
Ε. Σ. Υπάρχει µία παγκόσµια τάση οι ίδιοι οι συνθέτες να
διανέµουν τη µουσική τους µέσω του διαδικτύου µε προ-
σωπικές ιστοσελίδες ή κόµβους χωρίς τη διαµεσολάβηση
των δισκογραφικών εταιρειών. Βλέπεις να έχει µέλλον αυ-
τή η τακτική, δεδοµένου ότι ένας καλλιτέχνης δύσκολα
µπορεί να κλείσει αίθουσες συναυλιών και να παρουσιάσει-
γνωστοποιήσει το έργο του χωρίς τη βοήθεια µίας µεγάλης
εταιρείας;

Α. Π..Το πρόβληµα ως σήµερα ήταν το «πώς θα γνωστο-
ποιήσω την µουσική µου». Στο νέο τοπίο αυτό που θα έχει
σηµασία δεν είναι η προσφορά του περιεχοµένου - αυτή
θα θεωρείται δεδοµένη - αλλά το πλήθος των τρόπων που
θα του προσδώσουν νόηµα και θα µετατρέψουν την σχέ-
ση σε µοναδική εµπειρία. Η πρόκληση πλέον είναι η απο-
τελεσµατικότητά µας στην προσέλκυση, αξιοποίηση και
διατήρηση του ενδιαφέροντος του κοινού. 

Σήµερα το διαδίκτυο αποτελεί µια εξαιρετική πλατ-
φόρµα ανάπτυξης και ελέγχου της καριέρας των δηµι-
ουργών. Οποιαδήποτε πληροφορία για ένα καλλιτέχνη
και το έργο του µπορεί και πρέπει να είναι προσπελάσιµη
24  ώρες την ηµέρα, επτά µέρες την εβδοµάδα, 365 µέρες
το χρόνο. Η δυνατότητες ανάρτησης ή ανανέωσης κάθε
είδους πληροφοριών, προβολής έργων ή δραστηριοτή-
των σε εξέλιξη, τεσταρίσµατος ιδεών, ακρόασης αποσπα-
σµάτων συνθέσεων, δωρεάν διανοµής αρχείων ήχου,
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πώλησης φυσικών ή άϋλων φορέων, εισιτηρίων για κάθε
είδους εκδηλώσεις, συναυλίες, τουρνέ και τόσα άλλα,
είναι ορισµένα από τα εργαλεία που µπορούν να αξιοποιη-
θούν για την ανάπτυξη και διατήρηση µας ουσιαστικής
σχέσης µε το κοινό. Νέες, ολοκληρωµένες, εύχρηστες και
αποτελεσµατικές µέθοδοι έκθεσης και προβολής, προ-
σαρµόσιµες στα κάθε είδους κριτήρια αναπτύσσονται
παντού γύρω µας. Ο εµπλουτισµός των παρερχοµένων
υπηρεσιών µε την διάθεση κάθε είδους εµπορευµάτων
(ρούχα, πόστερ, παιχνίδια κ.α.) που φέρουν την προσωπι-
κή σφραγίδα του καλλιτέχνη, η διάθεση κάρτας εισόδου
στα παρασκήνια µιας συναυλίας, η διάθεση αρχείων
βίντεο από πρόβες στο στούντιο, δείγµατα επερχόµενων
έργων, κ.α. αποτελούν πρόσθετα βήµατα τόνωσης της
σχέσης που δεν είναι πλέον µονοµερής αλλά αµφίδροµη
µε το κοινό να συµµετέχει ενεργά εκθέτοντας απόψεις και
προτάσεις. 

Γ. Γ. Στην Ελλάδα υπάρχει ο δικτυακός τόπος Makemusic,
του οποίου,µαζί µε µια οµάδα προσωπικοτήτων του χώρου,
έχεις την ευθύνη διαχείρισης. Τι  υπηρεσίες προσφέρει  και
ποιο είδος µουσικής έχει θέση στη σελίδα αυτή;

Α. Π. Καταρχήν να διευκρινίσω ότι το makemusic.gr απο-
τελεί  την προσπάθεια µιας µικρής οµάδας προσωπικοτή-
των του χώρου να στηρίξουν την ανεξάρτητη µουσική
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δηµιουργία δίνοντας τη δυνατότητα στα µέλη της κοινότη-
τας να προβάλλουν τη µουσική τους δωρεάν.

Όπως και οι αντίστοιχοι δικτυακοί τόποι του εξωτερι-
κού το makemusic είναι ανοιχτό σε όλα τα µουσικά είδη. 

Γ. Γ. Τι  άλλες υπηρεσίες προσφέρει ο δικτυακός τόπος του
makemusic;

Α. Π. Το εξειδικευµένο λογισµικό που χρησιµοποιείται
προσφέρει µεταξύ άλλων:

∆υνατότητα παρουσίασης του προφίλ των δηµιουργών
µελών - δυνατότητα ανάρτησης µουσικών αρχείων και
βίντεο - forum - online streaming radio - charts - άρθρα -
αγγελίες - παρουσιάσεις µουσικών προϊόντων, ανάρτηση
δελτίων τύπου - δηµιουργία δηµοσκοπήσεων & ψηφοφο-
ριών - παραποµπή µέσω συνδέσµων σε κάθε είδους χρή-
σιµων για τους µουσικούς δικτυακών τόπων κ.α. 

Αυτή την περίοδο προωθούνται κάποιες πολύ σηµαντι-
κές συνεργασίες που θα ανατρέψουν το τοπίο στο χώρο
της ανεξάρτητης δηµιουργίας και θα ανακοινωθούν
σύντοµα. 

Ε. Σ. Μπορεί να συνυπάρξει στο Make Music και στο forum
συζήτησης ένας µουσικός χωρίς µουσική παιδεία, που πι-
θανώς να ξεκίνησε µε προσωπικούς πειραµατισµούς σε
συνθετητή, µε κάποιον γνώστη των τεχνικών σύνθεσης, εκ-
πρόσωπο της λεγόµενης «λόγιας» µουσικής;

Α. Π. To forum αποτελεί ένα ευρύτατο και ταξινοµηµένο σε
κατηγορίες χώρο επικοινωνίας, συζητήσεων και συνει-
σφοράς γνώσεων, προτάσεων κ.α. 

Σαφώς λοιπόν υπάρχει χώρος για όλους που µπορούν
να συµµετάσχουν - απλώς διαβάζοντας ή και συµµετέχο-
ντας -  στις κατηγορίες   

Ε. Σ. Έπειτα από όλη αυτή τη συζήτηση για τις εταιρείες και
το διαδίκτυο µε τους ανεξάρτητους καλλιτέχνες, ποιος τρό-
πος διανοµής της µουσικής πιστεύεις τελικά πως θα επι-
κρατήσει, έτσι ώστε να µην καταπατώνται τα δικαιώµατα
των δηµιουργών;

Α. Π.  Αυτό που βιώνουµε σήµερα είναι αποτέλεσµα της
αδυναµίας ή της απουσίας διάθεσης των δισκογραφικών
να αφουγκραστούν την απλή και θεµελιώδη ανάγκη του
κοινού να εξασφαλίζει πρόσβαση στο µουσικό προϊόν µε
όρους που να µην το αδικούν ή να το κάνουν να νιώθει αδι-
κηµένο. Ο λόγος για την µαζική απήχηση και διάδοση του
File Sharing και των P2P δικτύων δεν είναι ο άρνηση
πληρωµής ενός τιµήµατος αλλά ο δισταγµός πληρωµής

ενός τιµήµατος που ολοένα και περισσότερο δείχνει λιγό-
τερο ελκυστικό συγκρινόµενο µε το περιεχόµενο άλλων
προϊόντων. Η συζήτηση σχετικά µε την αδειοδότηση της
ψηφιακής µουσικής έχει ανάψει και εντείνεται γεωµετρικά
κάθε ηµέρα. Σε όλο τον κόσµο, οι κλήσεις για συστήµατα
µουσικής πρόσβασης µε σταθερή χρέωση, ανοιχτά και
"δηµόσια" γίνονται όλο και πιο δυνατές. Όταν αυτό επιτευ-
χθεί σε κόστος προσιτό και περιβάλλον φιλικό το θέµα της
πειρατείας θα λήξει καθώς δεν θα υπάρχει κάποιος λόγος
να αρπάξω περιεχόµενο από κάποιον που έχει πρόσβαση
στον ίδιο όγκο µουσικής µε αυτόν που έχω και εγώ. 

Γ. Γ. Σε µία παλαιότερη συνέντευξή σου τόνιζες πως η τε-
χνολογία δεν είναι αυτοσκοπός και ότι χρειάζεται ουσιαστι-
κή γνώση της Μουσικής ώστε να γίνει εργαλείο στα χέρια
του καλλιτέχνη. Πιστεύεις ότι αυτό έχει γίνει κατανοητό
στους νέους δηµιουργούς;

Α. Π. ∆εν είναι τα εργαλεία που κάνουν τη διαφορά αλλά ο
τρόπος χρήσης τους στα χέρια του δηµιουργού. Οι ανά-
γκες του έργου υποδεικνύουν πιθανές προσεγγίσεις και ο
δηµιουργός επιλέγει ανάµεσα από τα διαθέσιµα εργαλεία
εκείνα που θα του επιτρέψουν να εκφράσει πιο αποτελε-
σµατικά την ιδέα του. Η µουσική γνώση είναι πάντα χρήσι-
µη  αλλά η πρωτότυπη προσέγγιση, ή η καινούργια ιδέα,
από όπου και αν προέρχονται, είναι για µένα το ζητούµενο. 

Ε. Σ. Λαµβάνοντας υπ' όψη την εµπειρία σου στο εξωτερι-
κό, αλλά και τη δραστηριότητά σου ως καθηγητή και δηµι-
ουργού, ποιά είναι η πρότασή σου ώστε η τεχνολογία να γί-
νει ουσιαστικό κοµµάτι της µουσικής εκπαίδευσης;

Α. Π.  Η σχέση µας µε τη µουσική χτίζεται µε πολλούς και
διαφορετικούς τρόπους και είναι αυτή ακριβώς η πολύ-
πλευρη προσέγγιση που την ξεχωρίζει από τις άλλες
τέχνες. 

Στην πραγµατικότητα η µουσική είναι µια γλώσσα και
µάλιστα γλώσσα οικουµενική. Μια γλώσσα που κάποιοι
λίγοι, θαρρείς προικισµένοι µε θείο δώρο, την  µιλούν
αβίαστα - λες και την γνώριζαν πριν ακόµα γεννηθούν -
ενώ οι περισσότεροι πρέπει να την γνωρίσουµε θεωρητικά
και πρακτικά πριν µπορέσουµε να επικοινωνήσουµε.   

Όπως µε κάθε τέχνη έτσι και µε την µουσική πρωταρχι-
κός σκοπός της διδασκαλίας είναι να εµπνεύσει τον   ενδια-
φερόµενο να ασχοληθεί µε αυτήν ενώ οι κανόνες, οι τεχνι-
κές και το διάβασµα έπονται.  Προσωπικά δεν αξιολογώ τα
έργα µε βάση το υπόβαθρο σπουδών των δηµιουργών
τους αλλά από τη δύναµη του έργου να µε ταρακουνήσει.    

Στο στούντιο της “Μουσική ΕΠΕ”: 1. Ο Α. Πλέσσας µε τον ηχολήπτη Γιώργο Τσαµαλούκα, 2.  µε τον πατέρα του
Μίµη  Πλέσσα και τους Αντώνη Λαδόπουλο, Γιώργο Κοντραφούρη. 3.  Μ. Πλέσσας, Ραφαηλίδης, Μαρκεσίνη.
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Στην πορεία των
αιώνων οι ασχο-
λούµενοι µε την εκ-
παίδευση προσπά-
θησαν (και   συνεχί-
ζουν να προσπα-
θούν), να οργανώ-
σουν εκπαιδευτικά
συστήµατα που θα
ανταποκρίνονται
στην πραγµατικό-
τητα και τις  ανά-
γκες κάθε   εποχής.
Συνοδευτικά των
συστηµάτων αυ-
τών, υπήρξαν και
τα εργαλεία που
κατά εποχές ανα-
πτύσσονταν για την

υποστήριξή τους όπως τα πεντάγραµµα, τα µουσικά βι-
βλία και τα διάφορα όργανα των τελευταίων αιώνων. 

Η µουσική και οι τρόποι απόδοσής της προϋποθέ-
τουν άκουσµα και οι όποιες ανά τους αιώνες εξελίξεις,
άνοιγαν δρόµους προς αυτή την κατεύθυνση, έβρισκαν
άµεση  εφαρµογή στην µουσική εκπαίδευση. Έτσι από τον
περασµένο αιώνα, πρώτα οι δίσκοι, µετά οι κασέτες και
αργότερα τα CD αξιοποιήθηκαν µε µεγάλη επιτυχία ως συ-
µπληρωµατικά µέσα στην µουσική εκπαίδευση ρίχνοντας
φως σε θέµατα όπως η µουσική θεωρία, εκτέλεση, ο αυτο-
σχεδιασµός κ.α. Αυτό που άλλαξε ριζικά το τοπίο της µου-
σικής εκπαίδευσης προήλθε από τις εξελίξεις στο χώρο
της πληροφορικής όπου αναπτύχθηκαν νέα, πολύπλευρα,
ελκυστικά εργαλεία που κέρδισαν αµέσως ακόµα και τους
πιο συντηρητικούς. Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι πο-
σοστό µεγαλύτερο του 60% των καθηγητών του Εθνικού
Συλλόγου Καθηγητών Μουσικής (Μusic Teachers National
Association) της Αµερικής ενισχύει τη διδασκαλία του µε
τη χρήση µουσικών προγραµµάτων.

Σήµερα πλήθος µουσικών προγραµµάτων και τίτλων
σε CD-ROM και DVD-ROM φωτίζουν κάθε πτυχή της µου-
σικής τέχνης και σε συνδυασµό µε την πανταχού παρούσα
πλέον δυνατότητα εκπαίδευσης On-Line διαµορφώνουν
ένα τοπίο εξαιρετικά ελκυστικό. Πρακτικά θέµατα όπως
αυτό της άµεσης πρόσβασης στο διδακτικό υλικό, της
δυνατότητας προσαρµογής της διδακτέας ύλης στο επί-
πεδο του µαθητή και της εξοικονόµησης χρόνου και χρη-
µάτων είναι µερικά µόνο από τα πλεονεκτήµατα της νέας
αυτής πραγµατικότητας. 

Γ. Γ. ∆ηλαδή προτείνεις τη χρήση των πολυµέσων κατά τη
διάρκεια διδασκαλίας;

Α. Π. Πρότασή µου είναι οι διδάσκοντες µουσική να εξοι-
κειωθούν µε τα σύγχρονα εργαλεία και στη συνέχεια να
επιλέξουν εκείνα που θα συµβάλλουν στην καλύτερη
εµπέδωση της ύλης από µεριάς των µαθητών και των
σπουδαστών τους.

Γ. Γ. Τα ιδιωτικά ιδρύµατα (Ωδεία, Ι.Ε.Κ, Σχολές) αντιµετω-
πίζουν κατά τη γνώµη σου τη µουσική τεχνολογία µε τη βα-
ρύτητα και τον τρόπο που απαιτείται;
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Α. Π. Οι προθέσεις είναι πάντα καλές. Το παιχνίδι χάνεται
στην πορεία µε ευθύνη όλων των εµπλεκοµένων (Φορέων
εκπαίδευσης, καθηγητών, σπουδαστών κ.α.). 

Το άρθρο µου µε θέµα τον οφειλόµενο από καιρού ε-
παναπροσδιορισµό των στόχων και της λειτουργικότητας
της επαγγελµατικής κατάρτισης στις ειδικότητες «Μουσι-
κή µε Τεχνολογία» & «Μηχανικός Ήχου θίγει το προβλήµα-
τα και θα είναι σε λίγο καιρό στη διάθεση των αναγνωστών
σας στο δικτυακό µου τόπο www.aplessas.gr και τον δι-
κτυακό τόπο των ανεξάρτητων Ελλήνων δηµιουργών
www.makemusic.gr. 

Ε. Σ. Πόσο µπορεί να βοηθήσει η υπάρχουσα Ελληνική βι-
βλιογραφία;

Α. Π. Έχουν γίνει ιδιαίτερα αξιόλογες προσπάθειες από
Έλληνες συγγραφείς τόσο στα της µουσικής τέχνης όσο
και τα της τεχνολογίας. Επειδή όµως η Ελληνική βιβλιο-
γραφία δεν έτυχε ποτέ καµίας στήριξης από κανέναν από
τους εµπλεκόµενους στην εκπαίδευση φορείς όλο και
λιγότεροι συγγραφείς και εκδότες µπαίνουν στο κόπο να
ασχοληθούν. Όπως ίσως γνωρίζεις ο ΟΟΕΚ δεν υποχρεώ-
νει τα ΙΕΚ να έχουν βιβλιοθήκες ούτε και προτείνει βιβλιο-
γραφία για τις ειδικότητες της Ηχοληψίας και της Μουσι-
κής Τεχνολογίας. Τα ΙΕΚ από τη µεριά τους αντιµετωπί-
ζουν το θέµα µε αποσπασµατική, συνήθως ολιγοσέλιδη
και ατεκµηρίωτη διανοµή σηµειώσεων που δεν καλύπτει
ούτε κατ' ελάχιστο  τις ανάγκες των σπουδαστών σε
βιβλιογραφία.

Ε. Σ. Mε τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και την οικονοµική
κρίση δεδοµένες, αξίζει να αγοραστεί ένα βιβλίο το οποίο
µετά από έξι µήνες δεν θα καλύπτει τον χρήστη; Mεταβαί-
νουµε (τουλάχιστον για το χώρο αυτόν), στην ηλεκτρονική
µορφή του βιβλίου; 

Α. Π. Το πόσο γρήγορα ένα βιβλίο παροπλίζεται εξαρτάται
από το αντικείµενο που πραγµατεύεται. Ένα βιβλίο που
θέτει τις βάσεις για το πρωτόκολλο MIDI δεν παροπλίζεται
τόσο εύκολα όσο ένα που απευθύνεται στη χρήση µιας συ-
γκεκριµένης έκδοσης ενός προγράµµατος όπως τα
ProTools, το Reason, το Ableton Live κ.α Η διάθεση από
τους εκδοτικούς οίκους στους αγοραστές των βιβλίων
τους, νέων κεφαλαίων ή προσθηκών σε αρχεία PDF µέσω
διαδικτύου, είναι ένας τρόπος αντιµετώπισης του θέµατος
ενώ ολοένα και συχνότερα βλέπουµε τα βιβλία να συνο-
δεύονται από audio CD, CD ROM ή DVD ROM µε ηχητικά
παραδείγµατα, εκπαιδευτικά βίντεο, εκδόσεις προγραµ-
µάτων για δοκιµή. 

Ε. Σ. &  Γ. Γ. Παρότι η εξέλιξη στη µουσική τεχνολογία
πραγµατοποιείται µε ραγδαίους ρυθµούς, πιστεύουµε ότι
οι πληροφορίες που δόθηκαν και τα θέµατα που συζητήθη-
καν θα προκαλούν πάντα το ενδιαφέρον    ακόµη και αν πε-
ράσουν στο
στάδιο των
“ιστορικών
καταγραφών!

Ο Γιάννης Γεωρ-
γίου είναι συνθέ-
της και καθηγη-
τής τεχνολογίας
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Α. Πλέσσας,,
Γ. Φακανάς, 
D. Lynch,
T. Φαραζής

O Α. Πλέσσας µε τους Γ. Γεωργίου, Ε. Σκάρκου
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