι κατοχύρωσης δικαιωµάτων. Ο πρώτος 
είναι και ο πιο ασφαλής, µέσω συµβολαιογράφου, όπου κατοχυρώνει ο εκάστοτε καλλιτέχνης τα 
δικαιώµατά του ως µουσικός, συνθέτης, ερµηνευτής κτλ. Η υπογραφή του συµβολαιογράφου έχει 
µεγάλη ισχύ σε ένα ενδεχόµενο δικαστήριο. Το χρηµατικό ποσό που απαιτείται ακόµα και για την 
κατοχύρωση ενός µόνο κοµµατιού, θα είναι από 35 µε 40 ευρώ και άνω. Η χρέωση γίνεται 
ανάλογα µε το πόσες σελίδες (A4) θα χρειαστούν για να καταγράψει ο καλλιτέχνης αναλυτικά τι 
κατοχυρώνει. Εποµένως, η χρέωση ξεκινάει από την µια σελίδα και ανάλογα µε το πόσα κοµµάτια 
(tracks) κατοχυρώνονται το ποσό µπορεί να ανέβει αρκετά. Έπειτα υπάρχει και ένας πιο εύκολος 
- οικονοµικός τρόπος, που συναντάται κυρίως στους κύκλους των συγγραφέων. Είναι η 
αυτασφάλιση, µέσω των ΕΛ.ΤΑ., όπου ο καλλιτέχνης στέλνει ‘συστηµένα’ τα κοµµάτια που θέλει 
να κατοχυρώσει στον εαυτό του. Εφόσον υπάρχει η σφραγίδα των ΕΛ.ΤΑ. µε την ηµεροµηνία 
αποστολής, µπορεί να θεωρηθεί πως εκείνη την ηµεροµηνία, ο καλλιτέχνης είχε (πρώτος) στα 
χέρια του το συγκεκριµένο υλικό. Βέβαια σε ένα δικαστήριο ίσως ο συµβολαιογράφος να είχε 
µεγαλύτερη ισχύ, παρόλα αυτά όµως για έναν νέο καλλιτέχνη, τα ΕΛ.ΤΑ. επίσης θα µπορούσαν 
να προσφέρουν το αίσθηµα της ασφάλειας και της ανακούφισης. Επιπρόσθετα, ο τρίτος και πιο 
επίσηµος τρόπος είναι η κατοχύρωση των πνευµατικών δικαιωµάτων του καλλιτέχνη µέσω της 
ΑΕΠΙ. Η ΑΕΠΙ είναι οργανισµός συλλογικής διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων µουσικών 
έργων. Εκπροσωπεί πνευµατικούς δηµιουργούς (συνθέτες, στιχουργούς κτλ.) και δικαιούχους 
µουσικών έργων. Τέλος, ο τέταρτος και ελάχιστα ασφαλής τρόπος κατοχύρωσης πνευµατικών 
δικαιωµάτων είναι οι ιστότοποι πνευµατικής κατοχύρωσης. Υπάρχουν αρκετοί ιστότοποι στο 
διαδίκτυο, ιδιαίτερα στο εξωτερικό που µε µια απλή εγγραφή χρήστη, µπορεί ο καλλιτέχνης να 
στείλει ψηφιακά τα έργα του και να τα κατοχυρώσει. Βέβαια αυτό είναι αρκετά επίφοβο, γιατί 
κανείς δεν µπορεί να διασφαλίσει την εγκυρότητα του συγκεκριµένου ιστότοπου ούτε και το αν 
τα ελληνικά δικαστήρια το λαµβάνουν υπόψιν ως επίσηµο γεγονός.  

 
(Logo, SolR. Η κατοχύρωση του λογότυπου επωνυµίας-logo, είναι επίσης απαραίτητη) 
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1.11 Ελλάδα – ΑΕPI 
 
Η ΑΕΠΙ (Ανώνυµη Εταιρεία Πνευµατικής Ιδιοκτησίας)  είναι ανώνυµη εταιρεία συλλογικής 
διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων µουσικών έργων µε στόχο την εκπροσώπηση των 
πνευµατικών δηµιουργών και δικαιούχων µουσικών έργων. Λειτουργεί µε βάση τις διατάξεις του 
Νόµου 2121/1993. Στις 14/5/2018 ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της. 
Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα της, η ΑΕΠΙ ιδρύθηκε το 1930 όταν ξεκίνησαν στην 
Ελλάδα φωνογραφούνται µουσικά έργα και ιδρυτικά µέλη της ήταν οι εξής: ο Μανώλης 
Καλοµοίρης. Σώσος Ιωαννίδης Ιωάννης Κοµνηνός, Ιωάννης Κυπαρίσης, Κωνσταντίνος Λάβδας, 
Νικόλαος Λάβδας, Ζαχαρίας Μακρής, Τάκης Μαρίνος, Κυριάκος Μαυρέας, Ανδρέας 
Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Σκαρλάτος, Γιώργος Τσακατσιάνος. Από τη δεκαετία του 1930 όλοι οι 
δηµιουργοί και οι ερµηνευτές κάθε λογής µουσικής που αποτύπωναν τα έργα τους 
στη Δισκογραφία υπήρξαν µέλη της Α.Ε.Π.Ι 
Το σηµερινό νοµικό πλαίσιο, βάσει του οποίου λειτουργεί η ΑΕΠΙ είναι ο Νόµος 2121/1993, ο 
οποίος ορίζει ότι οι δηµιουργοί ενός έργου έχουν δικαίωµα εκµετάλλευσής επ'αυτού (περιουσιακό 
δικαίωµα) αλλά και δικαίωµα προστασίας του προσωπικού τους δεσµού προς αυτό  
(ηθικό δικαίωµα). Ο δηµιουργός, µε βάση τον Νόµο αυτόν, έχει δικαίωµα να εκχωρήσει τη 
διαχείριση του περιουσιακού του δικαιώµατος σε εταιρείες όπως η ΑΕΠΙ, ενώ το ηθικό δικαίωµα 
δεν έχει δυνατότητα µεταβίβασης και παραµένει στον δηµιουργό ακόµη και µετά την εκχώρηση 
του περιουσιακού δικαιώµατος. 
Κατά τα τελευταία χρόνια υπήρχαν πολλά παράπονα για επιβολή προστίµων από την ΑΕΠΙ, η 
οποία έκανε υπερβολική χρήση των δικαιωµάτων της, επιβάλλοντας πρόστιµα ακόµη και σε 
καταστήµατα (εκτός των χώρων εστίασης-συνεστίασης), όπως κοµµωτήρια ή φαρµακεία, ακόµη 
και σε οδηγούς ταξί, γιατί δεν κατέβαλλαν δικαιώµατα για να ακούγεται µουσική στους χώρους 
τους, έστω κι αν αυτή εξυπηρετούσε µόνον προσωπικές ακροάσεις. Αυτό είχε ως συνέπεια την 
προσφυγή πολλών επαγγελµατιών στη Δικαιοσύνη, καθώς, σύµφωνα µε αυτούς τα όργανα της 
ΑΕΠΙ έδειχναν υπερβάλλοντα ζήλο,  µε αποτέλεσµα το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους να 
αποφανθεί ότι πρόστιµο δεν µπορεί να επιβληθεί χωρίς την παρουσία εντεταλµένου κρατικού 
υπαλλήλου, ο οποίος θα βεβαιώσει την παράβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ως απλή 
καταγγελία, η οποία οφείλει απλώς να ελεγχθεί από τον αρµόδιο Δήµο, χωρίς όµως να επιβληθούν 
κυρώσεις.  
Τον Μάρτιο του 2016, το Διοικητικό Συµβούλιο της ΑΕΠΙ αποφάσισε τη µεταφορά της εταιρείας 
στην Κύπρο, µια κίνηση που ερµηνεύτηκε ως απόπειρα αποφυγής ελέγχου του ΣΔΟΕ.  Μετά τη 
µεταφορά, η ΑΕΠΙ εξακολουθούσε να εµφανίζεται ως υπαρκτή στην Ελλάδα και ύστερα από νέα 
συνέλευση των µετόχων αποφασίστηκε να ακυρωθεί η µεταφορά της στην Κύπρο. Όµως, αφού η 
έδρα της εταιρείας είχε µεταφερθεί, είχε διαγραφεί από τα ελληνικά µητρώα, άρα Διοικητικό 
Συµβούλιο δεν ήταν δυνατό να υφίσταται. Εν τω µεταξύ, νέα έρευνα αποκάλυψε ότι η εταιρεία 
ήταν εγγεγραµµένη στην Κύπρο ως τις 6 Δεκεµβρίου, ενώ στις 7 Δεκεµβρίου είχε «εξαφανιστεί». 
Τον Φεβρουάριο του 2017 ξέσπασε οικονοµικό σκάνδαλο, µετά από έλεγχο που έγινε κατ' εντολή 
του Υπουργείου Πολιτισµού στα λογιστικά βιβλία της ΑΕΠΙ, ο οποίος αφορούσε στην περίοδο 
2011-14. Από το πόρισµα του ελέγχου προέκυψαν -µεταξύ άλλων- πνευµατικά  
δικαιώµατα της τάξης των 42 εκατ. ευρώ τα οποία δεν διανεµήθηκαν στους δικαιούχους, 
παρακράτηση προµηθειών σε αδελφές εταιρείες και οργανισµούς του εξωτερικού, υπέρογκες 
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αµοιβές µελών του διοικητικού συµβουλίου (καθώς και συγγενών τους) και δάνεια της εταιρείας 
σε µέλη του ΔΣ, τα οποία είχαν εγκριθεί από το ίδιο το συµβούλιο. (Καρούτζος, 2016)  
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Κεφάλαιο 2  
Ίντερνετ και πλατφόρµες αυτοπροώθησης  
       
2.1 Ηλεκτρονικές πλατφόρµες προώθησης και πώλησης  
µουσικής.  
    
Με την ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια, έχουν επέλθει ριζικές αλλαγές ως 
προς την προώθηση και διαφήµιση ενός προϊόντος αλλά και στην ίδια την αγορά. Οι κανόνες και 
οι τρόποι προώθησης έχουν αλλάξει οδηγώντας σε µια µεγαλύτερη και παγκόσµια αγορά. Το 
διαδίκτυο λοιπόν αποτελεί κυρίαρχο µέσω προώθησης και διαφήµισης, ιδίως σε έναν µουσικό, 
που αναζητά ένα ευρύτερο κοινό.  
Η ψηφιακή µουσική βιοµηχανία κερδίζει δυναµική την τελευταία δεκαετία χάρη στην εδραίωση 
και την ανάπτυξη ενός ευρέως φάσµατος ψηφιακών πλατφορµών για πρόσβαση και αναπαραγωγή 
ψηφιακής µουσικής, όπως υπηρεσίες ροής (streaming), downloads, ψηφιακές συσκευές 
αναπαραγωγής πολυµέσων. Ως αποτέλεσµα αυτής της µετατόπισης της µουσικής κατανάλωσης, 
η ψηφιακή µουσική αντιπροσώπευε το ήµισυ του συνόλου των εσόδων που δηµιουργούσε η 
µουσική βιοµηχανία το 2016 και ανήλθε συνολικά σε 7,8 δισεκατοµµύρια δολάρια των ΗΠΑ 
εκείνο το έτος. Οι ΗΠΑ είναι η πιο κερδοφόρα αγορά παγκοσµίως για την ψηφιακή µουσική 
βιοµηχανία. 
Στην αγορά ψηφιακής µουσικής των ΗΠΑ, η ροή και η λήψη είναι δύο από τις πιο δηµοφιλείς 
ψηφιακές µορφές µεταξύ των ακροατών µουσικής. Στα 2016 υπήρχαν περίπου 92,2 εκατοµµύρια 
χρήστες συνεχούς ροής (streaming) στις Η.Π.Α. και ο αριθµός των ατόµων που χρησιµοποίησαν 
λήψεις για την πρόσβαση σε ψηφιακή µουσική ανερχόταν σε 39,3 εκατοµµύρια. Η ροή 
(streaming) αναµένεται να καταστεί ως κύρια πηγή ψηφιακής µουσικής στη χώρα. Μέχρι το 2021, 
ο αριθµός των χρηστών συνεχούς ροής (streaming) προβλέπεται να αυξηθεί σε περίπου 119 
εκατοµµύρια. Σε συνάρτηση µε την αύξηση του αριθµού των χρηστών, τα έσοδα από το streaming 
προβλέπεται να αυξηθούν και να καταστούν η πιο κερδοφόρα µορφή ψηφιακής µουσικής  
στις Η.Π.Α.. Οι Amazon Prime Music, Apple Music, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Pandora, 
SoundCloud και Tidal είναι µερικά παραδείγµατα υπηρεσιών streaming που προσφέρονται στις 
Ηνωµένες Πολιτείες. Το Spotify είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές στους νέους ακροατές, καθώς το 38% 
των ακροατών ηλικίας 12 έως 24 ετών χρησιµοποίησαν αυτήν την υπηρεσία το 2017. 
Μεταξύ των πιο δηµοφιλών µουσικών ειδών, η χορευτική / ηλεκτρονική µουσική, η r & b / hip-
hop και η λατινική µουσική ήταν πιο πιθανό να καταναλώνονται στις υπηρεσίες ροής παρά στα 
φυσικά άλµπουµ . Το streaming αντιπροσώπευε το 48% της συνολικής κατανάλωσης µουσικής r 
& b / hip-hop στις ΗΠΑ το 2016, ενώ το 55% της λάτιν µουσικής καταναλώθηκε µέσω streaming. 
Όσον αφορά τις συσκευές, οι Αµερικανοί χρησιµοποιούν τα ηχεία των υπολογιστών  
περισσότερο για να ακούν µουσική. Περίπου το 55% δήλωσε ότι χρησιµοποιεί τη  
συσκευή για να ακούει µουσική. Χρησιµοποιώντας ακουστικά σε µια φορητή συσκευή, ένα τέτοιο 
smartphone ή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής είναι επίσης ένας δηµοφιλής τρόπος ακρόασης 
µουσικής στις Η.Π.Α. 
Κοιτάζοντας λοιπόν µέσα σε αυτό το πολύ δυνατό εργαλείο που ονοµάζεται διαδίκτυο, 
διακρίνουµε κάποιες βασικές κατηγορίες ιστοσελίδων (πλατφόρµες), όσο αφορά την 
(αυτο)προώθηση των µουσικών. Πρώτη είναι η κατηγορία µε τις ιστοσελίδες όπου ο καλλιτέχνης 
ανεβάζει (upload) το µουσικό του έργο απευθείας σε µια πλατφόρµα, όπου έχουν πρόσβαση όλοι 
οι χρήστες του διαδικτύου. (YouTube, soundcloud κ.α) Σε αυτούς τους  
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ιστότοπους, ο καλλιτέχνης πρέπει να δηµιουργήσει ένα προφίλ, την προσωπική του σελίδα (page), 
και στη συνέχεια ανεβάζει τα κοµµάτια του. Το upload (ανάρτηση στο διαδίκτυο) είναι συνήθως 
δωρεάν, και ο καλλιτέχνης δεν πληρώνεται µε τα plays που έχει το κάθε κοµµάτι του (σε πρώτη 
φάση τουλάχιστον). Μπορεί όµως να παρακολουθεί το πόσες φορές έχει αναπαραχθεί το έργο του, 
καθώς και να λαµβάνει αντιδράσεις από το κοινό του τύπου - Μου αρέσει (like) , Δεν µου αρέσει 
(dislike)- καθώς και σχόλια. Αργότερα και ανάλογα µε την απήχηση των κοµµατιών του πάντα, ο 
καλλιτέχνης µπορεί να τοποθετήσει διαφηµίσεις γύρω από το πλαίσιο όπου εµφανίζεται το 
κοµµάτι του, λαµβάνοντας έτσι κάποια έσοδα. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που µπορεί ο 
καλλιτέχνης να αυτοπροωθήσει το έργο του, χωρίς µεσάζοντα και δωρεάν. Έπειτα υπάρχουν και 
οι πλατφόρµες αγοροπωλησίας όπως το Beatport, Itunes αλλά και η πιο νέα µορφή µουσικής 
προώθησης, το Spotify, όπου για να ανεβάσει κάποιος καλλιτέχνης το κοµµάτι του εκεί, θα πρέπει 
να γίνει είτε µέσω επίσηµης κυκλοφορίας, δηλαδή να µεσολαβήσει δισκογραφική εταιρία, είτε θα 
πρέπει ο καλλιτέχνης να ανεβάσει το έργο του σε συγκεκριµένες ιστοσελίδες οι οποίες 
αναλαµβάνουν την δηµοσίευση των κοµµατιών σε Spotify και Itunes κτλ. Το upload (ανάρτηση) 
σε τέτοιες σελίδες όµως, είναι συνήθως µέσω πληρωµής, έστω και µικρού ποσού.  

    
 
2.1 α) - YouTube.  

    
To YouTube είναι ένας διαδικτυακός τόπος, ο οποίος επιτρέπει αποθήκευση, αναζήτηση και 
αναπαραγωγή ψηφιακών ταινιών(βίντεο). Το εύρος των βίντεο που υπάρχουν µέσα σε αυτή την 
πλατφόρµα είναι πολύ µεγάλο. Παρόλα αυτά χρησιµοποιείται κυρίως και για µουσικές 
κυκλοφορίες είτε σε µορφή βιντεοκλίπ είτε απλά το ηχητικό αρχείο µε κάποια εικόνα. Το upload 
είναι δωρεάν και κατ’ επέκταση το πόσοι άνθρωποι θα το ακούσουν, είναι θέµα της προώθησης 
που θα κάνει ο καλλιτέχνης. (Arrington, 2006) 
    
2.1 β) - SoundCloud.   

 
   
Το SoundCloud είναι µια ηλεκτρονική πλατφόρµα διανοµής ήχου µε έδρα το Βερολίνο της 
Γερµανίας, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν (upload), να καταγράφουν (record), να 
προωθούν και να µοιράζονται τα έργα τους. Εκτός από την δωρεάν υπηρεσία µεταφόρτωσης 
µουσικής, το SoundCloud προσφέρει και την υπηρεσία SoundCloud Pro. Η υπηρεσία SoundCloud 
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Pro επιτρέπει στους χρήστες να µεταφορτώνουν έως και έξι ώρες ήχου και προσθέτει επιπλέον 
λειτουργίες, όπως βελτιωµένα στοιχεία ανάλυσης και δυνατότητα απενεργοποίησης σχολίων σε 
κοµµάτια. Η κατηγορία Pro Unlimited επιτρέπει απεριόριστες µεταφορτώσεις. (Butcher, 2010) 

   
  2.1 γ) - Audiomack.  

 
 Παρόµοιο µε το Soundcloud, όχι τόσο διαδεδοµένο αλλά πολλά υποσχόµενο το audiomack, 
αποτελεί µια πλατφόρµα, εργαλείο για τον καλλιτέχνη, ο οποίος µπορεί να ανεβάζει τα έργα του 
στην ιστοσελίδα αυτή καθώς και να παρακολουθεί την απήχησή τους από τα plays και τα likes  
και comments (σχόλια) που παίρνει.  
 

    
2.1 δ) - Mixcloud.  

    
Το Mixcloud είναι µια βρετανική υπηρεσία online streaming (υπηρεσία ροής µουσικής στο 
διαδίκτυο) µουσικής που επιτρέπει την ακρόαση και τη διανοµή ραδιοφωνικών εκποµπών, DJ mix 
και podcasts. Αξιοσηµείωτοι είναι κάποιοι από τους χρήστες του, συµπεριλαµβανοµένων των 
Wired, το Harvard Business School, το TED Talks και τον Barack Obama.  Το Mixcloud 
χρηµατοδοτήθηκε αρχικά µόνο από τους ιδρυτές του και εξακολουθεί να ανήκει αποκλειστικά 
στην οµάδα του. Επιτρέπει µόνο το upload ραδιοφωνικών εκποµπών και Dj set από τους χρήστες 
του, και όχι µεµονωµένες κυκλοφορίες.  
    
2.1 ε) - Spotify.  
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Το Spotify είναι µια σουηδική υπηρεσία  µουσικής streaming (υπηρεσία ροής µουσικής στο 
διαδίκτυο). Είναι διαθέσιµο σε χώρες της Αµερικής, της Ευρώπης και της Ωκεανίας. Επιτρέπει 
την πλοήγηση και την αναζήτηση µουσικής ανά καλλιτέχνη, άλµπουµ, είδος, λίστα αναπαραγωγής 
ή εγγραφής δισκογραφικής εταιρείας.  
Το Spotify λειτουργεί κάτω από ένα επιχειρηµατικό µοντέλο, µε δύο streaming βαθµίδες: Spotify 
Free (160 kbit/s) και Spotify Premium (έως 320 kbit/s). Στο Spotify Premium, όπου ο χρήστης 
καταβάλει κάποια µηνιαία συνδροµή, µπορεί να ακούσει µουσική χωρίς διαφηµίσεις, µε 
βελτιωµένη ποιότητα ήχου και να κατεβάσει (download) µουσική στη συσκευή του για ακρόαση 
εκτός σύνδεσης (offline).  
Το Spotify ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2008 και τον Ιούνιο του 2015 είχε πάνω από 75 
εκατοµµύρια ενεργούς χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων περίπου 20 εκατοµµυρίων χρηστών που 
πλήρωναν µηνιαία συνδροµή. Το ποσό αυτό έχει φτάσει τα 30 εκατοµµύρια χρήστες το Μάρτιο 
του 2016. Η Spotify Ltd λειτουργεί ως µητρική εταιρία, µε έδρα το Λονδίνο, ενώ η Spotify ΑΒ 
χειρίζεται την έρευνα και την ανάπτυξη στη Στοκχόλµη. Στις 24 Σεπτεµβρίου του 2013 έγινε 
διαθέσιµο στην Ελλάδα. (Orlowski, 2009) 
       
    
2.2 Ηλεκτρονικές πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης και προώθησης.  
    
Εκτός από τις ηλεκτρονικές πλατφόρµες/ηλεκτρονικά καταστήµατα που προαναφέρθηκαν, 
υπάρχει µια ευρύτερη κατηγορία ιστοσελίδων, κοινωνικής δικτύωσης, που έχοντας ως µέλη τους 
ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου παγκοσµίως, αποτελούν πλέον τα πιο 
σηµαντικά µέσα διαφήµισης και προώθησης κατά γενική οµολογία. Τέτοιες ιστοσελίδες είναι το 
Facebook,το Twitter, το Instagram κ.α. Πριν όµως διερευνυθεί η χρήση τους  
ως προωθητικά εργαλεία για τον καλλιτέχνη καλό θα ήταν να επισηµανθεί  τι είναι οι πλατφόρµες 
κοινωνικής δικτύωσης γενικά και ποιες είναι αυτές.  
Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων και διαπροσωπικών σχέσεων. Ο όρος 
σήµερα χρησιµοποιείται επίσης για να περιγράψει ιστοσελίδες οι οποίες επιτρέπουν την διεπαφή 
ανάµεσα στους χρήστες, πχ. µε σχόλια, φωτογραφίες. Οι πιο γνωστές από αυτές τις ιστοσελίδες 
είναι το Facebook, Twitter, Instagram και LinkedIn. 
Οι ισότοποι αυτοί αποτελούν εικονικές κοινότητες όπου οι χρήστες µπορούν να επικοινωνούν και 
να αναπτύσσουν επαφές µέσα από αυτές. 
Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι µια κοινωνική δοµή που αποτελείται από ένα σύνολο παραγόντων, 
όπως άτοµα ή οργανισµούς. Στο διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα είναι µία πλατφόρµα που 
συντηρείται για την δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων, που συνήθως 
αποτελούν ενεργά µέλη του κοινωνικού δικτύου, µε κοινά ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες. 
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Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι οργανωµένες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο µε περισσότερο 
οµαδοκεντρικό χαρακτήρα που παρέχουν, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, µία σειρά από 
βασικές και δωρεάν υπηρεσίες όπως τη δηµιουργία προφίλ, το ανέβασµα εικόνων και βίντεο, τον 
σχολιασµό σε ενέργειες που γίνονται από άλλα µέλη του δικτύου ή µίας οµάδας, την  
άµεση ανταλλαγή µηνυµάτων και πολλά άλλα. 
Με τον αριθµό των χρηστών τους να ανεβαίνει ραγδαία και συνεχώς παγκοσµίως, αυτές οι 
ηλεκτρονικές πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης είναι τα πιο σηµαντικά ‘µέρη’ για να προωθήσει 
και να προβάλλει κάποιος καλλιτέχνης το έργο του. Πάντα βέβαια σε δευτερεύοντα χρόνο, αφού 
δηλαδή έχει ανεβάσει το/τα κοµµάτι/ια του σε κάποια από τις ιστοσελίδες που αναφέρθηκαν στην 
προηγούµενη παράγραφο. Σε αυτές τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης λοιπόν ο χρήστης, µπορεί 
αρχικά να κάνει ένα προσωπικό προφίλ, όπου ανεβάζει φωτογραφίες, πληροφορίες   και οτιδήποτε 
άλλο θέλει σε ένα προσωπικό “τοίχο” όπου έχουν πρόσβαση και άλλοι χρήστες. Κάνει “φίλους”, 
χρήστες δηλαδή που αποκτούν πρόσβαση ο ένας στο προφίλ του άλλου και αλληλεπιδρούν πλέον 
στις δηµοσιεύσεις τους. Έτσι ο καλλιτέχνης χτίζει ένα προσωπικό, διαδικτυακό κύκλο όπου 
µπορεί να προωθήσει και την δουλειά του. Εκτός από το προσωπικό προφίλ όµως, µπορεί να 
δηµιουργήσει µια Επαγγελµατική Σελίδα (δωρεάν), όπου να παρουσιάζει το προσωπικό του 
προϊόν (καλλιτέχνης, παραγωγός, τραγουδιστής) και να µαζεύει followers (οπαδούς) που 
ενδιαφέρονται για το έργο του και µε ένα like εγγράφονται στην σελίδα του. Μέσα από τις 
επαγγελµατικές σελίδες ο καλλιτέχνης, µπορεί πέρα από τις απλές δηµοσιεύσεις που θα µπορούν 
να τις δουν µόνο όσοι έχουν εγγραφεί στην σελίδα του, να κάνει και χορηγούµενες δηµοσιεύσεις 
(επί πληρωµή δηµοσιεύσεις) µε σκοπό αυτές οι διαφηµίσεις να εµφανίζονται και σε χρήστες που 
δεν γνωρίζουν τον συγκεκριµένο καλλιτέχνη, είτε απλά δεν έχουν εγγραφεί στην σελίδα του. Το 
ποσό, το χρονικό διάστηµα καθώς και άλλες πολύ λεπτοµερείς µεταβλητές της διαφήµισης τις 
ορίζει ο ίδιος ο καλλιτέχνης/διαχειριστής της σελίδας.   
 
 2.2 α) Facebook.  

    
Το Facebook είναι ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου του 2004. 
Οι χρήστες µπορούν να επικοινωνούν µέσω µηνυµάτων µε τις επαφές τους και να τους ειδοποιούν 
όταν ανανεώνουν τις προσωπικές πληροφορίες τους. Η εγγραφή είναι δωρεάν, και όπως έχει 
δηλώσει ο δηµιουργός του, Zuckerberg «Είναι και θα είναι πάντα δωρεάν!». Το Facebook µόλις 
το 2013 είχε πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ενεργούς χρήστες. Επίσης, το Facebook είναι ένα από 
τα δηµοφιλέστερα sites για ανέβασµα φωτογραφιών µε πάνω από 14 εκατοµµύρια φωτογραφίες 
καθηµερινά.  
 
2003-2006   
Ο Zuckerberg έγραψε ένα πρόγραµµα που ονοµάζεται "Facemash" το 2003 ενώ παρακολούθησε 
το πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ ως δευτεροετής φοιτητής. Σύµφωνα µε το The Harvard Crimson, 
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ο ιστότοπος ήταν συγκρίσιµος µε το Hot ή Not. Το Facemash προσέλκυσε 450 επισκέπτες και 
22.000 φωτογραφίες στις πρώτες 4 ώρες του σε απευθείας σύνδεση. Η τοποθεσία Facemash 
µεταφέρθηκε γρήγορα σε διάφορους διακοµιστές λίστας οµάδων πανεπιστηµίων, αλλά έκλεισε 
λίγες µέρες αργότερα από τη διοίκηση του Χάρβαρντ. Ο Zuckerberg αντιµετώπισε εκδίωξη και 
χρεώθηκε από τη διοίκηση µε παραβίαση της ασφάλειας, παραβιάζοντας τα πνευµατικά 
δικαιώµατα και παραβιάζοντας το ιδιωτικό απόρρητο. Ο Zuckerberg επέκτεινε αυτό το αρχικό 
πρόγραµµα αυτό το εξάµηνο δηµιουργώντας ένα κοινωνικό εργαλείο µελέτης πριν από µια τελική 
εξέταση ιστορίας τέχνης. Έβαλε όλες τις εικόνες τέχνης σε έναν ιστότοπο, ο καθένας από τον 
οποίο παρουσιάστηκε µε µια αντίστοιχη ενότητα σχολίων, κατόπιν µοιράστηκε τον ιστότοπο µε 
τους συµµαθητές του και οι άνθρωποι άρχισαν να µοιράζονται σηµειώσεις. 
 
Η αρχική διάταξη και το όνοµα του TheFacebook, 2004 
 
Το "βιβλίο προσώπων" (facebook) είναι ένας κατάλογος φοιτητών µε φωτογραφίες και βασικές  
πληροφορίες. Το 2003, δεν υπήρχαν online facebooks στο Χάρβαρντ. Ο Zuckerberg είπε στο 
Crimson ότι "Όλοι µιλάνε πολύ για ένα καθολικό βιβλίο προσώπων στο Χάρβαρντ. Νοµίζω πως 
είναι ανόητο ότι θα χρειαζόταν το πανεπιστήµιο µερικά χρόνια για να το πετύχει.’’ Τον Ιανουάριο 
του 2004, ο Zuckerberg άρχισε να γράφει κώδικα για µια νέα ιστοσελίδα, γνωστή ως" 
TheFacebook ", µε την έµπνευση που προέρχεται από ένα εκδοτικό άρθρο στο Crimson σχετικά 
µε το Facemash, δηλώνοντας ότι «Είναι σαφές ότι η τεχνολογία που απαιτείται για τη δηµιουργία 
ενός κεντρικού ιστοτόπου είναι άµεσα διαθέσιµη ... τα οφέλη είναι πολλά». Στις 4 Φεβρουαρίου 
2004, ο Zuckerberg ξεκίνησε το "TheFacebook", που βρίσκεται αρχικά στο thefacebook.com . 
Έξι ηµέρες µετά την έναρξη της ιστοσελίδας, οι ηλικιωµένοι του Harvard Cameron Winklevoss, 
Tyler Winklevoss και Divya Narendra κατηγόρησαν τον Zuckerberg ότι σκόπιµα τους 
παραπλάνησε να πιστέψουν ότι θα τους βοηθήσει να οικοδοµήσουν ένα κοινωνικό δίκτυο που 
ονοµάζεται HarvardConnection.com. Ισχυρίστηκαν ότι χρησιµοποίησε αντ’ αυτού τις ιδέες τους 
για να κατασκευάσει ένα ανταγωνιστικό προϊόν. Οι τρεις καταγγέλλονται στο The Harvard 
Crimson και η εφηµερίδα ξεκίνησε έρευνα.  
Η ιδιότητα µέλους περιορίστηκε αρχικά σε φοιτητές του Κολλεγίου του Χάρβαρντ. Κατά το 
πρώτο µήνα, περισσότεροι από τους µισούς προπτυχιακούς φοιτητές στο Harvard ήταν 
εγγεγραµµένοι στην υπηρεσία. Ο Eduardo Savarin, ο Dustin Moskovitz, ο Andrew McCollum και 
ο Chris Hughes εντάχθηκαν στην ίδια οµάδα µε τον Zuckerberg για να διευθύνουν την ανάπτυξη 
της ιστοσελίδας. Το Μάρτιο του 2004, το Facebook επεκτάθηκε στα πανεπιστήµια της 
Κολούµπια, του Στάνφορντ και του Γιέιλ. Αργότερα άνοιξε σε όλα τα κολέγια του Ivy League, 
στο Πανεπιστήµιο της Βοστώνης, στο Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης, στο MIT, στην 
Ουάσιγκτον και σταδιακά στα περισσότερα πανεπιστήµια στις Ηνωµένες Πολιτείες και τον 
Καναδά. (McGrath, 2010) 
Στα µέσα του 2004, ο επιχειρηµατίας Sean Parker, ένας άτυπος σύµβουλος του Zuckerberg, έγινε 
πρόεδρος της εταιρείας. Τον Ιούνιο του 2004, το Facebook µετακόµισε τη βάση επιχειρήσεων στο 
Palo Alto της Καλιφόρνιας.  Έλαβε την πρώτη επένδυση αργότερα αυτό το µήνα από τον 
συνιδρυτή του PayPal Peter Thiel. Το 2005, η εταιρεία αφαίρεσε το ‘the’ από το όνοµά της αφού 
αγόρασε το όνοµα τοµέα facebook.com για 200.000 δολάρια. Το domain facebook.com ανήκε 
στην εταιρεία ForFace Corporation πριν από την αγορά. Ο ιστότοπος αυτός εµφανίστηκε 
τελευταία στις 8 Απριλίου 2005 από τις 10 Απριλίου 2005 έως τις 4 Αυγούστου 2005, ο τοµέας 
αυτός έδωσε ένα σφάλµα 403.(Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση) 
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Τον Μάιο του 2005, η Accel Partners επένδυσε 12,7 εκατοµµύρια δολάρια στο Facebook, ενώ ο 
Jim Breyer πρόσθεσε 1 εκατοµµύριο δολάρια από δικά του χρήµατα. Μια έκδοση γυµνασίου του 
ιστότοπου ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2005, την οποία ο Zuckerberg κάλεσε το επόµενο λογικό 
βήµα. (Τότε, τα δίκτυα των γυµνασίων απαιτούσαν πρόσκληση για ένταξη.) Το Facebook 
επέκτεινε επίσης την επιλεξιµότητα συµµετοχής σε υπαλλήλους αρκετών εταιρειών, µεταξύ των 
οποίων η Apple Inc. και η Microsoft. 
 
2006-2012 
Στις 26 Σεπτεµβρίου 2006, το Facebook έγινε προσβάσιµο σε όλους (άνω των 13 ετών), µε έγκυρη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στα τέλη του 2007, το Facebook είχε 100.000 
επιχειρηµατικές σελίδες (σελίδες που επέτρεπαν σε εταιρείες να προωθούνται και να προσελκύουν 
πελάτες). Αυτές ξεκίνησαν ως οµάδες σελίδας, αλλά σχεδιάστηκε µια νέα έννοια που ονοµάζεται 
εταιρική σελίδα. Στις 24 Οκτωβρίου 2007, η Microsoft ανακοίνωσε ότι είχε αγοράσει ένα µερίδιο 
1,6% στο Facebook για 240 εκατοµµύρια δολάρια, δίνοντας στο Facebook συνολική υποτιθέµενη 
αξία περίπου 15 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Η αγορά της Microsoft περιελάµβανε δικαιώµατα 
για την τοποθέτηση διεθνών διαφηµίσεων στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. 
Η κυκλοφορία στο Facebook αυξήθηκε σταθερά µετά το 2009. Η εταιρεία ανήγγειλε 500 
εκατοµµύρια χρήστες τον Ιούλιο του 2010 και σύµφωνα µε τα στοιχεία της, το ήµισυ των µελών 
του ιστότοπου χρησιµοποίησε το Facebook καθηµερινά, για 34 λεπτά, ενώ 150 εκατοµµύρια 
χρήστες µέσω κινητού τηλεφώνου. Ένας εκπρόσωπος της εταιρίας κάλεσε το ορόσηµο ως «ήσυχη 
επανάσταση». Το Νοέµβριο του 2010, µε βάση την SecondMarket Inc. (ανταλλαγή µετοχών 
ιδιωτικών εταιρειών), η αξία του Facebook ήταν 41 δισεκατοµµύρια δολάρια. Η εταιρεία είχε 
ξεπεράσει ελαφρώς το eBay για να γίνει η τρίτη µεγαλύτερη αµερικανική εταιρία ιστού µετά από 
το Google και το Amazon.com. (McGrath, 2010) 
Στις αρχές του 2011, το Facebook ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να µεταφέρει την έδρα του στην 
πρώην πανεπιστηµιούπολη Sun Microsystems στο Menlo Park της Καλιφόρνια. Τον Μάρτιο του 
2011, αναφέρθηκε ότι το Facebook αφαιρούσε περίπου 20.000 προφίλ καθηµερινά για 
παραβιάσεις όπως το spam, το γραφικό περιεχόµενο και η χρήση ανηλίκων, στο πλαίσιο των 
προσπαθειών του για την ενίσχυση της ασφάλειας στο διαδίκτυο. Οι στατιστικές του DoubleClick 
έδειξαν ότι το Facebook έφτασε τις προβολές ενός τρισεκατοµµυρίου σελίδων τον Ιούνιο του 
2011, καθιστώντας τον ιστότοπο µε τις περισσότερες επισκέψεις που παρακολουθεί το 
DoubleClick. Σύµφωνα µε µια µελέτη Nielsen, το Facebook είχε γίνει το 2011 ο δεύτερος πιο 
προσβάσιµος ιστότοπος στις Η.Π.Α. πίσω από την Google. Τον Απρίλιο του 2011, το Facebook  
προσέφερε την ευκαιρία σε εµπόρους και εταιρείες να προωθηθούν µέσω αυτού. Η εταιρεία 
ξεκίνησε την προώθηση της προσκαλώντας µία επιλεγµένη οµάδα Βρετανών διαφηµιστών να 
συναντήσουν τα κορυφαία στελέχη του Facebook σε µία "σύνοδο κορυφής των εµπνευστών" το 
Φεβρουάριο του 2010.  Μέχρι σήµερα το Facebook έχει εµπλακεί σε καµπάνιες για το True Blood, 
το American Idol και το Top Gear. Μέσα ενηµέρωσης όπως η Washington Post, η Financial Times 
και το ABC News έχουν χρησιµοποιήσει συγκεντρωτικά δεδοµένα των χρηστών του Facebook 
ώστε να δηµιουργήσουν διάφορες γραφικές παρουσιάσεις δεδοµένων και διαγράµµατα που 
συνοδεύουν τα άρθρα τους. (Matthews, 2014) 
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Facebook: Σελίδα εγγραφής. 
 
2012 – τώρα  
 
Με βάση τα εισοδήµατά του ύψους 5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων το 2012, το Facebook 
προσχώρησε στη λίστα Fortune 500 για πρώτη φορά τον Μάιο του 2013 και κατατάχθηκε στη 
θέση 462. 
Στις 15 Απριλίου 2013, το Facebook ανακοίνωσε µια συµµαχία ανάµεσα σε 19 κράτη µε την 
Εθνική Ένωση Γενικών Εισαγγελέων, για να παρέχει στους έφηβους και τους γονείς πληροφορίες 
σχετικά µε εργαλεία για τη διαχείριση προφίλ κοινωνικής δικτύωσης. (McGrath, 2010) 
Όπως διαφαίνεται η δύναµη του facebook είναι πολύ µεγάλη, απασχολώντας τόσους εκατοµµύρια 
χρήστες παγκοσµίως. Πέρα από τους κινδύνους που µπορεί να επιφέρει σε χρήστες, αποτελεί 
ταυτόχρονα ένα κύριο και πολύ δυνατό εργαλείο προώθησης ενός καλλιτέχνη.  
Φυσικά, χρειάζονται στοιχειώδεις (και όχι µόνο) γνώσεις, για τον τρόπο λειτουργίας της σελίδας, 
τον σωστότερο και πιο αποτελεσµατικό τρόπο αλληλεπίδρασης µε το κοινό αλλά και την  
διαδικασία της διαφήµισης µέσα σε αυτό το µέσο κοινωνικής δικτύωσης. Πέρα όµως από τις απλές 
γνώσεις που µπορεί να αποκτήσει κάποιος από προσωπική εµπειρία και αναζήτηση, υπάρχουν 
πλέον ειδικές εταιρίες που ασχολούνται αποκλειστικά µε την προώθηση και την διαχείριση 
σελίδων σε τέτοιες πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες αναλαµβάνουν την σελίδα ενός 
καλλιτέχνη και την χειρίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε ο καλλιτέχνης να έχει την καλύτερη δυνατή 
διαφήµιση µέσα στον χώρο του Facebook και την αύξηση του κοινού του. 
Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τις υπόλοιπες διαδικτυακές πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης που 
θα παρουσιαστούν παρακάτω.   

  
2.2 β) - Instagram.   
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Το Instagram είναι µια δωρεάν εφαρµογή κοινωνικής δικτύωσης που δίνει την δυνατότητα 
επεξεργασίας και κοινοποίησης φωτογραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο. Οι χρήστες µπορούν να 
µοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο µε τους οπαδούς τους (followers) ή µε επιλεγµένη οµάδα 
φίλων, να σχολιάζουν και να δηλώνουν ότι µια δηµοσίευση τους αρέσει. Η δηµοφιλής εφαρµογή 
δηµιουργήθηκε από δύο απόφοιτους του Πανεπιστηµίου του Στάντφορντ, τους Κέβιν Σίστροµ και 
Μάικ Κρίγκερ και ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010. Μόλις δύο µήνες αργότερα, τον Δεκέµβριο 
του 2010, ο αριθµός των εγγεγραµµένων χρηστών έφτασε το 1.000.000. Σήµερα η εφαρµογή 
µετράει 20 δισεκατοµµύρια φωτογραφίες από όλο τον κόσµο και 800 εκατοµµύρια ενεργούς 
χρήστες. Το όνοµα της προέρχεται από τον συνδυασµό της λέξης Instant (στιγµιαίο) και telegram 
(τηλεγράφηµα). Tο 2012 η εφαρµογή αγοράστηκε από το Facebook, προς 1 δισεκατοµµύριο 
δολάρια Η.Π.Α.  
Ο χρήστης µπορεί να τραβήξει µια φωτογραφία µέσω της εφαρµογής ή να χρησιµοποιήσει κάποια 
που έχει ήδη αποθηκευµένη στο τηλέφωνό του. Πριν την κοινοποιήσει µπορεί να εφαρµόσει εφέ 
και φίλτρα, να επισηµάνει άλλους χρήστες στις δηµοσιεύσεις του (tag), να προσθέσει περιγραφή 
και τοποθεσία και να την κοινοποιήσει κατευθείαν στο Facebook, στο Twitter, στο Flickr, στο 
Tumblr και στο Foursquare.  
Οι φωτογραφίες έχουν τετράγωνο σχήµα, παρόµοιο µε το καρέ των φωτογραφικών µηχανών  
Kodak Instamatic και Polaroid. Οι χρήστες µπορούν να τις επεξεργαστούν και να διαµορφώσουν 
το τελικό αποτέλεσµα µέσω ειδικά σχεδιασµένων φίλτρων και ειδικών εργαλείων επεξεργασίας. 
H δυνατότητα εγγραφής και το upload (ανέβασµα) βίντεο ενσωµατώθηκε στο Instagram τον 
Ιούνιο του 2013. Η εγγραφή βίντεο υποστηρίζεται προς το παρόν µόνο στις εφαρµογές iPhone και 
Android. Η µέγιστη διάρκεια του βίντεο είναι το ένα λεπτό µε ελάχιστο χρόνο τα τρία 
δευτερόλεπτα.  
Για να χρησιµοποιήσει κάποιος το Instagram πρέπει να κατεβάσει και να εγκαταστήσει πρώτα την 
εφαρµογή στο κινητό του τηλέφωνο, να δηµιουργήσει ένα λογαριασµό µε όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης καθώς και να συµπληρώσει στοιχεία στο προφίλ του. Το ερώτηµα είναι το πώς 
ένας µουσικός µπορεί να επωφεληθεί από ένα τέτοιο µέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο 
κοινοποιεί φωτογραφίες και βίντεο. Ο µουσικός µπορεί να διαφηµίσει το έργο του µέσω του 
instagram, χρησιµοποιώντας είτε κάποιο cover art του τραγουδιού είτε κάποιο video 
(videoclip/teaser) του έργου του. Το Instagram πλέον έχει ξεπεράσει ακόµα και το facebook σε 
ενεργούς χρήστες, οπότε η διαφήµιση οποιασδήποτε επιχείρησης σε αυτό το µέσο αποτελεί ένα 
πολύ σηµαντικό εργαλείο για καλλιτέχνη.  
 
Πιο Συγκεκριµένα 
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Οι χρήστες µπορούν να ανεβάσουν φωτογραφίες και σύντοµα βίντεο, να παρακολουθήσουν τις 
ροές άλλων χρηστών, και εικόνες γεωγραφικής θέσης µε το όνοµα µιας τοποθεσίας. Οι χρήστες 
µπορούν να ορίσουν το λογαριασµό τους ως "ιδιωτικό", απαιτώντας έτσι να εγκρίνουν 
οποιεσδήποτε νέες αιτήσεις των ακόλουθων . Οι χρήστες µπορούν να συνδέσουν το λογαριασµό 
τους στο Instagram µε άλλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, επιτρέποντάς τους να 
µοιράζονται τις φωτογραφίες που έχουν µεταφορτωθεί σε αυτούς τους ιστότοπους. Τον Ιανουάριο 
του 2011, το Instagram εισήγαγε hashtags για να βοηθήσει τους χρήστες να ανακαλύψουν και τις 
δύο φωτογραφίες και µεταξύ τους. Το Instagram ενθαρρύνει τους χρήστες να κάνουν ετικέτες 
τόσο συγκεκριµένες όσο και σχετικές, αντί να προσθέτουν ετικέτες σε γενικές λέξεις όπως 
"φωτογραφία", να κάνουν τις φωτογραφίες να ξεχωρίζουν και να προσελκύουν τους ίδιους 
χρήστες του Instagram. Το Σεπτέµβριο του 2011, µια νέα έκδοση της εφαρµογής περιελάµβανε 
νέα και ζωντανά φίλτρα, στιγµιαία µετατόπιση, φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης,  περιστροφή µε 
ένα κλικ και ενηµερωµένο εικονίδιο. Τον Αύγουστο του 2015, το Instagram άρχισε να επιτρέπει 
στους χρήστες να φορτώνουν πλήρεις φωτογραφίες και βίντεο στο τοπίο και το πορτρέτο πάνω 
στην υπηρεσία, καταργόντας την προηγούµενη απαίτηση ενός τετράγωνου πλαισίου. Τον 
Αύγουστο του 2016, το Instagram πρόσθεσε µια λειτουργία ζουµ που επιτρέπει στους χρήστες να 
πιέζουν την οθόνη για να µεγενθύνουν τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Τον Δεκέµβριο του 2016, 
το Instagram εισήγαγε ένα χαρακτηριστικό στην εφαρµογή που επιτρέπει στους χρήστες να 
αποθηκεύουν φωτογραφίες για µεταγενέστερη προβολή. Οι καταχωρίσεις που έχουν αποθηκεύσει 
σελιδοδείκτες προστίθενται σε µια ιδιωτική σελίδα στην εφαρµογή. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα 
προστέθηκε τον Απρίλιο του 2017 για να επιτρέπει στους χρήστες να οργανώνουν αποθηκευµένες 
θέσεις σε διάφορες συλλογές. (Siegler, 2010) 
Τον Φεβρουάριο του 2017, η Instagram ανακοίνωσε ότι οι χρήστες θα µπορούν να 
µεταφορτώσουν έως και δέκα φωτογραφίες ή βίντεο σε µία θέση, µε το περιεχόµενο να 
εµφανίζεται ως ένα περιστρεφόµενο καρουσέλ. 
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Instagram: Σελίδα περιήγησης, Instagram official page. 
 
Explore  
 
Τον Ιούνιο του 2012, το Instagram παρουσίασε το "Εξερευνήστε" (Explore), µια καρτέλα µέσα 
στην εφαρµογή που εµφανίζει δηµοφιλείς φωτογραφίες, αλλά και φωτογραφίες που έχουν ληφθεί 
σε κοντινά σηµεία µε τον χρήστη.  Η καρτέλα ενηµερώθηκε τον Ιούνιο του 2015 για να 
παρουσιάσει τις ετικέτες και τα µέρη της τάσης, το επιµεληµένο περιεχόµενο και τη δυνατότητα 
αναζήτησης τοποθεσιών. Τον Απρίλιο του 2016, το Instagram πρόσθεσε ένα κανάλι "Videos You 
Might Like" (Βίντεο που πιθανόν να σε ενδιαφέρουν) στην καρτέλα, ακολουθούµενο από ένα 
κανάλι "Events" (Εκδηλώσεις) τον Αύγουστο, το οποίο περιλαµβάνει βίντεο από συναυλίες, 
παιχνίδια και άλλα live events (ζωντανές εκδηλώσεις) που ακολουθείται από την προσθήκη 
ιστοριών Instagram τον Οκτώβριο. Η καρτέλα αργότερα επεκτάθηκε και πάλι τον Νοέµβριο του 
2016 µετά την εκκίνηση του Instagram Live για την εµφάνιση µιας επιµεληµένης σελίδας των 
καλύτερων Instagram Live βίντεο που εκπέµπουν αυτή τη στιγµή. Τον Μάιο του 2017, το 
Instagram ενηµέρωσε για µια ακόµη φορά την καρτέλα "Διερεύνηση" για να προωθήσει 
περιεχόµενο δηµόσιων ιστοριών (stories) από κοντινά µέρη. 
 
Instagram Stories 
 
Τον Αύγουστο του 2016, το Instagram κυκλοφόρησε το Instagram Stories, ένα χαρακτηριστικό 
που επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν φωτογραφίες, να προσθέτουν εφέ και φίλτρα και να 
τα προσθέτουν στην ιστορία (story) τους στο Instagram. Οι εικόνες που φορτώνονται στην ιστορία 
ενός χρήστη λήγουν µετά από 24 ώρες. Τα µέσα ενηµέρωσης σηµείωσαν τις οµοιότητες των 
χαρακτηριστικών µε το Snapchat. Το Νοέµβριο, το Instagram πρόσθεσε τη λειτουργία ζωντανού  
βίντεο στα Instagram Stories, επιτρέποντας στους χρήστες να µεταδίδουν ζωντανά (live) βίντεο, 
το οποίο εξαφανίζεται αµέσως µετά το τέλος του. Τον Ιανουάριο του 2017, η Instagram ξεκίνησε 
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διαφηµίσεις µε δυνατότητα παράλειψης, όπου οι διαφηµίσεις βίντεο πέντε δευτερολέπτων και οι 
διαφηµίσεις βίντεο 15 δευτερολέπτων εµφανίζονται σε διαφορετικές ιστορίες. Τον Απρίλιο του 
2017, τα Instagram Stories ενσωµάτωσαν αυτοκόλλητα αυθεντικής πραγµατικότητας, έναν 
«κλώνο» της λειτουργικότητας του Snapchat. (φίλτρα στην κάµερα που εντοπίζουν το 
εικονιζόµενο πρόσωπο του χρήστη και το παραλλάσουν, ανάλογα µε το εφέ, σε πραγµατικό 
χρόνο) Λίγες µέρες αργότερα, το Instagram ανακοίνωσε την αναζήτηση ιστοριών, όπου οι χρήστες 
µπορούν να αναζητήσουν γεωγραφικές τοποθεσίες ή hashtags και η εφαρµογή εµφανίζει το 
σχετικό δηµόσιο περιεχόµενο που περιέχει τον όρο αναζήτησης. Τον Ιούνιο του 2017, το 
Instagram αναθεώρησε τη λειτουργία του ζωντανού βίντεο για να επιτρέψει στους χρήστες να 
προσθέσουν τη ζωντανή µετάδοσή τους στην ιστορία τους σε διαθεσιµότητα γα τις επόµενες 24 
ώρες ή να απορρίψουν αµέσως την εκποµπή. Τον Ιούλιο, το Instagram άρχισε να επιτρέπει στους 
χρήστες να ανταποκρίνονται στο περιεχόµενο ιστοριών αποστέλλοντας φωτογραφίες και βίντεο, 
συµπληρωµένα µε εφέ Instagram όπως φίλτρα, αυτοκόλλητα και hashtags.  
Μέσα από όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες και καινοτοµικές λειτουργίες λοιπόν, γίνεται αντιληπτό 
το εργαλείο που έχει ένας καλλιτέχνης στα χέρια του, µέσω του οποίου µπορεί να αυξήσει την 
δηµοτικότητα του, µε διαφηµίσεις (µέσα στην εφαρµογή) ή προβάλλοντας απλώς τον εαυτό και 
το έργο του. 

    
2.2 γ) - Twitter.  

 

 
  Το Twitter (Τουίτερ) είναι ένας ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στους χρήστες 
του να στέλνουν και να διαβάζουν σύντοµα µηνύµατα (µέχρι 280 χαρακτήρες), τα οποία 
ονοµάζονται τουίτς (tweets). Τα µηνύµατα µπορούν να αναγνωστούν και από µη συνδεδεµένους 
χρήστες, αλλά µόνο οι συνδεδεµένοι µπορούν να δηµοσιεύσουν κείµενα. Δηµιουργήθηκε στις 21  
Μαρτίου του 2006 από τον Τζακ Ντόρσεϊ και δηµοσιεύθηκε τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου. Η 
υπηρεσία έγινε γρήγορα δηµοφιλής και το 2015 αριθµούσε 305 εκατοµµύρια ενεργούς χρήστες. 
Είναι ένας από τους δέκα πιο δηµοφιλείς ιστοτόπους του διαδικτύου. (Howard, Anne) 
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Κεφάλαιο 3  
Δισκογραφικές εταιρίες - Internet Markets  

  
3.1 Δισκογραφικές εταιρίες 
 
3.1 α) Ορισµός 
Ένα record label ή record company (δισκογραφική εταιρία) είναι ένα εµπορικό σήµα που 
σχετίζεται µε την εµπορία µουσικών ηχογραφήσεων και µουσικών βίντεο. Μερικές φορές, µια 
δισκογραφική εταιρεία είναι επίσης εταιρεία εκδόσεων που διαχειρίζεται τέτοιες µάρκες και 
εµπορικά σήµατα, συντονίζει την παραγωγή, διανοµή, εµπορία, προώθηση και επιβολή 
πνευµατικών δικαιωµάτων για ηχογραφήσεις και µουσικά βίντεο, διεξάγοντας επίσης τη 
διερεύνηση των ταλέντων και την ανάπτυξη νέων καλλιτεχνών (A & R) και διατηρεί συµβάσεις 
µε καλλιτέχνες και τους διαχειριστές τους. Ο όρος "Record Label" (δισκογραφική εταιρία) 
προέρχεται από την κυκλική ετικέτα στο κέντρο ενός δίσκου βινυλίου που εµφανίζει εµφανώς το 
όνοµα του κατασκευαστή µαζί µε άλλες πληροφορίες. 
 
3.1 β) Music industry (µουσική βιοµηχανία) 
 
Στο πλαίσιο της mainstream µουσικής βιοµηχανίας, οι καλλιτέχνες  παραδοσιακά εξαρτώνται από 
τις δισκογραφικές εταιρίες για να διευρύνουν την καταναλωτική τους βάση (fanbase), να 
εµπορευτούν τα άλµπουµ τους και να προωθούνται και να ακούγονται στις υπηρεσίες ροής 
µουσικής (streaming), στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Οι δισκογραφικές εταιρίες παρέχουν 
τις ηχογραφήσεις στους δηµοσιογράφους, οι οποίοι βοηθούν τους καλλιτέχνες στην απόκτηση 
κάλυψης από τα µέσα ενηµέρωσης, και φροντίζουν τα εµπορεύµατά τους να είναι διαθέσιµα µέσω 
καταστηµάτων και άλλων µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 
Όµως, ένας αυξανόµενος αριθµός καλλιτεχνών προσπάθησε να αποφύγει το κόστος και να 
αποκτήσει νέο κοινό µέσω του Διαδικτύου, συχνά µε τη βοήθεια βίντεο. Σε συνδυασµό µε την 
πτώση των πωλήσεων των άλµπουµ και την ταχεία ανάπτυξη του ελεύθερου περιεχοµένου στο 
διαδίκτυο, αυτό έχει αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο η βιοµηχανία λειτουργεί δραµατικά από τις  
αρχές του 21ου αιώνα. Έχει προκαλέσει τις δισκογραφικές εταιρείες να αναζητούν νέες πηγές 
κέρδους. (Klein, 2016) 
 
3.1 γ) Σχέση µε τους καλλιτέχνες 
 
Μια δισκογραφική εταιρία, τυπικά συνάπτει σύµβαση αποκλειστικής ηχογράφησης µε έναν 
καλλιτέχνη για την εµπορία των ηχογραφήσεων του καλλιτέχνη σε αντάλλαγµα δικαιωµάτων επί 
της τιµής πώλησης των ηχογραφήσεων. Οι συµβάσεις µπορούν να επεκταθούν σε σύντοµες ή 
µακράς διάρκειας και ενδέχεται να µην αναφέρονται σε συγκεκριµένες ηχογραφήσεις. Οι 
καθιερωµένοι, επιτυχηµένοι καλλιτέχνες είναι σε θέση να επαναδιαπραγµατευθούν τις συµβάσεις 
τους για να αποκτήσουν πιο ευνοϊκούς όρους για αυτούς, αλλά η πολύ διαδεδοµένη διαµάχη του 
1994 µε την Warner Bros του Prince, αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγµα όπως ισχυρίζεται ο Roger 
McGuinn τον Ιούλιο 2000 ενώπιον µιας επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ, ότι οι Byrds δεν 
έλαβαν κανένα από τα δικαιώµατα που είχαν υποσχεθεί για τις µεγαλύτερες επιτυχίες τους, "Mr. 
Tambourine Man" και "Turn! Turn !, Turn!". 
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Μια σύµβαση προβλέπει είτε ότι ο καλλιτέχνης θα παραδώσει ολοκληρωµένες ηχογραφήσεις στην 
εταιρία, είτε ότι η εταιρία θα αναλάβει την ηχογράφηση µε τον καλλιτέχνη. Για καλλιτέχνες χωρίς 
ιστορικό ηχογραφήσεων, η δισκογραφική εταιρία συµµετέχει συχνά στην επιλογή παραγωγών, 
στούντιο ηχογραφήσεων, επιπλέον µουσικών και τραγουδιών που πρέπει να ηχογραφούνται. Για 
τους καθιερωµένους καλλιτέχνες, η δισκογραφική εµπλέκεται συνήθως λιγότερο στη διαδικασία 
ηχογράφησης. 
 
Η σχέση µεταξύ δισκογραφικών και καλλιτεχνών µπορεί να είναι δύσκολη. Πολλοί καλλιτέχνες 
έχουν τροποποιήσει άλµπουµ ή έχουν λογοκριθεί κατά κάποιο τρόπο από τις δισκογραφικές 
προτού κυκλοφορήσουν τα κοµµάτια που έχουν τροποποιηθεί, τα έργα τέχνης ή οι τίτλοι που 
έχουν αλλάξει, κλπ. Οι δισκογραφικές το κάνουν επειδή πιστεύουν ότι το άλµπουµ θα κάνει 
καλύτερες πωλήσεις αν γίνουν οι συγκεκριµένες αλλαγές. Συχνά, οι αποφάσεις της δισκογραφικής 
εταιρείας είναι σωστές από εµπορική άποψη, αλλά αυτό συνήθως απογοητεύει τους καλλιτέχνες 
που αισθάνονται ότι η τέχνη τους µειώνεται από τέτοιες ενέργειες. (Klein, 2016) 
 
Στις πρώτες ηµέρες της βιοµηχανίας ηχογραφήσεων, οι δισκογραφικές εταιρίες ήταν απολύτως 
απαραίτητες για την επιτυχία οποιουδήποτε καλλιτέχνη. Ο πρώτος στόχος κάθε νέου καλλιτέχνη 
ή συγκροτήµατος ήταν να υπογράψει σε σύµβαση το συντοµότερο δυνατό. Στη δεκαετία του 1940, 
τη δεκαετία του 1950 και τη δεκαετία του 1960, πολλοί καλλιτέχνες ήταν τόσο απελπισµένοι να 
υπογράψουν συµβόλαιο µε µια δισκογραφική εταιρεία, που µερικές φορές κατέληγαν να 
υπογράφουν συµφωνίες στις οποίες πωλούσαν τα δικαιώµατα στις ηχογραφήσεις τους στην 
δισκογραφική εταιρεία για πάντα. Οι δικηγόροι που ασχολούνται µε τον χώρο της ψυχαγωγίας 
είναι αυτοί που συνήθως απασχολούνται από καλλιτέχνες για να συζητήσουν τους συµβατικούς 
όρους. 
 
Μέσα από τη συνεχή πρόοδο του Διαδικτύου, ο ρόλος των δισκογραφικών γίνεται ολοένα και 
περισσότερο µεταβαλλόµενος, καθώς οι καλλιτέχνες έχουν τη δυνατότητα να διανέµουν ελεύθερα 
το δικό τους υλικό µέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου, της κοινής χρήσης αρχείων όπως το 
BitTorrent και άλλων υπηρεσιών, µε µικρό ή µηδενικό κόστος, οικονοµική απόδοση. Οι  
καταξιωµένοι καλλιτέχνες, όπως οι Nine Inch Nails, η καριέρα των οποίων αναπτύχθηκε µε 
σηµαντική δισκογραφική εταιρία, ανακοίνωσαν την κατάργηση των σηµαντικών συµβάσεων 
τους, αναφέροντας ότι ο µη συνεργάσιµος χαρακτήρας της βιοµηχανίας ηχογραφήσεων µε αυτές 
τις νέες τάσεις βλάπτει τους µουσικούς, τους οπαδούς και τη βιοµηχανία ολόκληρη. Οι Nine Inch 
Nails αργότερα επέστρεψαν σε συνεργασία µε µια σηµαντική δισκογραφική εταιρία, 
παραδεχόµενοι ότι χρειάζονται το διεθνές µάρκετινγκ και την προωθητική προσέγγιση που µια 
σηµαντική εταιρία µπορεί να προσφέρει. Οι Radiohead ανέφεραν επίσης παρόµοια κίνητρα µε το 
τέλος της σύµβασής τους µε την EMI, όταν κυκλοφόρησε το άλµπουµ τους Rainbows ως ένα 
µοντέλο πωλήσεων "pay what you want" ως online download, αλλά επίσης επέστρεψε σε µια 
δισκογραφική εταιρία για µια συµβατική έκδοση. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι εταιρίες των δίσκων 
εξακολουθούν να ελέγχουν την µεγαλύτερη πρόσβαση στη διανοµή.  
 
3.1 δ) Νέες στρατηγικές των δισκογραφικών εταιριών 
 
Με την πρόοδο του υπολογιστή και της τεχνολογίας, όπως το Διαδίκτυο, που οδήγησε σε αύξηση 
της κοινής χρήσης αρχείων και της ψηφιακής διανοµής απευθείας στο κοινό, σε συνδυασµό µε 
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την πτώση των πωλήσεων µουσικής τα τελευταία χρόνια, οι δισκογραφικές και οι οργανισµοί 
χρειάστηκε να αλλάξουν τις στρατηγικές τους και τον τρόπο µε τον οποίο συνεργάζονται µε τους 
καλλιτέχνες. Νέοι τύποι συµφωνιών γίνονται µε καλλιτέχνες που ονοµάζονται "πολλαπλά 
δικαιώµατα" ή "360". Αυτοί οι τύποι συµφωνιών δίνουν δικαιώµατα και ποσοστά των εταιριών 
στις περιοδείες του καλλιτέχνη, στο εµπόριο και στις εγκρίσεις. Σε αντάλλαγµα για αυτά τα 
δικαιώµατα, οι δισκογραφικές συνήθως δίνουν υψηλότερες προκαταβολές στους καλλιτέχνες, 
έχουν περισσότερη υποµονή για την ανάπτυξη των καλλιτεχνών και πληρώνουν υψηλότερα 
ποσοστά πωλήσεων CD. Αυτές οι 360 προσφορές είναι πιο αποτελεσµατικές όταν ο καλλιτέχνης 
είναι καθιερωµένος και έχει µια µεγάλη βάση από οπαδούς. Για το λόγο αυτό, οι εταιρίες θα πρέπει 
να είναι πιο χαλαρές µε την ανάπτυξη καλλιτεχνών, διότι η µακροβιότητα είναι το κλειδί για 
αυτούς τους τύπους συµφωνιών. Αρκετοί καλλιτέχνες όπως οι Paramore, Maino, ακόµα και η 
Madonna έχουν υπογράψει τέτοιου είδους συµφωνίες. (Klein, 2016) 
 
 
3.1 ε) Βινύλια/Cd’s/Internet Markets σήµερα 
 
Με την πάροδο του χρόνου, την εξέλιξη της τεχνολογίας και την απαξίωση του cd και του mp3, η 
µουσική βιοµηχανία έπρεπε να βρει τρόπο να επιβιώσει και µαζί της και οι καλλιτέχνες που την 
απαρτίζουν. Τα δεδοµένα που άλλαξαν – φαινοµενικά, προς το χειρότερο, είναι αρκετά. Αρχικά 
λόγω του internet και της εύκολης δωρεάν πρόσβασης στη µουσική, οι πωλήσεις των δίσκων/cd 
έπεσαν κατακόρυφα. Επίσης, πέρα από το δωρεάν streaming (π.χ. Youtube), το κοινό µπορεί να 
'κατεβάζει' (download) εύκολα, παράνοµα όποια και όσα τραγούδια θέλει. Επιπρόσθετα, λόγω της 
εξέλιξης της τεχνολογίας, η παραγωγή και η σύνθεση ενός µουσικού τραγουδιού (κυρίως 
σύγχρονων ειδών µουσικής π.χ. pop, ηλεκτρονική µουσική) έγινε πιο εύκολη σε σχέση µε τα 
προηγούµενα χρόνια, οπότε και η παραγωγικότητα των καλλιτεχνών αυξήθηκε. Το γεγονός αυτό 
από τη µια είναι καλό, αλλά στον αντίποδα παρατηρείται η υποβάθµιση της έννοιας του 
τραγουδιού και του Album αφού οι καλλιτέχνες παράγουν πιο πολύ, και το κοινό ζητά συνεχώς 
περισσότερη µουσική (στην οποία έχει και ευκολότερη πρόσβαση - συνήθως δωρεάν). Όλα αυτά  
µειώνουν το κέρδος των δισκογραφικών αλλά και των καλλιτεχνών φυσικά αφού δεν προέκυπτε 
οικονοµικό όφελος στη δουλειά τους.  (Οικονόµου, 2017) 
Ο λόγος που χρησιµοποιείται παρελθοντικός χρόνος όµως οφείλεται στο ότι τα τελευταία 5 χρόνια 
υπάρχει µια ανάκαµψη, όχι επιστρέφοντας στα παλιά αλλά δηµιουργώντας µια νέα σχέση 
καλλιτέχνη-ακροατή, µέσω ενός νέου τρόπου, του streaming. Διαδικτυακές πλατφόρµες 
αναλαµβάνουν να εξασφαλίζουν τα δικαιώµατα των καλλιτεχνών κρατώντας µικρό ποσοστό από 
ένα ποσό που καλείται να καταβάλλει το κοινό. Πλατφόρµες όπως το Spotify και το TiDal 
πρωταγωνιστούν πλέον, επαναφέροντας λίγο τις ισορροπίες ανάµεσα σε καλλιτέχνη και ακροατή. 
Φυσικά το επίπεδο των πωλήσεων δεν είναι αντίστοιχο µε αυτό που έκαναν κάποτε οι δίσκοι, 
αλλά είναι µια καλή αρχή, αφού ο “πόλεµος” µε το “πειρατικό” κατέβασµα µουσικής είναι 
µεγάλος. 
Φυσικά πάντοτε υπάρχουν και οι δισκογραφικές εταιρίες που προσπαθούν να διασφαλίσουν τα 
δικαιώµατα του καλλιτέχνη αλλά και να βγάλουν και το κέρδος τους. Παράλληλα µε τις 
δισκογραφικές όµως πλέον, υπάρχουν και διαδικτυακές πλατφόρµες, όπου µπορεί ο εκάστοτε 
καλλιτέχνης να διασφαλίζει τα δικαιώµατα του αλλά και να κυκλοφορεί µόνος του την µουσική 
του. (χωρίς την διαµεσολάβηση δισκογραφικής) Πλέον το θετικό γεγονός λοιπόν είναι ότι 
καλλιτέχνης έχει πλέον την δυνατότητα να ανεξαρτοποιηθεί χωρίς να στηρίζεται σε 
δισκογραφικές και σε ανθρώπους που θέλουν να τον εκµεταλλευτούν όπως συνέβαινε πιο παλιά. 
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Από την παραγωγή που µπορεί να κάνει ο ίδιος, στην κυκλοφορία (release) που κάνει πάλι µόνος 
του αλλά και στην αυτοπροώθηση. Όλα αυτά χάρη στη βοήθεια του ίντερνετ και της εξέλιξης που 
έχει επέλθει στην µουσική βιοµηχανία. Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε πως τα τελευταία 5 χρόνια 
παρατηρείται αύξηση στην παραγωγή και ζήτηση δίσκων βινυλίου, αφού είναι αρκετοί οι οπαδοί 
του, που αγαπούν το ζεστό και συνήθως αναλογικό ηχόχρωµά του. (Εξαιρούνται δηλαδή οι 
ψηφιακές ηχογραφήσεις που εκτυπώνονται µετέπειτα σε βινύλιο.)   
Πιο συγκεκριµένα  από τον Μάρτιο του 2018, η εταιρεία - κολοσσός Sony άρχισε και πάλι να 
παράγει µουσικούς δίσκους, σύµφωνα µε δηµοσίευµα του BBC.  
Η δηµιουργία τους γίνεται σε εργοστάσιο της Sony νοτιοδυτικά του Τόκιο. Με αυτόν τον τρόπο, 
η εταιρεία σκοπεύει να ανταποκριθεί στη νέα τάση που καταγράφεται στη µουσική αγορά για την 
απόκτηση δίσκων.  
Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, η αγορά του βινυλίου αναµένεται να ξεπεράσει το ένα 
δισεκατοµµύριο το 2017, µε τους καταναλωτές να κάνουν λόγο για νοσταλγία της ποιότητας ήχου 
που προσφέρουν. 
Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, πολλά εργοστάσια βινυλίου άρχισαν να κλείνουν µετά την 
εµφάνιση των CDs και την επακόλουθη ψηφιοποίηση της µουσικής.  Η τελευταία φορά που η 
Sony έβγαλε στην αγορά δίσκο από βινύλιο ήταν το 1989. (Οικονόµου, 2017) 
 
3.2 Δισκογραφικές εταιρίες – Ελλάδα 
 
Ανάµεσα σε πολλές δισκογραφικές εταιρίες που βρίσκονται σε ενεργό δράση στον Ελλαδικό 
χώρο, αυτές που ξεχωρίζουν στην πιο ποπ/mainstream αλλά και ροκ µουσική σκηνή είναι η Panic 
Records, η Cobalt, η Spicy Records, η D2E Recordings αλλά και η Plus Records από την 
Θεσσαλονίκη. Σηµαντικό το γεγονός ότι η Cobalt πρόσφατα υπέγραψε συµβόλαιο συνεργασίας 
µε το Warner Music Group, τον πιο γρήγορα εξελισσόµενο και αναπτυσσόµενο από τους τρεις 
µεγαλύτερους και ιστορικούς δισκογραφικούς οµίλους παγκοσµίως. 

 
3.3 Δισκογραφικές εταιρίες στην Ηλεκτρονική μουσική (Music Labels)  

  
Η ηλεκτρονική µουσική από το ξεκίνηµα της ύπαρξής της φέρνει την “επανάσταση” ως προς την 
σχέση καλλιτέχνη-δισκογραφικής εταιρίας-ακροατή. Ο καλλιτέχνης, συνήθως και Dj, είναι ο ίδιος 
που συνθέτει παράγει και µεταδίδει τη µουσική του (µε Shows και Dj sets), οπότε αποκτά µια 
αυτοδυναµία και µια ανεξαρτητοποίηση σαν καλλιτέχνης, µη έχοντας τόσο µεγάλη ανάγκη κάποια 
δισκογραφική όπως γινόταν παλιότερα. Ο Dj/producer καλλιτέχνης, από τα πρώτα του 
ερασιτεχνικά βήµατα δηµιουργεί µόνος του το κοινό του σιγά σιγά, οπότε και το µελλοντικό 
αγοραστικό κοινό του. Εποµένως η προώθηση µέσω δισκογραφικής εταιρίας είναι κάτι που 
έρχεται στη συνέχεια για να συµπληρώσει και να ολοκληρώσει την προσπάθεια του καλλιτέχνη. 
Εποµένως δεν παρατηρείται το φαινόµενο παλαιότερων χρόνων, κυρίως στην ποπ, όπου 
καλλιτέχνες εµφανίζονταν ξαφνικά στο προσκήνιο, και εξαφανίζονταν ως δια µαγείας λίγα χρόνια 
µετά, παιχνίδια των δισκογραφικών που ‘ανέβαζαν και κατέβαζαν’ όποιον 
τραγουδιστή/καλλιτέχνη ήθελαν. 
 Μιλώντας πάντα για την ηλεκτρονική µουσική, αλλά και για την σηµερινή ποπ, οι δισκογραφικές 
πλέον, πέρα από πλατφόρµα κυκλοφορίας νέας µουσικής, αναλαµβάνουν και την προώθηση της 
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µουσικής και του καλλιτέχνη ως κύριο µέληµά τους. Σε ένα συµβόλαιο κυκλοφορίας µουσικού 
κοµµατιού µεταξύ καλλιτέχνη - δισκογραφικής, συνήθως παρουσιάζονται καθήκοντα προώθησης 
από µέρος της δισκογραφικής, σε διαδικτυακές πλατφόρµες, site, internet radios κ.α. Η 
δισκογραφική συνήθως αναλαµβάνει και ένα ρόλο management και µέντορα ως προς τους νέους 
της καλλιτέχνες.  
Οι κυκλοφορίες πάντα αφορούν διαδικτυακές πλατφόρµες αγοράς µουσικής όπως το ITunes, το 
Beat port, το Google play κ.α και σπανιότερα παίρνουν και µορφή cd ή βινυλίου όταν πρόκειται 
για album ή EP (συλλογή τραγουδιών µικρότερη από 12 κοµµάτια-άλµπουµ). 
Συνήθως µια δισκογραφική εταιρία ηλεκτρονικής µουσικής την δηµιουργεί πλέον ένας ήδη 
καταξιωµένος καλλιτέχνης Dj/producer, ο οποίος θέλει αρχικά να κυκλοφορεί µόνος του την 
µουσική του όταν και µε τον τρόπο που αυτός επιλέγει, αλλά και στη συνέχεια να έχει τη 
δυνατότητα προώθησης και στήριξης νέων ταλέντων που κατά την κρίση του αξίζουν να 
προβληθούν. Επιλέγει ένα χαρακτήρα ως προς το ηχητικό τοπίο και άκουσµα που θα κινηθεί η 
δισκογραφική του και το υποστηρίζει. Άρα παρατηρείται πως πλέον οι δισκογραφικές τέτοιου 
είδους, δεν έχουν µόνο ένα επίπεδο ως προς την ποιότητα των κυκλοφοριών που αναλαµβάνουν, 
αλλά και ακολουθούν πιστά συγκεκριµένη γραµµή µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν ένα ξεχωριστό 
προσωπικό χαρακτήρα που τις καθορίζει. Οι εταιρίες αυτές αποκτούν και τον χαρακτήρα 
‘οικογένειας’ µε επίκεντρο τον Dj/producer που τις κατέχει. Εποµένως το επίπεδο δυσκολίας για 
έναν ανερχόµενο καλλιτέχνη ανεβαίνει αφού πέρα από την ποιότητα των κοµµατιών του, πρέπει 
να προσέχει και τον χαρακτήρα και το ηχόχρωµα της κάθε εταιρίας στην οποία απευθύνεται. 
 
Top 10 Μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρίες ηλεκτρονικής µουσικής 
*βασισµένες σε ακόλουθους στα social media (Soundcloud, Facebook & Twitter) 
10) Defected 
9) Dim Mak 
8) Revealed Recordings 
7) Ministry of Sound 
6) Monstercat 
5) Armada Music 
4) Ultra Music 
3) OWSLA 
2) Mad Decent 
1) Spinnin’ Records  
(The Kid Eric,2016) 
 
3.4 Internet Markets/Online stores 

 
Κάποτε υπήρχαν τα δισκοπωλεία (δισκάδικα), όπου οι µουσικόφιλοι περνούσαν τις ώρες τους εκεί 
ψάχνοντας νέους δίσκους (αργότερα  cd) συζητώντας για τη µουσική και αγαπηµένα τους 
ακούσµατα κ.α. Πλέον κάτι τέτοιο φαντάζει σενάριο κάποιας ταινίας που θέλει να αποτυπώσει 
την αίγλη του παρελθόντος, µιας και τα σηµερινά δεδοµένα είναι τελείως διαφορετικά. Για τους 
παλιούς σίγουρα ακούγεται θλιβερό το γεγονός ότι είναι σπάνιο πλέον να συναντήσεις κάποιο 
δισκοπωλείο, αλλά για τους νέους είναι απλά η πραγµατικότητα η οποία έχει προσαρµοστεί στις 
νέες απαιτήσεις µιας παγκόσµιας αγοράς, µεταφέροντας τα πάντα online. Τα δισκοπωλεία έχουν  
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αντικατασταθεί από διαδικτυακές πλατφόρµες πώλησης µουσικής, οι οποίες παίζουν σηµαντικό 
ρόλο στη µουσική βιοµηχανία. Πλατφόρµες όπως το Beat port, το ITunes Store, αλλά και το 
Google Play, διαθέτουν προς πώληση µουσική online σε όλο τον κόσµο. 
 
3.4 α) Online stores 
 
 
Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα µουσικής είναι µια ηλεκτρονική επιχείρηση που διαθέτει προς 
πώληση αρχεία ήχου µέσω του Διαδικτύου, συνήθως ηχογραφήσεις µουσικών τραγουδιών ή 
κλασικών κοµµατιών, στα οποία ο χρήστης πληρώνει ανά τραγούδι ή συνδροµή. Μπορεί να 
διαφοροποιείται από τις υπηρεσίες ροής µουσικής στο ότι το ηλεκτρονικό κατάστηµα µουσικής 
πωλεί στον αγοραστή το πραγµατικό αρχείο ψηφιακής µουσικής, ενώ οι υπηρεσίες ροής 
(streaming) προσφέρουν στον µετέχοντα πλήρη ακρόαση του κοµµατιού χωρίς την πραγµατική 
κατοχή του αρχείου προέλευσης. Ωστόσο, τα ηλεκτρονικά καταστήµατα µουσικής προσφέρουν 
γενικά µερικές προεπισκοπήσεις τραγουδιών, ενώ µερικά τραγούδια είναι διαθέσιµα για ακρόαση 
πλήρους διάρκειας. Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα µουσικής εµφανίζουν συνήθως µια εικόνα του 
άλµπουµ ή του καλλιτέχνη ή του συγκροτήµατος για κάθε τραγούδι. Ορισµένα ηλεκτρονικά 
καταστήµατα µουσικής πωλούν επίσης εγγεγραµµένα αρχεία οµιλίας, όπως τα podcast και τα 
αρχεία βίντεο των ταινιών. 
 
3.4 β) Ιστορία 
 
Η πρώτη ελεύθερη, υψηλής πιστότητας σε απευθείας σύνδεση πλατφόρµα για download 
“κατέβασµα” µουσικών κοµµατιών στο διαδίκτυο ήταν το Internet Underground Music Archive 
(IUMA) το 1993. Το IUMA ξεκίνησε από τον Rob Lord, τον Jeff Patterson και τον Jon Luini από 
το Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας Santa Cruz . 
Το 1998, ο επιχειρηµατίας του Miami Ivan J. Parron ίδρυσε και κυκλοφόρησε το Ritmoteca.com 
ως ένα από τα πρώτα επιχειρηµατικά µοντέλα των ηλεκτρονικών καταστηµάτων µουσικής. 
Επιτρέπει στους επισκέπτες να αναζητούν οπτικά µέσα από ένα κατάλογο περισσότερα από 
300.000 τραγούδια που οργανώνονται από άλµπουµ, να ακούν µουσικά κλιπ (προεπισκοπήσεις) 
ή µουσικά βίντεο 30 δευτερολέπτων και να αγοράζουν µέσω λήψης µε τη µορφή MP3. Πουλούσε 
µεµονωµένα τραγούδια για $ 0.99 και ολόκληρο άλµπουµ για $ 9.99. Συγκέντρωσε τις συµφωνίες 
διανοµής µουσικής µε την Universal Music Group, τη Sony Music Entertainment, την 
Bertelsmann Music Group και την Warner Music Group. Αυτές οι συµφωνίες έδωσαν στην 
εταιρεία δικαιώµατα ψηφιακής διανοµής µουσικής για καλλιτέχνες όπως U2, Madonna, Britney 
Spears, Enrique Iglesias και Jay-Z. Η ιδέα της εταιρείας έδινε αρχικά στον καταναλωτή την 
δυνατότητα να κατεβάσει ένα αρχείο MP3 και να το γράψει σε ένα CD, ώστε να µπορεί να 
ακουστεί το CD σε ένα CD player. Ωστόσο, άρχισαν να κυκλοφορούν στην αγορά οι πρώτοι MP3 
players από εταιρείες όπως τα Creative Labs, πράγµα που σηµαίνει ότι οι χρήστες µπορούσαν να 
ακούν απευθείας αρχεία MP3. (Chu, 2010) 
Η δηµιουργία της αγοράς για τη µουσική µε δυνατότητα λήψης αυξήθηκε ευρέως µε την ανάπτυξη 
του Napster, µιας υπηρεσίας ανταλλαγής µουσικής και αρχείων που δηµιουργήθηκε από τον 
Shawn Fanning, που επηρέασε σηµαντικά τη σκηνή στο Internet κατά τη διάρκεια του έτους 2000. 
Το Napster ιδρύθηκε ως πρωτοποριακή υπηρεσία κοινής χρήσης αρχείων τύπου peer-to-peer 
(P2P), η οποία τόνισε ότι µοιράζονται αρχεία ήχου, συνήθως µουσική, κωδικοποιηµένη σε µορφή 
MP3. Η αρχική εταιρεία αντιµετώπισε νοµικές δυσκολίες σχετικά µε την παραβίαση πνευµατικών 
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δικαιωµάτων, διέκοψε τις δραστηριότητές της και τελικά αποκτήθηκε από τη Roxio. Στη δεύτερη 
µετεξέλιξη, το Napster έγινε ηλεκτρονικό κατάστηµα µουσικής. Αργότερα οι εταιρείες 
ακολούθησαν µε επιτυχία το παράδειγµα κατανοµής αρχείων P2P (peer to peer) όπως το Gnutella, 
το Freenet, το Kazaa, το Bearshare και πολλά άλλα. Ορισµένες υπηρεσίες, όπως το LimeWire, το 
Scour, το Grokster, το Madster και το eDonkey2000, µειώθηκαν ή άλλαξαν λόγω παρόµοιων 
περιστάσεων. 
Οι µεγάλες δισκογραφικές εταιρίες αποφάσισαν τελικά να ξεκινήσουν τα δικά τους ηλεκτρονικά 
καταστήµατα, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν άµεσα το κόστος και την τιµολόγηση αλλά και την 
παρουσίαση τραγουδιών και άλµπουµ. Η υπηρεσία της Sony Music Entertainment δεν πήγε τόσο 
καλά όσο ήλπιζε. Πολλοί καταναλωτές θεώρησαν ότι ήταν δύσκολη η πλοήγηση και η χρήση της 
υπηρεσίας. Η τιµολόγηση της Sony ύψους 3,50 δολαρίων ανά τραγούδι αποθάρρυνε επίσης 
πολλούς πρώτους χρήστες της υπηρεσίας. Επιπλέον, όπως επισήµανε το MP3 Newswire στην 
ανασκόπηση της υπηρεσίας, οι χρήστες στην πραγµατικότητα νοίκιαζαν µόνο τα κοµµάτια για 
αυτά τα 3,50 δολάρια, επειδή ο πελάτης δεν ήταν ιδιοκτήτης του αρχείου ήχου. Μετά από κάποιο 
διάστηµα τα αρχεία έπαυαν να υπάρχουν και δεν ήταν δυνατή η αναπαραγωγή τους ξανά χωρίς 
επαναγορά. Η υπηρεσία απέτυχε γρήγορα. 
 
Απτόητη, η δισκογραφική βιοµηχανία προσπάθησε ξανά. Η Universal Music Group και η Sony 
Music Entertainment συνεργάστηκαν µε µια υπηρεσία που ονοµάζεται Duet, που µετονοµάστηκε 
αργότερα σε pressplay. Η EMI, η AOL / Time Warner και η Bertelsmann Music Group 
συνεργάστηκαν µε το MusicNet. Στο τέλος, οι καταναλωτές επέλεξαν αντ’ αυτού να κατεβάσουν 
µουσική χρησιµοποιώντας παράνοµα, δωρεάν προγράµµατα ανταλλαγής αρχείων, τα οποία 
πολλοί καταναλωτές θεωρούσαν ότι ήταν πιο βολικοί και πιο εύχρηστοι. 
Η ζήτηση για ψηφιακό κατέβασµα (download) ήχου ξεκίνησε µετά την κυκλοφορία του iTunes 
Store της Apple (που στη συνέχεια ονοµάστηκε iTunes Music Store) τον Ιανουάριο του 2001 και 
τη δηµιουργία φορητών συσκευών αναπαραγωγής µουσικής και ψηφιακού ήχου όπως το iPod. 
Αυτά τα music players επέτρεψαν στους ακροατές της µουσικής να παίρνουν τη µουσική τους 
µαζί τους, οπουδήποτε κι αν πήγαιναν. (Chu, 2010) 
Υπάρχει επίσης ένας αυξανόµενος αριθµός νέων υπηρεσιών που εµφανίζονται στη δεκαετία του 
2000 που επιτρέπει στους µουσικούς να πωλούν τη µουσική τους απευθείας στο κοινό χωρίς την 
ανάγκη ενδιάµεσων φορέων. Αυτοί οι τύποι υπηρεσιών συνήθως χρησιµοποιούν διαδικτυακά 
γραφικά µε δυνατότητα ηλεκτρονικού εµπορίου που ενσωµατώνουν πολλούς τύπους ιστοσελίδων. 
Αυτό µετατρέπει κάθε σελίδα σε µουσικό κατάστηµα µουσικής online. 
Στις 10 Οκτωβρίου 2007, το αγγλικό ροκ συγκρότηµα Radiohead κυκλοφόρησε το άλµπουµ In 
Rainbows. Οι ακροατές είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν το άλµπουµ για οποιαδήποτε τιµή 
ήθελαν να πληρώσουν, επιτρέποντάς τους νόµιµα να κατεβάσουν το άλµπουµ δωρεάν. Περίπου 
το ένα τρίτο των ανθρώπων που πήραν το άλµπουµ δεν κατέβαλαν κανένα χρηµατικό ποσό, µε το 
µέσο ποσό που είχε συγκεντρωθεί να είναι £ 4 (λίρες). Μετά από τρεις µήνες online, το άλµπουµ 
αποσύρθηκε από τη µπάντα και κυκλοφόρησε φυσικά και πάλι στη µορφή CD. Από τον Απρίλιο 
του 2008, το µεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστηµα µουσικής είναι το iTunes Store, µε περίπου το 
80% της αγοράς. Στις 3 Απριλίου 2008, το iTunes Store ξεπέρασε το Wal-Mart (διαδικτυακή 
πλατφόρµα εµπορίου) ως το µεγαλύτερο λιανοπωλητή µουσικής στις Ηνωµένες Πολιτείες, ένα 
ορόσηµο στη µουσική βιοµηχανία, καθώς ήταν για πρώτη φορά στην ιστορία ότι ένας 
διαδικτυακός πωλητής µουσικής ξεπέρασε εκείνους των φυσικών µορφών µουσικής (π.χ., 
καταστήµατα που πωλούν CDs). (Cheng, 2012) 
Κατά το 2010, τα ηλεκτρονικά καταστήµατα µουσικής -ιδίως το iTunes-έχουν σηµειώσει 
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σηµαντική αύξηση των πωλήσεων. Οι καταναλωτές αρχίζουν να αποµακρύνονται από την αγορά  
δίσκων (CDs) υπέρ της αγοράς άλµπουµ από ηλεκτρονικά καταστήµατα µουσικής ή πιο συχνά 
αγοράζοντας µεµονωµένα τραγούδια. Η πλατφόρµα iTunes υπήρξε ο κύριος λόγος για αυτήν την 
αλλαγή, καθώς αρχικά πωλούσε κάθε τραγούδι στη βιβλιοθήκη της για 99 σεντς. Ιστορικά, τα 
άλµπουµ πωλούνταν για περίπου πέντε φορές το κόστος ενός single, αλλά η iTunes πωλούσε κάθε 
τραγούδι για ένα δέκατο της τιµής ενός άλµπουµ. Ωστόσο, προκειµένου να αυξηθούν οι πωλήσεις 
των άλµπουµ, το iTunes έχει θεσπίσει ένα πρόγραµµα µε τίτλο "Complete My Album", το οποίο 
προσφέρει µειωµένες τιµές στο πλήρες άλµπουµ, εάν ο καταναλωτής έχει ήδη αγοράσει ένα ή 
περισσότερα τραγούδια. (Chu, 2010) 
 
3.4 γ) Πλεονεκτήµατα των νόµιµων ηλεκτρονικών καταστηµάτων  
 
-Η πώληση αδειοδοτηµένου περιεχοµένου τηρεί τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων. 
-Οι εταιρείες λήψης µουσικής είναι πιο υπεύθυνες για τους χρήστες από ό, τι οι δηµιουργοί 
προγραµµάτων κοινής χρήσης αρχείων. 
-Ένα κεντρικό αποθετήριο µουσικής διευκολύνει την εύρεση των τραγουδιών που θέλει ο 
αγοραστής. 
 
 
3.4 δ) Μειονεκτήµατα των ηλεκτρονικών καταστηµάτων  
 
-Πολλά σηµαντικά ηλεκτρονικά καταστήµατα µουσικής προσφέρουν µουσική µόνο σε µία µορφή 
ήχου. 
-Τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήµατα µουσικής πωλούν µουσική που κωδικοποιείται σε 
µια µορφή αρχείου lossy (απωλεστικός τρόπος συµπίεσης αρχείου όπως το mp3, wma κ.α), σε 
σύγκριση µε ένα CD ήχου. Ως επί το πλείστον, η µουσική που πωλείται σε µορφή MP3 δεν 
πωλείται σε υψηλότερη κωδικοποίηση ρυθµού bit. 
-Ορισµένα καταστήµατα χρησιµοποιούν τεχνολογία ψηφιακής διαχείρισης δικαιωµάτων, η οποία 
περιορίζει τη χρήση µουσικών αρχείων σε ορισµένες συσκευές. Οι περιορισµοί ποικίλλουν µεταξύ 
διαφορετικών υπηρεσιών, και µερικές φορές ακόµη και µεταξύ διαφορετικών τραγουδιών από την 
ίδια υπηρεσία. 
-Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα χρεώνουν τη λήψη τραγουδιών, ενώ η παράνοµη διανοµή αρχείων 
δεν έχει αντίτιµο (αν και οι παράνοµες συσκευές λήψης τραγουδιών µπορεί να αντιµετωπίσουν 
πρόστιµα και δίωξη σε ορισµένες χώρες και τα παράνοµα αρχεία ενδέχεται να περιέχουν ιούς 
υπολογιστών) 
 
3.5 - Beatport.  
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Το Beatport είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα µουσικής µε γνώµονα τη µουσική που ανήκει στο 
LiveStyle (pop, electronica, house κ.α). Η εταιρεία εδρεύει στο Ντένβερ, στο Λος Άντζελες και 
στο Βερολίνο. Το Beatport προσανατολίζεται κυρίως προς τους DJs, που πωλούν πλήρη 
τραγούδια αλλά και γενικότερα προς την ηλεκτρονική µουσική.  

    
3.6 - Itunes Store. 

 

   To iTunes Store (γνωστό ως iTunes Music Store µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2006) είναι ένα 
ηλεκτρονικό κατάστηµα που υλοποιήθηκε από την εταιρεία Apple Computers και λειτουργεί 
µέσω του προγράµµατος iTunes. Το κατάστηµα ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 28 Απριλίου 
2003. Έως τον Σεπτέµβριο του 2006 έχουν πουληθεί µέσω του iTunes Store πάνω από 1,5  
δισεκατοµµύρια µουσικά κοµµάτια και γύρω στο 88% των παγκόσµιων ηλεκτρονικών πωλήσεων 
µουσικής. Μια από τις πιο διαδεδοµένες ηλεκτρονικές πλατφόρµες πώλησης µουσικής. (Cheng, 
2012) 
 
   3.7 - Google Play store. 
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Το Google Play, παλαιότερα γνωστό ως Android Market, είναι µια ψηφιακή εφαρµογή διανοµής 
για το Android (λειτουργικό σύστηµα κινητών τηλεφώνων/smartphones) και ένα κατάστηµα 
ηλεκτρονικών, το οποίο αναπτύσσεται και συντηρείται από τη Google . Η υπηρεσία επιτρέπει 
στους χρήστες να περιηγηθούν και να κατεβάσουν µουσική, περιοδικά, βιβλία, ταινίες, παιχνίδια, 
τηλεοπτικά προγράµµατα και εφαρµογές που δηµοσιεύθηκαν µέσω του Google. Για να 
κυκλοφορήσει κάποιος µουσική µέσω του Google play, ισχύει ότι ίσχυε και στις προηγούµενες 
πλατφόρµες, Itunes, Beatport. ( Θα πρέπει να έχει προηγηθεί επίσηµη κυκλοφορία του τραγουδιού 
είτε από δισκογραφική εταιρία είτε από κάποιο εγκεκριµένο site όπου µπορεί ο καλλιτέχνης 
επίσηµα και επί πληρωµή να κυκλοφορήσει µόνος του το έργο του.)  (Wilson, 2009) 
 
Φυσικά ακόµα και αυτού του είδους οι πλατφόρµες τείνουν να χάσουν τη δυναµική τους, αφού 
πλέον το streaming κυριεύει τη µουσική βιοµηχανία. Ο κόσµος τείνει όλο και περισσότερο να 
‘στριµάρει’ και όχι να ‘κατεβάζει/αγοράζει’ µουσική. Εποµένως πλατφόρµες όπως το Spotify 
είναι στην κορυφή της πυραµίδας, διασφαλίζοντας πάντα τα δικαιώµατα των καλλιτεχνών, αλλά 
και βγάζοντας και µεγάλα κέρδη αντίστοιχα. Παρ’όλα αυτά δεν σηµαίνει πως δεν υπάρχουν ακόµα 
δισκοπωλεία, ή πως δεν πωλείται µουσική στο διαδίκτυο ή σε µορφή cd. Οι πλειοψηφία όµως του 
κόσµου δείχνει να προτιµά να δηµιουργεί ένα λογαριασµό στο spotify και να ακούει τη µουσική 
που θέλει, όποτε θέλει, παρά να µπει στη διαδικασία να αγοράζει ένα ένα τα κοµµάτια που του 
αρέσουν. 
   Η παγκόσµια αγορά της ηχογραφηµένης µουσικής αυξήθηκε κατά 5,9% το 2016 - ο ταχύτερος 
ρυθµός στις τελευταίες δύο δεκαετίες, από τότε που η βιοµηχανική οργάνωση International 
Federation of the Phonographic Industry (IFPI) άρχισε να παρακολουθεί την αγορά ψηφιακής 
µουσικής το 1997. 
Τα έσοδα από ροή αυξήθηκαν κατά 60% τον προηγούµενο χρόνο, αντισταθµίζοντας την  
απότοµη πτώση των εσόδων από τη λήψη και τη µείωση των πωλήσεων CD σε µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του εµπορικού οµίλου.  
Η Spotify ανέφερε πάνω από 60 εκατοµµύρια συνδροµητές τον Ιούλιο. 
Η Apple Music ανέφερε 30 εκατοµµύρια χρήστες από τον Σεπτέµβριο. 
Η Amazon είχε περίπου 16 εκατοµµύρια συνδροµητές τον Ιούλιο, σύµφωνα µε την έρευνα της 
MIDiA. (Knowles, 2017) 
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Κεφάλαιο 4  
Εκδηλώσεις (event) και φεστιβάλ (festivals) για παραγωγούς και Dj’s.   
    
 Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, της ηλεκτρονικής µουσικής και γενικότερα µε την διεύρυνση 
της αγοράς σε παγκόσµιο επίπεδο, έχουν δηµιουργηθεί εκδηλώσεις (events) για µουσικούς 
παραγωγούς και Dj’s µε χαρακτήρα συνδιάσκεψης (conference), σεµιναρίων και masterclass. 
Τέτοιες εκδηλώσεις συνδυάζουν σεµινάρια, επαφή µε artist managers, bookers, άλλους 
παραγωγούς και µουσικούς αλλά και τις ίδιες τις δισκογραφικές εταιρίες. Αυτά τα event 
προσελκύουν ανθρώπους που µοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα και το ίδιο πάθος για την µουσική 
από όλο τον κόσµο. Πολλά από αυτά διαθέτουν και ειδικούς χώρους (Demodrop), όπου οι 
ανερχόµενοι καλλιτέχνες µπορούν απευθείας να δώσουν κάποιο demo τους στον υπεύθυνο µιας 
δισκογραφικής εταιρίας και εκείνος το ακούει εκείνη την στιγµή, τους λέει την γνώµη του και αν 
κρίνει ότι είναι πολύ καλό το αποτέλεσµα και ταιριάζει στον χαρακτήρα της δισκογραφικής του, 
µπορεί µέχρι και να το υπογράψει και να αναλάβει την επίσηµη κυκλοφορία του. Επίσης τέτοια 
event φιλοξενούν µεγάλες εταιρίες που δηµιουργούν τον εξοπλισµό και τα εργαλεία των producers 
και των dj’s (κονσόλες, midi keyboards, DAWs, ηχεία, µικρόφωνα κ.α) Εποµένως οι 
συµµετέχοντες στην εκδήλωση έχουν την ευκαιρία να δοκιµάσουν τα νέα µηχανήµατα οι ίδιοι, να 
λύσουν απορίες ρωτώντας τους ειδικούς τεχνικούς της κάθε εταιρίας καθώς και να δουλέψουν µε 
µηχανήµατα πολύ υψηλού κόστους. Σε τέτοιες εκδηλώσεις επίσης παρευρίσκονται και άτοµα του 
χώρου (της µουσικής βιοµηχανίας γενικότερα), στελέχη και υπεύθυνοι δισκογραφικών εταιριών, 
άτοµα από promo agencies, managers, bookers , στελέχη και CEO από µεγάλα φεστιβάλ και clubs 
από όλο τον κόσµο. Επίσης αυτά τα event προσελκύουν και επαγγελµατίες που είναι άµεσα 
συνδεδεµένοι µε τον χώρο της µουσικής, φωτογράφοι , εικονολήπτες, εταιρίες προώθησης στα 
social media κ.α. Γενικότερα τέτοιου είδους εκδηλώσεις είναι ένα µεγάλο ζωντανό δίκτυο της 
µουσικής, ανταλλαγής πληροφοριών, επικοινωνίας και εξέλιξης. Εποµένως καταλαβαίνουµε την 
ζωτικότητα και την σηµαντικότητα του έργου τους, καθώς και το µεγάλο πλεονέκτηµα του να 
βρεθεί κάποιος καλλιτέχνης σε ένα τέτοιο event. Κάποια από αυτά τα events θα αναλυθούν 
παρακάτω, µε την παρουσίαση των επιλογών που έχει κάποιος πηγαίνοντας σε αυτά.  
    
4.1 ADE (Amsterdam Dance Event)  
 

 
   Το Amsterdam Dance Event (ADE) είναι ένα ηλεκτρονικό συνέδριο και φεστιβάλ ηλεκτρονικής 
µουσικής που διοργανώνεται κάθε χρόνο στα µέσα Οκτωβρίου, στην πόλη του Amsterdam. Η 
εκδήλωση διοργανώνεται από το The Amsterdam Dance Event Foundation και προσφέρει ένα 
πλήρες πρόγραµµα ηµερησίων συνεδρίων στο ADE Pro, ADE Tech, HDE, ADE University, ADE 
Next, ADE Beamlab και ADE Green, όπου γίνονται 450 εκδηλώσεις µε 2.200 καλλιτέχνες σε 
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πέντε ηµέρες, 115 κλαµπ και πολυχώρους. Τα Show προσελκύουν περισσότερους από 350.000 
ανθρώπους από όλο τον κόσµο στην πόλη, κάνοντας το Άµστερνταµ µία από τις πιο 
πολυσύχναστες πόλεις του κόσµου. Ξεκίνησε το 1995 ως ένα τριήµερο συνέδριο και στo οποίo 
συµµετείχαν 300 σύνεδροι µε 30 DJs act. Το ADE βασίστηκε αρχικά στο De Balie για τα συνέδρια 
κατά τη διάρκεια της ηµέρας και το βράδυ πραγµατοποιούσε τα Shows σε τρεις χώρους: Paradiso, 
Melkweg και το Club Escape. Η εκδήλωση ξεκινά την Τετάρτη µε την ADE Pro, την ADE Tech. 
Το ADE Green και το ADE University, καθώς και το βράδυ το DJ Cook-Off, το οποίο κέρδισε 
για τρίτη φορά ο Seth Troxler το 2013. Παράλληλα, το ADE περιλαµβάνει επίσης την τελετή 
απονοµής των βραβείων DJ Mag Top 100 DJs. Το πρόγραµµα της ηµέρας ADE Pro, το οποίο 
προσέλκυσε 5.500 επαγγελµατίες του κλάδου της µουσικής, των µέσων ενηµέρωσης και της 
τεχνολογίας το 2014, βασίζεται στο κέντρο Felix Meritis και στο Dylan Hotel, όπου και τα δύο 
βρίσκονται στο Keizersgracht. Το ADE University, είναι ένα πρόγραµµα για επίδοξους 
επαγγελµατίες της µουσικής βιοµηχανίας, µε το ADE Green (σε συνεργασία µε το SFX) που 
διοργανώνεται στο Σικάγο Social Club. Το φεστιβάλ περιλαµβάνει επίσης το Hard Dance Event 
(HDE) στο Melkweg για σκληρότερα (hard) στυλ ηλεκτρονικής µουσικής. Το ADE ανοίγει επίσης 
τις πόρτες του σε µη επαγγελµατίες µουσικούς µε το ADE Next, όπου οι φιλόδοξοι καλλιτέχνες 
και παραγωγοί καλούνται να συναντηθούν µε τους πιο δηµοφιλείς καλλιτέχνες του κόσµου, 
παραγωγούς και DJs, πρόσωπο µε πρόσωπο. Η τελευταία πρωτοβουλία της εκδήλωσης είναι το 
ADE Playground, το οποία ξεκίνησε το 2011 ως νέα βιτρίνα τεχνολογίας, αλλά από το 2012 
διαθέτει περίπου 30 pop-up εκδηλώσεις, µε εκπληκτικές  
εµφανίσεις κατά την διάρκεια της ηµέρας από κορυφαίους DJs, ειδικές σειρές προϊόντων, 
προβολές ταινιών και εκπτώσεις σε καταστήµατα και µπαρ.  
Η νυχτερινή σύνθεση της εκδήλωσης διαθέτει πάνω από 2200 DJs και καλλιτέχνες, καθώς και µια 
επιλογή από επερχόµενα τοπικά και διεθνή ταλέντα, που παίζουν συνολικά για πάνω από 350.000 
clubbers σε χώρους σε όλη την πόλη.  
 
 4.2 Dancefair  

    
Το Dancefair είναι και αυτό ένα συνέδριο για επαγγελµατίες µουσικούς, αλλά και για ανθρώπους 
που θέλουν να µπουν στον χώρο της µουσικής, είτε ως καλλιτέχνες, παραγωγοί, Djs είτε ως 
manager, είτε ως ιδιοκτήτες δισκογραφικής εταιρίας κ.α. Διοργανώνεται κάθε χρόνο µέσα στον 
Μάρτιο, στην πόλη της Ουτρέχτης στην Ολλανδία. Στεγάζεται σε έναν µεγάλο πολυχώρο, όπου 
λαµβάνουν χώρα demodrops, εκθέσεις µε νέα εργαλεία, όργανα και µηχανήµατα, αλλά και τα 
conference rooms, όπου γίνονται διάφορα masterclasses και οµιλίες από µεγάλους και 
καταξιωµένους καλλιτέχνες αλλά και ανθρώπους του χώρου.   
Μέσα από τα demodrops οι ενδιαφερόµενοι έρχονται σε άµεση επαφή µε τις µεγαλύτερες 
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δισκογραφικές εταιρίες της ηλεκτρονικής και ποπ µουσικής σκηνής, αλλά και µε πολύ 
καταξιωµένους καλλιτέχνες, στους οποίους δείχνουν τα demo κοµµάτια τους και παίρνουν 
συµβουλές και απόψεις από τους ειδικούς. Επίσης συµβαίνουν παράλληλα πολλά 1on1 sessions, 
όπου ο εκάστοτε ενδιαφερόµενος, κλείνει ‘ραντεβού’ µε κάποιον καλλιτέχνη ή κάποιον 
παράγοντα του χώρου (manager, label owner κ.α.) και συζητούν για οποιοδήποτε θέµα θέλει ο 
ενδιαφερόµενος.  
Στους εκθεσιακούς χώρους, οι παρευρισκόµενοι µπορούν να έρθουν σε άµεση επαφή µε όλα τα 
νέα µηχανήµατα που αφορούν την παραγωγή (production) αλλά και το Djing, δοκιµάζοντας οι  
ίδιοι και ρωτώντας οτιδήποτε θέλουν στους ειδικούς.  
Το Dancefair προσελκύει περισσότερο κόσµο από χρόνο σε χρόνο, και χάρη στο κλειστό 
περιβάλλον όπου διοργανώνεται προσφέρει την άµεση επαφή µεταξύ των παρευρισκόµενων και 
των καλλιτεχνών, πυροδοτώντας έτσι την έµπνευση και την απόκτηση νέων γνώσεων. Γι’ αυτό 
ακριβώς τον λόγο και στην µέση του εκθεσιακού χώρου υπάρχουν τραπέζια όπου οι 
παρευρισκόµενοι (άγνωστοι µεταξύ τους πολλές φορές) κάθονται, ανταλλάσσουν απόψεις, 
δείχνουν τη δουλειά τους και παίρνουν έµπνευση και γνώσεις για να συνεχίσουν.   
    
4.3 IMS Ibiza (International Music Summit)  
    
Το International Music Summit (IMS) είναι ένα τριήµερο συνέδριο ηλεκτρονικής dance 
(χορευτικής) µουσικής το οποίο πραγµατοποιείται στην Ίµπιζα. Όπως χαρακτηρίζεται από τον 
ιδρυτή του Pete Tong “ είναι ένα έντονο περιβάλλον δικτύωσης µε την γοητεία του αγαπηµένου 
µου νησιού της Ibiza, αλλά µε κλίµα Back to Business, το οποίο οδηγεί στο εναρκτήριο 
σαββατοκύριακο της καλοκαιρινής σεζόν του νησιού.”  
Το πρώτο IMS έγινε το 2008 και ήταν ανοιχτό σε 300 εκπροσώπους. Το 2009 ο αριθµός των 
διαθέσιµων εισιτηρίων αυξήθηκε και ο εκθεσιακός χώρος φιλοξένησε 30 εταιρίες. Εκείνη τη 
χρονιά λοιπόν η εκδήλωση διοργανώθηκε από managers και agents καλλιτεχνών, Dj και 
παραγωγών όπως οι Mark Ronson, Moby, Carl Cox, Mylo όπως και από εκπροσώπους µεγάλων 
Club και φεστιβάλ όπως το Creamfields, Bestival και το Pacha. Πραγµατοποιήθηκε επίσης και 
οµιλία από τον Καναδό µουσικό Richie Hawtin.  
To 2011 συµπεριλήφθηκε στην εκδήλωση ένα Speed Pitching event µε τον Γιώργο Εργατούδη, το 
BBC Radio One και το grand finale ήταν το µεγάλο πάρτυ στην Baluarte De Santa Lucia , περιοχή 
παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της Unesco στην Dalt Vila, στην πόλη της Εϊβίσσα, όπου 
συµπεριλήφθηκαν Dj sets από τους Pete Tong, Dubfire και Jason Bentley.   
Έτσι το IMS έχει την ιδιαίτερη οµορφιά ενός συνεδρίου, το οποίο ξεκινάει από τα conference 
rooms πολυτελούς ξενοδοχείου και καταλήγει σε ένα από τα πιο ειδυλλιακά µέρη για ένα 
µοναδικό φεστιβάλ ηλεκτρονικής µουσικής στον νησί της Ίµπιζα.  
    
    
4.4 WMC (Winter Music Conference)  
       
Το Winter Music Conference είναι ένα συνέδριο ηλεκτρονικής µουσικής που διαρκεί µια  
εβδοµάδα και πραγµατοποιείται κάθε Μάρτιο στο Miami Beach, Ηνωµένες Πολιτείες, από το 
1985. Είναι επίσης γνωστό και ως η πρεµιέρα της νέας σεζόν πάνω στην ηλεκτρονική µουσική. 
Το συνέδριο συγκεντρώνει επαγγελµατίες όπως καλλιτέχνες, DJs, εκπροσώπους δισκογραφικών 
εταιρειών (A & R), παραγωγούς, διαφηµιστές, ραδιόφωνα και µέσα ενηµέρωσης για σεµινάρια 
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και συζητήσεις σε οµάδες. Χιλιάδες είναι οι συµµετέχοντες που παρακολουθούν το WMC κάθε 
χρόνο από όλο τον κόσµο.  
To WMC ιδρύθηκε το 1985 από τους Louis Possenti και Bill Kelly. Μέχρι το 2012 αριθµούσε 
100.000 συµµετέχοντες συνολικά ενώ µόνο την χρονιά του 2017, µέτρησε 2.000.000 
εγγεγραµµένους στο επίσηµο site του, καθώς και φιλοξένησε πάνω από 1,900 καλλιτέχνες και 
Dj’s οι οποίοι συµµετείχαν σε πάνω από 390 εκδηλώσεις σε 110 ξεχωριστά µέρη στο Miami.  
Το πρώτο WMC πραγµατοποιήθηκε στο Fort Lauderdale Marriott στις 19-21 Φεβρουαρίου 1986. 
Υπήρχαν περίπου 80 εκπρόσωποι της βιοµηχανίας της ηλεκτρονικής dance µουσικής.  Από την 
εκκίνησή του το 1986, οι εκδηλώσεις του γεγονότος έχουν µετακινηθεί προς τα νότια, σε 
ολόκληρο το Miami Beach και το Downtown Miami.  
Ένα σηµαντικό γεγονός κατά τη διάρκεια του WMC είναι τα Διεθνή Βραβεία Μουσικής Χορού 
(IDMA). Τα IDMA αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του WMC και δηµιουργούν πάνω από δύο 
εκατοµµύρια ψήφους από τους λάτρεις της µουσικής σε 209 χώρες κάθε χρόνο για να 
αναγνωρίσουν και να τιµήσουν εξαιρετικά επιτεύγµατα σε 57 κατηγορίες ανάθεσης. Το WMC και 
η Ακαδηµία Καταγραφής άρχισαν το 1996 - µια συνεργασία που παρουσιάζει το The Producers 
Forum, µια συλλογή από θρυλικούς καλλιτέχνες.  
 Το 1999, το Ultra Beach Music Festival, πλέον γνωστό ως Ultra Music Festival, έγινε µια 
εκδήλωση στο πλαίσιο του Winter Music Conference που πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 
13 Μαρτίου 1999. Το περιοδικό Waxpoetics Magazine, η JBL και η Stanton, χρηµατοδότησαν το 
πρώτο International Record Collectors Show το 2007.  
  Εκατοντάδες επαγγελµατίες του κλάδου, παραγωγοί, καλλιτέχνες, διαφηµιστές, δισκογραφικές 
εταιρείες και ενθουσιώδεις µουσικόφιλοι συγκεντρώνονται για να συµµετάσχουν σε διάφορα 
σεµινάρια, οµάδες και εργαστήρια, πάρτι και εκδηλώσεις. Το WMC δεν είναι µόνο για τους 
µεγάλους καλλιτέχνες, όπως ο Tiesto και ο Steve Aoki, αλλά και για τους underground 
καλλιτέχνες και τους ανερχόµενους DJs.  
Υπάρχουν περισσότερα από 500 µεµονωµένες εκδηλώσεις (event) κατά τη διάρκεια της 
εβδοµάδας που πραγµατοποιείται το συνέδριο. Το 2007, οι New York Times το ονόµασαν "ένα 
από τα πιο αναµενόµενα clubbing γεγονότα στη χώρα.” (WMC, διαθέσιµο: 
http://wintermusicconference.com/about/aboutwmc/ )  

 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Φωτογραφίες 
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4.5 α) Amsterdam Dance Event – Conference room (2017) 
 
 
 

 
4.5 β) Amsterdam Dance Event (ADE) – Conference room, Nicky Romero Q&A panel 
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4.5 γ). Amsterdam Dance Event (ADE) Live Orchestra 
 

 
4.5 δ) Amsterdam Dance Event (ADE) – Martin Garrix at RAI, Sold Out show (2018) 
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4.5 ε) Dancefair – Masterclass 
 

 
4.5 στ.) Dancefair – Hardwell Masterclass 

 
4.5 ζ) Dancefair – Main Area 
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4.5 η) Dancefair – Exploring Synths at Main Area 
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Κεφάλαιο 5 
Προβληµατισµοί – Συµπεράσµατα 

 
5.1 Προβληµατισµοί: 
Παρατηρείται λοιπόν πως έχουν επέλθει µεγάλες και ριζικές αλλαγές στην µουσική, από την 
δηµιουργία ενός τραγουδιού, την αντιµετώπιση του ως ενός προϊόντος πλέον και όχι ως συνόλου 
τραγουδιών (άλµπουµ) αλλά και στην προώθηση και την διανοµή του. Ολόκληρη η βιοµηχανία 
έχει αλλάξει και µαζί της και ο τρόπος που πρέπει να σκέφτεται και να δρα ο καλλιτέχνης, αν και 
εφόσον θέλει να κινηθεί επαγγελµατικά στον χώρο φυσικά. Στηριζόµενος κάποιος σ’αυτό το 
γεγονός µπορεί να θεωρήσει πως ο ανερχόµενος καλλιτέχνης σήµερα έχει να αντιµετωπίσει και 
να διαχειριστεί περισσότερους ρόλους και υποθέσεις ως µάνατζερ (διαχειριστής) του ίδιου του 
του εαυτού παρά το µουσικό κοµµάτι της καριέρας του. Το γεγονός αυτό από µόνο του είναι 
αρκετά αγχωτικό και αποτρεπτικό για έναν ανερχόµενο καλλιτέχνη, συνθέτη/µουσικό 
παραγωγό/µπάντα κ.α. καθώς ο µουσικός ενδιαφέρεται για το ότι πρέπει να γράψει καλή µουσική 
και όχι το πως θα αυξήσει τους fans (κοινό) του στα social media (µέσα κοινωνικής δικτύωσης) ή 
για το πως θα πάρει περισσότερα views (επισκέψεις) το τραγούδι του στο Youtube. Καλώς ή 
κακώς όµως ο ρόλος του µάνατζερ ίσως είναι κάτι που πρέπει υιοθετηθεί από τον καλλιτέχνη, στο 
πρώιµο στάδιο της καριέρας του τουλάχιστον, µέχρι να καταφέρει τουλάχιστον να τραβήξει την 
προσοχή των επαγγελµατιών του χώρου.  
Επίσης το γεγονός του ότι η µουσική βιοµηχανία πλέον δεν στηρίζεται σε πωλήσεις αλλά σε 
streams είναι κάτι που µπορεί να αποθαρρύνει και να αγχώνει έναν νεαρό καλλιτέχνη που βλέπει 
πως το να γράφει και να πουλάει τη µουσική του δεν είναι κάτι που µπορεί να τον συντηρήσει, 
ιδίως στα πρώιµα στάδια της καριέρας του. Ιδιαίτερα στην ποπ και ηλεκτρονική µουσική σκηνή, 
οι οικονοµικές απολαβές του καλλιτέχνη στηρίζονται κυρίως στις live εµφανίσεις και όχι στις 
απολαβές µέσω των πωλήσεων µουσικών κοµµατιών. Για να φτάσει όµως κάποιος στις ζωντανές 
εµφανίσεις, πρέπει πρώτα να υπάρξει η αναγνώριση από τον κόσµο, κάτι που δεν µπορεί να συµβεί 
στους ανερχόµενους καλλιτέχνες.  
 
5.2 Συµπεράσµατα: 
Προκύπτει λοιπόν, ότι στη δύσκολη αυτή εποχή, ειδικά στην Ελλάδα της οικονοµικής κρίσης, 
ένας νέος καλλιτέχνης πρέπει να εξοπλιστεί µε ατελείωτη υποµονή και αλύγιστη πίστη προς την 
δουλειά του, δουλεύοντας πάντα µε υπερβάλλοντα ζήλο ενώ παράλληλα δεν έχει καµιά 
οικονοµική απολαβή από αυτό για πολύ καιρό, µέχρι οι κόποι του να αρχίσουν να αποδίδουν. 
Μέσα σ’αυτό το όχι και τόσο θετικό κλίµα και περιβάλλον, δύσκολα θα πάρει κάποιος την 
απόφαση να επιχειρήσει να ζήσει ως επαγγελµατίας µουσικός.  
 Ανατρέχοντας όµως στο παρελθόν φαίνεται πως η συγκεκριµένη απόφαση δεν ήταν ποτέ εύκολη 
για έναν µουσικό, ή γενικότερα για κάποιον καλλιτέχνη. Ίσως θα πρέπει απλά να το πιστέψει 
κάποιος και απλά να το δοκιµάσει. Διότι δεν είναι εύκολο να συντηρεί κάποιος µια τέτοια 
επένδυση χωρίς εισόδηµα, ή και µε παράλληλη δουλειά (λόγω περιορισµένου χρόνου πλέον). 
 Όπως η µουσική, ως µια ζωντανή γλώσσα επικοινωνίας πάντα άλλαζε και συνεχίζει να αλλάζει 
διαρκώς, έτσι και η µουσική βιοµηχανία αλλάζει και προσαρµόζεται ανάλογα µε τις ανάγκες του 
ανθρώπου σε κάθε χρονική περίοδο. Το γεγονός αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να τροµάζει 
τον καλλιτέχνη, αλλά αντίθετα ο ίδιος θα πρέπει να µάθει πρώτα τους ¨κανόνες του παιχνιδιού¨ 
και έπειτα να αποφασίσει για τον αν θα πορευτεί µε αυτούς. Καλώς η κακώς όταν αναφέρεται 
κάποιος στη µουσική βιοµηχανία,η τέχνη πολλές φορές παραγκωνίζεται, καθώς το κέρδος είναι 
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αυτό που έρχεται στο προσκήνιο. Φυσικά αυτό δεν είναι πάντοτε κακό αλλά και ούτε θα έπρεπε 
να ενοχοποιεί κάποιον µουσικό (δηλ. η εµπορικότητά του) καθώς τέχνη και εµπόριο έχουν 
συνυπάρξει πάρα πολλές φορές, αν αναλογιστούµε ότι πολλές από τις µεγαλύτερες σε παγκόσµιο 
επίπεδο επιτυχίες ήταν ‘εµπορικά προϊόντα της µουσικής βιοµηχανίας’. Άλλωστε το χρήµα 
¨εισβάλει¨στον χώρο της τέχνης από την βασική και δίκαιη ανάγκη του καλλιτέχνη να ζήσει από 
αυτό που αγαπάει να κάνει. Προσαρµοσµένος στις νέες συνθήκες λοιπόν ο ανερχόµενος 
καλλιτέχνης, θα πρέπει να είναι δηµιουργός, παραγωγός αλλά και µάνατζερ του εαυτού του για 
να µπορέσει να προωθήσει το έργο του.  
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