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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Για αιώνες ο άνθρωπος ονειρευόταν να "συλλάβει" τους ήχους της φύσης 
και τη µουσική που δηµιουργούσε. Πολλοί προσπάθησαν αλλά απέτυχαν 
µέχρι που ο Thomas Alva Edison ανακάλυψε µία µέθοδο ηχογράφησης 
και αναπαραγωγής του ήχου. Αυτό που ξεκίνησε σαν ένα τµήµα µια πιο 
εξελιγµένης τηλεφωνικής συσκευής κατέληξε στην ανάπτυξη ενός 
οργάνου που θα άλλαζε τον κόσµο, κάνοντας τον πιο χαρούµενο και ένα 
καλύτερο µέρος να ζεις. 
Στις µέρες µας, ένα προϊόν ηχογράφησης είναι αποτέλεσµα προσπάθειας 
διαφόρων επαγγελµατιών, οι οποίοι συµµετέχουν σε µια παραγωγική 
διαδικασία που αποτελείται από πολλά στάδια. Αρχικά, για τη 
δηµιουργία ενός τραγουδιού απασχολούνται διάφοροι καλλιτέχνες όπως 
είναι ο συνθέτης, ο στιχουργός, ο τραγουδιστής, ο ενορχηστρωτής και οι 
απαραίτητοι µουσικοί. Ακολουθεί η ηχογράφηση του τραγουδιού σε 
κάποιο studio µε τον κατάλληλο ηχολήπτη. Μετά την ηχογράφηση 
πραγµατοποιείται η αναπαραγωγή των διαφόρων µέσων (κοπή CD, 
κασετών κλπ.). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η συσκευασία αφορά 
σηµαντικό µέρος της παραγωγής ενός δισκογραφικού προϊόντος, για την 
οποία εργάζονται γραφίστες, φωτογράφοι, τυπογράφοι κλπ. Μετά την 
ολοκλήρωση της παραγωγής, το δισκογραφικό προϊόν "περνάει στα 
χέρια" µίας διαφηµιστικής εταιρίας για την προώθησή του στην αγορά.  
Όλα σχεδόν τα παραπάνω στάδια δηµιουργίας ενός δισκογραφικού 
προϊόντος αναλαµβάνονται από παραγωγούς, που στις περισσότερες 
περιπτώσεις αντιπροσωπεύουν κάποια δισκογραφική εταιρία. Ορισµένες 
δισκογραφικές επιχειρήσεις διαθέτουν δικό τους studio ηχογράφησης, 
ενώ η αναπαραγωγή πραγµατοποιείται σε εγκαταστάσεις τρίτων.  
Η διανοµή των δισκογραφικών προϊόντων στην αγορά γίνεται µέσω 
επιχειρήσεων χονδρικού εµπορίου, οι οποίες µεταπωλούν τα 
συγκεκριµένα προϊόντα στα δισκοπωλεία, αλλά και απευθείας από 
δισκογραφικές εταιρίες προς καταστήµατα λιανικής. Επίσης, ορισµένες 
δισκογραφικές εταιρίες αναλαµβάνουν τη διανοµή προϊόντων για 
λογαριασµό άλλων οµοειδών επιχειρήσεων. Οι µεγαλύτερες 
δισκογραφικές εταιρίες και επιχειρήσεις χονδρικού εµπορίου 
πραγµατοποιούν και εισαγωγές δισκογραφικών προϊόντων. Τέλος 
υπάρχουν και περιπτώσεις όπου µεγάλα δισκοπωλεία αλλά και µικρότερα 
καταστήµατα που εξειδικεύονται σε συγκεκριµένα είδη ρεπερτορίου 
εισάγουν απευθείας δισκογραφικά προϊόντα από το εξωτερικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
∆ΟΥΛΕΙΑΣ 
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Α. ΠΡΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ(pre-production) 
 
Κατά την  προπαραγωγή (pre-production) µιας δισκογραφικής δουλειάς 
γίνεται η επιλογή των καλλιτεχνών, η συγκέντρωση των συνθέσεων που 
θα εµπεριέχονται στο cd, η επιλογή της τονικότητας και της ταχύτητας 
των κοµµατιών, πραγµατοποιείται η συγκέντρωση των demo µορφών. 
Τέλος σηµαντικό ρόλο κατά την προπαραγωγή παίζει ο ενορχηστρωτής. 
Στη συνέχεια θα δούµε αναλυτικά τα στάδια της προπαραγωγής :      
 
 

Α.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 
 
-Τα κριτήρια για την επιλογή των καλλιτεχνών από µία δισκογραφική 
εταιρία είναι πολλά!  
Α) Κατ’ αρχάς  σε ποια οµάδα ανθρώπων(target group) θέλει να 
απευθυνθεί η εκάστοτε δισκογραφική εταιρία.  
Στις ηλικίες 15 έως 19 κατά τις οποίες το άτοµο κάνει τις πρώτες του 
ουσιαστικές επιλογές στο θέµα της µουσικής. Η ανωριµότητα, η έλλειψη 
πείρας και ξεγνοιασιάς που χαρακτηρίζει αυτήν την ηλικία απαιτεί η 
µουσική να είναι χαρούµενη, ανάλαφρη, χωρίς έντονο κοινωνικό 
προβληµατισµό, ικανή για διασκέδαση και χορό. Για αυτή την οµάδα 
ανθρώπων θα  επιλεγεί ένας νέος καλλιτέχνης, µε ωραία εµφάνιση, µε 
όµορφη και εκρηκτική σκηνική παρουσία χωρίς να απαιτούνται άριστες 
φωνητικές δυνατότητες!     
Στις ηλικίες 20 έως 25 περιέχονται τα φοιτητικά χρόνια και η αρχή της 
ανεξαρτητοποίησης. Η µουσική περιέχει στοιχεία διασκέδασης αλλά και 
στοιχεία κοινωνικού προβληµατισµού. Αυτή η κατηγορία είναι ίσως η 
ποιο απρόβλεπτη και µε τις µεγαλύτερες αποκλίσεις. Πρόκειται για εποχή 
κατά την οποία το άτοµο διαµορφώνει την προσωπικότητά του, 
βρίσκεται στην αρχή της προσωπικής αναζήτησης και αυτό 
αντανακλάται και στην µουσική. Σε αυτές τις ηλικίες έχουµε  το απόλυτα 
αγοραστικό κοινό.  Για αυτή την οµάδα ανθρώπων θα επιλεγούν 
καλλιτέχνες δύο ειδών, καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν όµορφη σκηνική 
παρουσία, νέοι µε ωραία εµφάνιση , χωρίς να υπάρχουν µεγάλες 
απαιτήσεις για τις φωνητικές τους δυνατότητες, δηλαδή σαν τους 
καλλιτέχνες που συναντήσαµε στο πρώτο target group  και καλλιτέχνες 
στους οποίους δεν παίζει ρόλο η σκηνική παρουσία αλλά οι φωνητικές 
δυνατότητες και το ρεπερτόριό τους, τους λεγόµενους εναλλακτικούς 
καλλιτέχνες .  
Στις ηλικίες 25 έως 35,όπου όσο περνούν τα χρόνια οι αποκλίσεις 
αµβλύνονται και η τµηµατοποίηση περιλαµβάνει µεγαλύτερο φάσµα. 
Πρόκειται για την κατεξοχήν δηµιουργική ηλικία του ατόµου. Έχει 
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ενταχθεί πλέον κανονικά στην παραγωγική διαδικασία και στο κοινωνικό 
περιβάλλον. Το άτοµο εργάζεται και «χτίζει» το µέλλον του. 
Παρακολουθεί µε ενδιαφέρον τα µουσικά δρώµενα και συµµετέχει σε 
αυτά αφού έχει πλέον αυτόνοµα την οικονοµική διαχείριση των εσόδων -
εξόδων. Για αυτή την οµάδα ανθρώπων θα επιλεγεί ένας καλλιτέχνης µε 
ωραία φωνή και όµορφη σκηνική παρουσία καθώς οι απαιτήσεις του 
κοινού είναι περισσότερες. 
 
Στις ηλικίες 35 έως 50, εδώ τα χρόνια περνούν και οι δυναµικές 
µειώνονται, οι τόνοι καταλαγιάζουν. Το άτοµο έχει δηµιουργήσει 
οικογένεια της οποίας οι ανάγκες είναι σε πρώτο πλάνο. Τα παιδιά και οι 
ανάγκες τους βρίσκονται σε προτεραιότητα και ο χρόνος για προσωπική 
διασκέδαση είναι αρκετά περιορισµένος. Εδώ το αγοραστικό ενδιαφέρον 
για τη µουσική µειώνεται. Υπάρχει όµως κάποιο ενδιαφέρον για µουσικά 
δρώµενα µε σκοπό την διασκέδαση και τις κοινωνικές υποχρεώσεις. 
Σίγουρα οι ρυθµοί  της µουσικής πρέπει να είναι πιο χαλαροί αφού ο 
έντονος τρόπος ζωής και οι σωµατική κούραση έχουν περιορίσει τις 
αντοχές το ατόµου για έντονες δυναµικές και εντάσεις. Το βάρος για την 
επιλογή του καλλιτέχνη ο οποίος θα απευθυνθεί σε αυτή την οµάδα 
ανθρώπων θα δοθεί µόνο στις φωνητικές του δυνατότητες και ελάχιστα 
στην σκηνική του παρουσία.    
Τέλος, στις ηλικίες 50+ ,η τελευταία τµηµατοποίηση αφορά ένα πολύ 
µεγάλο ηλικιακό φάσµα το οποίο όµως έχει αρκετά κοινά γνωρίσµατα 
και λιγότερες αποκλίσεις. Γενικά είναι το ποιο προβλέψιµο κοινό από 
όσα έχουν προαναφερθεί. Το άτοµο είναι σε περιορισµένη 
δραστηριότητα και µε προτεραιότητα την οικογένεια. Βρίσκεται  στο 
στάδιο στης συνταξιοδότησης και σίγουρα η µουσική είναι σε 
δευτερεύοντα ρόλο. Το αγοραστικό ενδιαφέρον για τη µουσική είναι 
µηδαµινό. Η κούραση από το πέρας των χρόνων έχει µειώσει στο 
ελάχιστο τις αντοχές και η ηρεµία είναι η ιδανική λέξη για να 
χαρακτηρίσει την διάθεση αυτής της ηλικίας. Οι καλλιτέχνες που 
επιλέγονται για αυτή την οµάδα ανθρώπων είναι αυτοί που έχουν 
δοκιµαστεί µε το πέρασµα των χρόνων και έχουν κερδίσει την 
εµπιστοσύνη και την εκτίµηση της µερίδας αυτής του κοινού κυρίως µε 
την φωνή τους και το ρεπερτόριό τους.   
 
Β) Μία δισκογραφική εταιρία µπορεί να εκµεταλλευτεί το κενό που 
υπάρχει στην αγορά και να επιλέξει έναν καλλιτέχνη ή ένα group 
καλλιτεχνών ώστε να το καλύψει. 
Έτσι εάν µία χρονική περίοδο δεν υπάρχει στην αγορά ένα αντρικό 
group, η δισκογραφική εταιρία θα ψάξει να βρει νέους καλλιτέχνες µε 
όµορφη κίνηση και καλή φωνή ώστε να δηµιουργήσει ένα group και να 
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καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά µε άµεσο στόχο την επιτυχία 
εκµεταλλευόµενη την έλλειψη αντίστοιχου group. 
 Ένα παράδειγµα είναι το ότι µετά την διάλυση του συγκροτήµατος 
“ONE” εµφανίστηκε  αµέσως το συγκρότηµα “4play”.    
 
 

Γ) Επίσης στην επιλογή ενός νέου καλλιτέχνη θα παίξει ρόλο αν υπάρξει 
µία εφήµερη ευκαιρία. Τέτοιες περιπτώσεις εφήµερων ευκαιριών κυρίως 
τα τελευταία χρόνια στο χώρο της δισκογραφίας είναι τα παιδιά που 
βγαίνουν από reality show ή διαγωνισµούς  “talent show”. 
Μερικά τέτοια παραδείγµατα καλλιτεχνών , οι οποίοι ξεκίνησαν τη 
σταδιοδροµία τους στην δισκογραφία , µετά τη συµµετοχή τους σε ένα 
reality show ή talent show είναι ο Θάνος Πετρέλης και η Ραλλία 
Χρηστίδου. 
O Θάνος Πετρέλης έγινε γνωστός στο ευρύ - νεανικό κυρίως -κοινό από 
το τηλεπαιχνίδι µουσικών ταλέντων "Fame Story (Φέιµ Στόρι)", στον 
τηλεοπτικό σταθµό "AΝΤ1" το οποίο διεξήχθη από τον Φεβρουάριο του 
2004 έως τον Ιούνιο του ίδιου έτους. 
 Ο Θάνος Πετρέλης έχει µπει για τα καλά στην δισκογραφία και µάλιστα 
µε µεγάλη επιτυχία. Έχει βγάλει τρία cd’s , στην δισκογραφική του 
οµίλου, ο οποίος στηρίζεται από ολοκληρωµένο σύστηµα media τα οποία 
είναι: 

· 2004: Είχε το χρώµα του ουρανού   

                                  
 
 

· 2005:Θυµίζεις κάτι από Ελλάδα  
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· 2006:Ευτυχώς (cd single)  

                   

 
Η Ραλλία Χρηστίδου έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από το τηλεπαιχνίδι 
µουσικών ταλέντων "Fame Story (Φέιµ Στόρι)", στον τηλεοπτικό σταθµό 
"AΝΤ1" το οποίο διεξήχθη από τον Φεβρουάριο του 2004 έως τον Ιούνιο 
του ίδιου έτους. 
  . Έχει κυκλοφορήσει την πρώτη της δισκογραφική δουλειά , η οποία 
σηµείωσε µεγάλη επιτυχία , µε τον τίτλο: 
 

· “Με το βλέµµα της καρδιάς”   
 

                   
 

 
∆) Μία δισκογραφική εταιρία µπορεί να εκµεταλλευτεί κάποιες 
εορταστικές περιόδους και να επιλέξει ένα καλλιτέχνη, για την παραγωγή 
µιας δισκογραφικής δουλειάς. 
Έτσι κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων ή του Πάσχα µία 
δισκογραφική εταιρία µπορεί να βγάλει ένα cd µε ύµνους ή ψαλµούς 
επιλέγοντας ένα καλλιτέχνη µε τις απαιτούµενες φωνητικές ικανότητες! 
Τέτοια παραδείγµατα καλλιτεχνών που επιλέγονται να κάνουν 
δισκογραφικές δουλειές µε ύµνους και ψαλµωδίες κατά την διάρκεια των 
εορτών (Χριστούγεννα – Πάσχα) είναι ο Πέτρος Γαϊτάνος και ο µικρός  
Χρήστος Σαντικάι. 
Ο Πέτρος Γαϊτάνος έχει κάνει δισκογραφικές δουλειές µε ύµνους και 
ψαλµωδίες οι οποίες έχουν βγει στα δισκοπωλεία κατά τη διάρκεια του 
Πάσχα. Μερικές δουλειές από αυτές είναι οι εξής: 
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· “Τα Θεία Πάθη” 
 

                   
 
· “Πεντηκοστάριον” 
 

                   
 

Ο Χρήστος Σαντικάι έχει κάνει και αυτός δισκογραφικές δουλειές µε 
ύµνους και ψαλµωδίες οι οποίες έχουν βγει στα δισκοπωλεία κατά τη 
διάρκεια των Χριστουγέννων και του Πάσχα. 
Μερικές δουλειές από αυτές είναι οι εξής: 

 
· “ Ύµνοι ” 
 

                    
 
· “ Άγια Βραδιά ” 
 

                   



 14 

· “ O Μικρός Τυµπανιστής ” 
 

                   
Ε) Ένα άλλο κριτήριο για την επιλογή ενός νέου καλλιτέχνη, είναι η 
συµµετοχή του στο soundtrack µιας ταινίας ή ενός σίριαλ. 
Εδώ η δισκογραφική εταιρία εκµεταλλεύεται την δηµοσιότητα που 
παίρνει ο καλλιτέχνης από τη συµµετοχή του στο soundtrack της ταινίας 
ή του σίριαλ και αναλαµβάνει την παραγωγή της δισκογραφική του 
δουλειάς. 
Παραδείγµατα καλλιτεχνών οι οποίοι άρχισαν τη δισκογραφική τους 
καριέρα µετά τη συµµετοχή τους σε ένα soundtrack είναι ο Γεράσιµος 
Ανδρεάτος , ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο 
∆ηµήτρης Μπάσης. 

 
 

Ο Γεράσιµος Ανδρεάτος συµµετείχε στο soundtrack του σίριαλ “Λόγο 
Τιµής” : 

 
 

                   
 
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συµµετείχε στο soundtrack του σίριαλ   
“ Άγγιγµα Ψυχής ” : 
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Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης συµµετείχε στο soundtrack του σίριαλ   “ 
Μη φοβάσαι τη φωτιά ” : 
 
 

                   
 

 
Ο ∆ηµήτρης Μπάσης συµµετείχε στο soundtrack του σίριαλ   “ 
Ψίθυροι Καρδιάς ” : 
 
 

                   
 

 
ΣΤ) Ένα άλλο κριτήριο για να αναλάβει µία δισκογραφική εταιρία την 
παραγωγή µιας δισκογραφικής δουλειάς , είναι το ταλέντο ενός νέου 
καλλιτέχνη, εδώ έχει σηµασία η έκταση της φωνής, το ηχόχρωµα, η 
αισθαντικότητα της ερµηνείας, ο χαρακτηριστικός τρόπος άρθρωσης της 
µουσικής φράσης. Τα τελευταία χρόνια όµως αυτά τα κριτήρια δεν έχουν 
µεγάλη σηµασία και αυτό συµβαίνει διότι ζούµε σε µία εποχή αποθέωσης 
της εικόνας, έτσι δίνουµε µεγαλύτερη βάση στο ότι βλέπουµε και όχι στο 
ότι ακούµε.  
Ζ) Τέλος, µία εταιρία µπορεί να αναλάβει την παραγωγή του cd ενός 
νέου καλλιτέχνη εφόσον υπάρχει µία έτοιµη παραγωγή ή οποία είναι 
πληρωµένη από τον καλλιτέχνη. Έτσι η εταιρία έχει σίγουρο κέρδος και 
παρουσία στην αγορά. 
Εκτός όµως από τους νέους καλλιτέχνες που πρέπει να επιλέξει µία 
δισκογραφική εταιρία, υπάρχουν και οι ήδη καταξιωµένοι καλλιτέχνες , 
οι οποίοι πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν στο χώρο της δισκογραφίας 
, έτσι οι  εταιρίες πρέπει να τους κάνουν νέες δισκογραφικές δουλειές. 
Σε µία δισκογραφική εταιρία υπάρχουν δύο κατηγορίες καταξιωµένων 
καλλιτεχνών, οι καλλιτέχνες οι οποίοι χρειάζονται ανανέωση 
ρεπερτορίου σχεδόν κάθε ένα χρόνο λόγω συνεχών νυχτερινών 
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εµφανίσεων σε κέντρα διασκέδασης και οι καλλιτέχνες οι οποίοι 
στηρίζονται σε συναυλίες και µουσικές σκηνές και δεν αναζητούν το 
εύκολο “hit” οι οποίοι έχουν την άνεση να εµφανίζονται στο κοινό µε την 
ίδια δισκογραφία και µετά από δύο χρόνια. 
Έτσι όλοι οι καλλιτέχνες διατηρούνται στο καλλιτεχνικό στερέωµα! 

Ένα παράδειγµα  καλλιτέχνη ο οποίος κάνει δισκογραφικές 
δουλειές σχεδόν κάθε χρόνο, είναι ο Σάκης Ρουβάς : 
 
 

 
· Σάκης Ρουβάς 1991:                                                                                                  

                                                    
 
 
· Μην αντιστέκεσαι 1992 : 

                                                   
· Για Σένα 1993 : 

                                                   
 

 
· Αίµα ∆άκρυα και Ιδρώτας 1996 : 
 

                                                   
 
· Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα 1997 :    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

.                                                
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· Κάτι από εµένα 1998 : 

                                                 
 
 
 
· Με κοµµένη την ανάσα 1999 : 

                                                 
 

 
· 21

ος
 Ακατάλληλος 2000 : 

                                                 
· Disco Girl 2001: 

                                                 
 
 
· Όλα καλά 2002 : 

                                                  
 
· Remixes 2003: 
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· Το χρόνο σταµατώ 2004: 

                                                  
 
 
 
 
 
· Sake it 2004: 

                                                  
· Σ’ έχω ερωτευθεί 2005: 

                                                  
 
 
· Live Balads 2006: 

                                                   
· Υπάρχει αγάπη 2006: 

                                                  
 
 
Τέλος, ένα παράδειγµα καλλιτέχνη ο οποίος κάνει δισκογραφικές 
δουλειές περίπου κάθε δύο χρόνια, είναι ο Σωκράτης Μάλαµας : 
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· Ασπρόµαυρες Ιστορίες 1989: 
 

                                                  
· Παραµύθια 1991: 

                                                  
 
· Της µέρας και της νύχτας 1992 
 
 
· Κύκλος 1994: 

                                                  
 
 
· Σωκράτης Μάλαµας 1996: 

                                                  
 
· 13.000 Μέρες 1998: 
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· Ο Φύλακας κι ο Βασιλιάς 2000: 
 

                                                  
 

 
 

 
· Ένα 2002: 

                                                  
· Άδειο ∆ωµάτιο 2005 
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Α.2. ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΙ 
 

Α.2.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΧΩΝ 
 
 

Στο στάδιο της προπαραγωγής (Pre-production) πολύ σηµαντικό ρόλο 
παίζει, η συγκέντρωση των συνθέσεων και των στίχων που θα 
αποτελέσουν την δισκογραφική δουλειά, καθώς επίσης και η επιλογή του 
συνθέτη ή των συνθετών οι οποίοι θα είναι οι δηµιουργοί των 
τραγουδιών ενός cd µαζί µε τους στιχουργούς.  
Κάθε τραγούδι, το οποίο υπάρχει σε µία δισκογραφική δουλειά, είναι 
ένας λόγος ντυµένος µε µελωδία, τόσο η µουσική  σύνθεσή του όσο και 
οι στίχοι του είναι πολύτιµα για την ύπαρξή αυτού. Η µουσική και οι 
στίχοι σε ένα τραγούδι έχουν την ίδια βαρύτητα και πρέπει να είναι 
ζωντανά και δυνατά. 
Η επιλογή των στίχων και των συνθέσεων, οι οποίες θα αποτελούν την 
δισκογραφική δουλειά του ερµηνευτή, γίνεται από την δισκογραφική 
εταιρία βάση πολλών παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται 
παρακάτω: 
 
Α) Σηµαντικό ρόλο στην επιλογή των συνθέσεων και των στίχων παίζει 
το target group των ανθρώπων στους οποίους θέλει να απευθυνθεί η 
δισκογραφική εταιρία µε την συγκεκριµένη δισκογραφική δουλειά.  
 

Στις ηλικίες 15 έως 19 θέλουµε χαρούµενες, εύπεπτες και ανάλαφρες 
συνθέσεις οι οποίες να είναι ικανές για διασκέδαση και χορό, επειδή 
αυτές οι ηλικίες. όπως αναφέρθηκε και στην πρώτη ενότητα του 
κεφαλαίου, χαρακτηρίζονται από ανωριµότητα, έλλειψη πείρας και 
ξεγνοιασιά .Θέλουµε στίχους χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο, όσο το 
δυνατόν πιο κατανοητούς και λιτούς για το κοινό, χωρίς µεγάλες 
απαιτήσεις. Ο θεµατολογικός στιχουργικός άξονας θα είναι γύρω από 
θέµατα όπως έρωτας, σχολείο, φιλία, παρέες, βόλτα και ο θεµατολογικός 
συνθετικός άξονας θα είναι γύρω από ευκολοµνηµόνευτες µελωδίες και 
συνεχής επαναλήψεις του ρεφρέν.    
Στις ηλικίες 20 έως 25 θα συναντήσουµε άτοµα που βρίσκονται στην 
αρχή της προσωπικής τους αναζήτησης, άτοµα µε κοινωνικούς 
προβληµατισµούς, αλλά βρίσκουµε ακόµη άτοµα µε έλλειψη πείρας, 
ανώριµα άτοµα, άτοµα όπου η ξεγνοιασιά της ηλικίας υπάρχει ακόµη. 
Έτσι η επιλογή των συνθέσεων και των στίχων θα είναι διαφορετική 
αναλόγως σε ποια οµάδα ανθρώπων απευθύνεται, εδώ το ζητούµενο είναι 
συνθέσεις ανάλαφρες, χαρούµενες, µε στίχους µη ισχυρούς, χωρίς βάθος, 
επίσης µπορεί το ζητούµενο να είναι ,συνθέσεις µε όµορφες µελωδικές 
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γραµµές, , έξυπνους στίχους µε βάθος και χιούµορ, καθώς και στίχους µε 
πολιτικές και κοινωνικές αναφορές.  
Στις ηλικίες 25 έως 35 συναντούµε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην 
κατεξοχήν δηµιουργική περίοδο της ζωής τους, ανθρώπους οι οποίοι 
εργάζονται, συνειδητοποιηµένους, µε ενδιαφέρον για καλή µουσική η 
οποία άλλοτε θα τους διασκεδάζει και άλλοτε θα τους χαλαρώνει. Το 
ζητούµενο εδώ είναι, στίχοι και µελωδία µε αισθητική, “γεµάτες” 
ενορχηστρώσεις κάνοντας χρήση πολλών µουσικών οργάνων, στίχοι 
ισχυροί. 
Στις ηλικίες 35 έως 50 οι άνθρωποι συνήθως έχουν δηµιουργήσει 
οικογένεια, της οποίας οι ανάγκες είναι σε πρώτο πλάνο, ο χρόνος για 
διασκέδαση είναι περιορισµένος έως ελάχιστος λόγω της εργασίας, η 
µουσική δεν  έγκειται στα άµεσα ενδιαφέροντα, λειτουργεί κυρίως ως 
χαλαρωτικό µέσο, εξαιτίας του έντονου τρόπου ζωής και της σωµατικής 
κούρασης. Έτσι, εδώ θα επιλεγούν ώριµες συνθέσεις, στίχοι οι οποίοι 
αγγίζουν τον ακροατή στην καρδιά, στην ψυχή και στο µυαλό.   
Στις ηλικίες 50+ το άτοµο βρίσκεται συνήθως στο στάδιο της 
συνταξιοδότησης, τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται κυρίως γύρω 
από την οικογένεια. Η µουσική εδώ είναι ένας τρόπος για να ξυπνήσουν 
αναµνήσεις από το παρελθόν. Εδώ τις περισσότερες φορές δεν υπάρχουν 
συνθέσεις οι οποίες να στοχεύουν σε αυτές τις ηλικίες, τα άτοµα 
ακολουθούν καλλιτέχνες τους οποίους άκουγαν από παλιά ή επιλέγουν 
συνθέσεις κάποιου συνθέτη που ανήκουν σε προηγούµενο target group.   
 
Β) Ένα άλλο κριτήριο για την επιλογή των συνθέσεων και των στίχων 
είναι η χρονική περίοδος όπου θα βγει η δισκογραφική δουλειά στην 
αγορά. 
Έτσι, αν βγει ένα cd µε µπαλάντες το καλοκαίρι αποκλείεται να έχει 
επιτυχία, γιατί το καλοκαίρι το κοινό περιµένει να ακούσει τραγούδια 
χαρούµενα ,dance , µε στίχους οι οποίοι παραπέµπουν σε ταξίδια, 
διακοπές, θάλασσα.  
Ένα cd µε µπαλάντες , ζεϊµπέκικα, χασάπικα για να έχει επιτυχία µπορεί 
να βγει το φθινόπωρο ή το χειµώνα, όπου ο καιρός είναι συνήθως κρύος 
και βροχερός , έτσι ο κόσµος κάθεται πολλές ώρες σπίτι του ακούγοντας 
χαλαρή µουσική. 
 
Ένα παράδειγµα είναι το cd του Σάκη Ρουβά “Live Balads” το οποίο 
βγήκε τον Σεπτέµβριο του 2006 : 

                                                                



 23 

 
Επίσης ,τραγούδια που µιλούν για συγκεκριµένες χρονικές περιόδους 
όπως καλοκαίρι, χειµώνας, Χριστούγεννα, πρέπει να βγουν λίγο πριν την 
έναρξη αυτών των εποχών ή εορτών για να έχουν επιτυχία. 
Ένα παράδειγµα είναι το cd της ∆έσποινας Βανδή µε τίτλο “Κάλαντα” το 
οποίο βγήκε τον Νοέµβριο του 2006 : 

                                                               
 
  Τέλος, για την επιλογή συνθέσεων και στίχων, οι δισκογραφικές 
εταιρίες εκµεταλλεύονται πολλές φορές διάφορα σηµαντικά γεγονότα τα 
οποία συµβαίνουν. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι το EURO 2004, όπου µετά την νίκη της 
Ελλάδας οι δισκογραφικές εταιρίες κυκλοφόρησαν άµεσα στην αγορά 
τραγούδια τα οποία αποθέωναν την Ελληνική οµάδα ποδοσφαίρου και 
αναφέρονταν στη θριαµβευτική νίκη της.  
Έτσι, η δισκογραφική εταιρία SONY-BMG κυκλοφόρησε  µετά τη νίκη 
της Ελλάδας στο EURO 2004  το cd “ΕΙΜΑΣΤΕ ΝΙΚΗΤΕΣ” σε 
σύνθεση, στίχους και ερµηνεία του Νίκου Καρβέλα : 
 

                                                               
 
 
 
 
 
Γ) Κριτήριο στην επιλογή των συνθέσεων και των στίχων αποτελεί και 
το ύφος του καλλιτέχνη που θέλει να διαµορφώσει η εκάστοτε 
δισκογραφική εταιρία. 
Έτσι αν µία δισκογραφική εταιρία θέλει να κτίσει ένα pop ύφος σε ένα 
καλλιτέχνη θα διαλέξει συνθέσεις, χαρούµενες και ανάλαφρες, στίχους 
χωρίς κοινωνικοπολιτικό περιεχόµενο ,απλούς και εύκολα κατανοητούς. 
Αν τώρα µια δισκογραφική εταιρία θέλει να δηµιουργήσει ένα έντεχνο 
ύφος σε ένα καλλιτέχνη θα διαλέξει συνθέσεις , µε όµορφες µελωδικές 
γραµµές καθώς και στίχους ισχυρούς οι οποίοι αγγίζουν τον ακροατή, οι 
περισσότεροι καλλιτέχνες εδώ είναι τραγουδοποιοί.  
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Επίσης αν η εταιρία θέλει να κτίσει ένα λαϊκό ύφος σε ένα καλλιτέχνη θα 
επιλέξει συνθέσεις µε γεµάτες ενορχηστρώσεις ,δίνοντας έµφαση σε 
όργανα όπως το µπουζούκι και στίχους οι οποίοι εξυµνούν τον έρωτα και  
µιλούν για αίσθηµα και για ιστορίες της καθηµερινής ζωής. 
Τέλος, αν το ύφος του καλλιτέχνη που πρέπει να εµφανιστεί στο κοινό 
είναι ροκ, τότε θα επιλεγούν συνθέσεις στις οποίες θα έχουµε γρήγορη 
µελωδία, µε όργανα όπως ηλεκτρική κιθάρα, πλήκτρα και µε στίχους οι 
οποίοι θα έχουν βάθος και πολλές φορές θα προσπαθούν να περάσουν 
κοινωνικά µηνύµατα.     
 
∆) Ένα τελευταίο κριτήριο για την επιλογή των συνθέσεων και των 
στίχων είναι το ύφος της δισκογραφικής εταιρίας που πλασάρεται και 
περνάει στο κοινό.  
Σήµερα, στην Ελλάδα οι µεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρίες 
εκπροσωπούν όλα τα είδη και στυλ µουσικής ( pop, λαϊκή, ελεφρολαϊκή , 
έντεχνη, ροκ µουσική), εποµένως κατά την επιλογή των συνθέσεων όλα 
τα είδη µουσικής θα είναι τα ζητούµενα.  
Τέτοιες δισκογραφικές εταιρίες στις µέρες µας είναι : 
 
 

· HEAVEN                    

                          
 

· SONY-BMG  

                                
 
 
 
 
 

· EMI 

                             
 
Υπάρχουν όµως και δισκογραφικές εταιρίες οι οποίες ειδικεύονται σε 
συγκεκριµένο στυλ  µουσικής και έτσι η επιλογή των συνθέσεων θα 
αφορά µόνο το συγκεκριµένο στυλ που εκπροσωπεί η συγκεκριµένη 
δισκογραφική εταιρία. 
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Αυτές οι δισκογραφικές εταιρίες αντιπροσωπεύουν είδη µουσικής όπως 
έντεχνη, ροκ, metal, παραδοσιακή µουσική και είναι σίγουρα µικρότερες 
και µε λιγότερες προσδοκίες  σε σχέση µε τις µεγάλες δισκογραφικές 
εταιρίες . 
 
Τέτοιες δισκογραφικές εταιρίες είναι : 

· ΛΥΡΑ 
 
                      
 

                                                                
 
 
 

· ESTIA 
 

                               
 

 
 

· ΑΠΟΨΗ 
 

                                    

            
                

· EPIC 
 

                                 
 

· ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ 
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Μερικές φορές, οι µεγάλες δισκογραφικές εταιρίες οι οποίες 
κατακλύζονται από “εµπορικά” τραγούδια, δηµιουργούν θυγατρικές 
εταιρίες  δισκογραφίας οι οποίες αναλαµβάνουν άλλου ύφους συνθέσεις 
και έτσι έχουν ένα προφίλ διαφορετικό (έντεχνο, ροκ, παραδοσιακό, 
metal ) από την µητρική δισκογραφική εταιρία, η οποία τις δηµιούργησε 
και αυτός είναι συνήθως ένας από τους λόγους ύπαρξής τους. Αυτές οι 
θυγατρικές εταιρίες είναι τα γνωστά labels. 
Τέτοιες εταιρίες δισκογραφικές είναι : 
 
         
 
 
 
 
            ΜΗΤΡΙΚΗ                                       ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ(LABEL)  
 

· SONY-BMG                                               ΑΚΤΗ 

                                       
                                                                             
 

· UNIVERSAL                                              MERCURY           

 
 

                                                                                             
     
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                        
 
  



 27 

Α.2.2. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΥΣ 
 
Α) Ο συνθέτης ενός τραγουδιού είναι αυτός που δηµιουργεί τη µελωδία 
του, αυτός που απεικονίζει τη µουσική µε γραφικά σύµβολα σε µία 
παρτιτούρα. 
Μερικοί από τους σηµαντικότερους Έλληνες συνθέτες είναι : 
 
Αντωνίου Θεόδωρος 
Αλεξιάδης Μηνάς 
Αδάµης Μιχαήλ 
Αττίκ 
Αγγελάκας Γιάννης 
Άσιµος Νικόλας 
Βροντός Χάρης 
Βαµβακάρης Μάρκος 
Βαµβακάρης Στέλιος 
Κωνσταντίνος Βήτα 
Γρηγορίου Μιχάλης 
∆ραγατάκης ∆ηµήτρης 
Ευαγγελάτος Αντίοχος 
Ζουγανέλης Γιάννης 
Θεοδωράκης Μίκης 
Θεοδώρου Πέτρος 
Καλοµοίρης Μανώλης 
Καµαρωτός ∆ηµήτρης 
Κούκος Περικλής 
Κουµεντάκης Γιώργος 
Κουνάδης Αργύρης 
Κουρουπός Γιώργος 
Κυδωνιάτης Κωνσταντίνος 
Κόκκορας Παναγιώτης 
Κιουγιουµτζής Σταύρος 
Καλδάρας Απόστολος 
Καπνίσης Κώστας 
Κραουνάκης Σταµάτης 
Καρβέλας Νίκος 
Λοΐζος Μάνος 
Λιόλος Θωµάς 
Λειβαδάς Κώστας 
Μάντζαρος Νικόλαος 
Μικρούτσικος Θάνος 
Μαρκόπουλος Γιάννης 
Μουζάκης Γιώργος 
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Μάλαµας Σωκράτης 
Μπάντης Γιώργος 
Νικολόπουλος Χρήστος 
Ξενάκης Ιάννης 
Ξαρχάκος Σταύρος 
Παπαθανασίου Βαγγέλης 
Πάνου Άκης 
Παπακωνσταντίνου Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου Θανάσης 
Περίδης Ορφέας 
Περιστέρης Σπύρος 
Περπινοάδης Βαγγέλης 
Πλέσσας Αντώνης 
Πολυκανδριώτης Θανάσης 
Πυθαγόρας Παπασταµατίου 
Ρώτας Νικηφόρος 
Ρασούλης Μανώλης 
Σισιλιάνος Γιώργος 
Σκαλκώτας  Νίκος 
Σαββόπουλος ∆ιονύσης 
Σιδηρόπουλος Παύλος 
Σπανουδάκης Σταµάτης 
Σπανός Γιάννης 
Τσιτσάνης Βασίλης 
Τερζάκης ∆ηµήτρης 
Τουρνάς Κώστας 
Τραυλός Μιχάλης 
Τερζής Νίκος 
Τασσόπουλος Φοίβος 
Χατζηδάκης Μάνος 
Χιώτης Μανώλης 
Χρήστου Γιάννης 
Χαλιάσσας Ιάκωβος 
Χαλκιάς Πετρολούκας 
 
Β) Ο στιχουργός είναι εξίσου σηµαντικός για ένα τραγούδι όσο και ο 
συνθέτης. Ο στιχουργός είναι αυτός που εστιάζει σε πράγµατα που 
συµβαίνουν συνολικά και στην συνέχεια αυτά τα παρουσιάζει µε την 
προσωπική του άποψη πάνω σε ένα φύλλο χαρτί και έτσι ντύνει µε λόγο 
την µελωδία του τραγουδιού. 
Μερικοί από τους σηµαντικότερους Έλληνες στιχουργούς είναι : 
 
Αλκαίος Άλκης 
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Αλεξίου Χάρις 
Άσιµος Νικόλας 
Βαµβακάρης Στέλιος 
Βάρναλης Κώστας 
Βιτάλη Ελένη 
Βράχαλη Ελεάνα 
Γκάτσος Νίκος 
Γκόνης Θοδωρής 
Γιαννόπουλος Βασίλης 
Γερµανού Ναταλία 
∆ρούτσα Άννα 
Ελευθερίου Μάνος 
Ζουγανέλης Γιάννης 
Καββαδίας Νίκος 
Καλαµίτσης Γιάννης 
Καλδάρας Απόστολος 
Λοΐζος Μάνος 
Μάλαµας Σωκράτης 
Νικολακοπούλου Άννα 
Παπαδόπουλος Λευτέρης 
Παπακωνσταντίνου Θανάσης 
Παπαγιανοπούλου Ευτυχία 
Πυθαγόρας 
Πανούσης Τζίµης 
Ρασούλης Μανώλης 
Σαββόπουλος ∆ιονύσης 
Τριπολίτης Κώστας 
Τσιτσάνης Βασίλης 
Τσακνής ∆ιονύσης 
 
Α.2.3. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΙ ΣΕ ∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
 
Α) Οι συνθέτες και οι στιχουργοί, συνήθως δεν συνεργάζονται 
αποκλειστικά µε µία δισκογραφική εταιρία, έτσι δίνουν τις συνθέσεις και 
τους στίχους αντίστοιχα σε δίφορες δισκογραφικές εταιρίες. Τις 
περισσότερες φορές οι εταιρίες τους ζητούν ένα αριθµό τραγουδιών για 
ένα τραγουδιστή και αυτοί δίνουν τις συνθέσεις και τα έργα τους τα 
οποία τα έγραψαν ώστε να συµβαδίζουν µε το προφίλ του καλλιτέχνη ο 
οποίος θα τα ερµηνεύσει. 
Μερικά παραδείγµατα είναι, η Ελεάνα Βράχαλη, Άλκης Αλκαίος,  
∆ηµήτρης Κοντόπουλος, Χριστόφορος Γερµενής, Πάνος Φαλάρας 
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Β) Υπάρχουν όµως και συνθέτες και στιχουργοί οι οποίοι ανήκουν 
αποκλειστικά στο δυναµικό µιας δισκογραφικής εταιρίας και 
συνεργάζονται µόνο µε αυτή. Έτσι, δίνουν τα έργα τους σε τραγουδιστές 
της συγκεκριµένης δισκογραφικής εταιρίας, χωρίς να µπορούν να 
δώσουν δηµιουργίες τους σε καλλιτέχνες άλλης εταιρίας. 
 Παράδειγµα είναι ο Φοίβος Τασσόπουλος, ο οποίος συνεργάζεται 
αποκλειστικά µε την HEAVEN, καθώς και ο Κώστας Λειβαδάς ο οποίος 
Συνεργάζεται αποκλειστικά µε την SONY-BMG.  
 
Γ) Τέλος, σε µία δισκογραφική εταιρία πολύ συχνά συναντούµε συνθέτες 
και στιχουργούς οι οποίοι ερµηνεύουν τα τραγούδια που δηµιούργησαν. 
Έτσι εκτός από την ιδιότητα του δηµιουργού, έχουν και την ιδιότητα του 
τραγουδιστή, ερµηνεύοντας τα τραγούδια έτσι ακριβώς όπως τα 
φανταζόντουσαν όταν τα δηµιουργούσαν. 
Παραδείγµατα δηµιουργών οι οποίοι ερµηνεύουν τα τραγούδια τους, 
είναι ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, ο Σωκράτης Μάλαµας, ο Μιχάλης 
Χατζηγιάννης, ο ∆ηµήτρης Κοργιαλάς.     
 
 
 
 
 
Α.3. ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΤΗΣ 
 
Σκοπός της προπαραγωγής µιας δισκογραφικής δουλειάς είναι να 
βοηθήσει στη διαδικασία της βασικής παραγωγής, ένας άνθρωπος ο 
οποίος παίζει σηµαντικό ρόλο στη προπαραγωγή είναι ο ενορχηστρωτής. 
Ο ενορχηστρωτής θα παραλάβει την µελωδία και θα την προάγει σε 
µουσικό έργο, φέρει την ευθύνη για το τι πρόκειται να παίξουν οι 
εκτελεστές των µουσικών οργάνων και κατά πόσο θα αποδοθεί σωστά το 
κοµµάτι. 
Ο ενορχηστρωτής είναι όπως ο σκηνοθέτης στον κινηµατογράφο, µπορεί 
να έχει ένα πολύ καλό σενάριο, αλλά αν η σκηνοθετική άποψη δεν είναι 
καλή δεν θα υπάρχει καλό αποτέλεσµα. 
Καλή ενορχήστρωση είναι αν η ενορχήστρωση ταιριάζει ακριβώς µε τη 
µουσική και την αφήνει να ακούγεται µε τον πιο ξεκάθαρο και 
αποτελεσµατικό τρόπο. Ο καλός ενορχηστρωτής πρέπει να µπορεί να 
ακούσει στο  “εσωτερικό του αυτί” όσο το δυνατόν πιο καθαρά όλα τα 
όργανα της ορχήστρας, επίσης να µπορεί να δώσει οµοιογένεια χωρίς να 
θυσιάσει τα χαρακτηριστικά των τελείως διαφορετικών τραγουδιών τα 
οποία υπάρχουν στο cd. 
Ένας ενορχηστρωτής αρχικά παίρνει την βασική σύνθεση από τον 
συνθέτη, βασική του αρµοδιότητα είναι τι όργανα θα εµπεριέχονται σε 
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αυτή τη σύνθεση. Συνήθως, τα τραγούδια που φέρνουν σε έναν 
ενορχηστρωτή είναι, στην καλύτερη περίπτωση λειψά, σε άλλες 
περιπτώσεις δεν έχουν εισαγωγή ή είναι κακό το κουπλέ και χρειάζεται η 
επέµβασή του. Η επιλογή για τα όργανα τα οποία θα “ντύσουν” τα 
κοµµάτια της δισκογραφικής δουλειάς γίνεται συνήθως µε κριτήριο το 
είδος µουσικής το οποίο εκπροσωπεί κάθε κοµµάτι. Έτσι σε ένα ροκ 
τραγούδι δε θα απουσιάζει η ηλεκτρική κιθάρα ή σε ένα λαϊκό το 
µπουζούκι. 
Αφού επιλέξει ο ενορχηστρωτής τα όργανα όπου θα εµπεριέχονται σε 
κάθε κοµµάτι της δισκογραφικής δουλειάς, θα γίνει και η επιλογή των 
οργανοπαιχτών, εκτελεστών οι οποίοι µε την εκφραστικότητα και την 
ικανότητά τους µπορούν να “απογειώσουν” ένα τραγούδι αλλά και να το 
καταστρέψουν. Η επιλογή καλών εκτελεστών από τον ενορχηστρωτή 
είναι σηµαντική, γιατί η δυνατότητα γρήγορης εκµάθησης και άριστης 
απόδοσης της µουσικής µπορεί να µειώσει σηµαντικά το κόστος 
παραγωγής, αφού επιπλέον ώρες studio χρεώνονται και ανεβάζουν το 
κόστος παραγωγής. 
Στη συνέχεια ο ενορχηστρωτής φτιάχνει τις παρτιτούρες, τις οποίες θα 
µελετήσουν οι εκτελεστές έτσι ώστε κατά την διάρκεια των 
ηχογραφήσεων να έχουν άριστη γνώση της εκτέλεσης της µουσικής 
σύνθεσης. Επίσης ο ενορχηστρωτής είναι υπεύθυνος για την διδασκαλία 
των κοµµατιών στους εκτελεστές και στους τραγουδιστές, έχει λόγο για 
την  ταχύτητα, το ύφος και την ατµόσφαιρα κάθε κοµµατιού. Σε 
συνεργασία µε τον παραγωγό και τον ηχολήπτη είναι υπεύθυνος να 
κατασκευάσει µία µουσική σκηνή (µε την έννοια του χώρου), έτσι ώστε ο 
ακροατής , ακούγοντας  στο στερεοφωνικό του το τελικό προϊόν του 
studio, να έχει την εντύπωση-ψευδαίσθηση ότι στην σκηνή αυτή, τα µέλη 
της ορχήστρας κάθονται ο ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά, ένας τρίτος στη 
µέση µπροστά, κάποιος άλλος στη µέση αλλά αρκετά πιο πίσω και ίσως 
λίγο πιο ψηλά. Όλοι αυτοί παίζουν µαζί όµορφα, ακούγονται καθαρά, µε 
τις σωστές χροιές και εντάσεις, αναδεικνύοντας έτσι αρετές του 
µουσικού έργου. Ο ενορχηστρωτής σε συνεργασία πολλές φορές µε τον 
παραγωγό έχει λόγο στο πως θα είναι τοποθετηµένη η ορχήστρα στο 
χώρο, το τεχνικό µέρος για την τοποθέτηση της ορχήστρας στο χώρο 
είναι δουλειά του ηχολήπτη. 
Επίσης, είναι υπεύθυνος για τον χαρακτήρα των κοµµατιών. Ο 
χαρακτήρας είναι το γενικό “χρώµα” που έχει η έκφραση ενός 
κοµµατιού. Κάθε µέρος ενός έργου , όπως και κάθε µία από τις περιόδους 
του µπορεί να έχει µία ιδιαίτερη έκφραση. Ο ικανός ενορχηστρωτής 
οφείλει να ξέρει να εκφράζει όλων των ειδών τα συναισθήµατα, την 
ηρεµία, το πάθος , τον πόνο ή την χαρά. 
Ο χαρακτήρας ενός κοµµατιού σηµειώνεται από τον ενορχηστρωτή πάνω 
στην παρτιτούρα µε Ιταλικούς όρους. Μερικοί από αυτούς τους όρους, 
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αυτοί δηλαδή που έχουν σχέση µε τον γενικό χρωµατισµό, προστίθενται 
συχνά στους όρους της ρυθµικής αγωγής στην αρχή του κοµµατιού. 
Άλλοι όροι γράφονται ανάµεσα στο έργο και αναφέρονται για µια 
περίοδο. 
Οι βασικοί όροι του χαρακτήρα είναι οι εξής : 
 
 ΟΡΟΙ                            ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
  
Affectuoso                     Στοργικά 
Amabile                         Με αγάπη 
Amoroso                        Ερωτικό 
Appassionato                 Παθητικό 
Ardito                            Τολµηρό 
Bravura                         Με γενναιότητα, µε ανδρεία 
Brillante                        Λαµπερά 
Brioso                           Με ζωηρότητα 
Capricioso                    Ιδιότροπο, παράξενο 
Con anima                    Με ψυχή 
Con allegrezza              Με φαιδρότητα 
Con Brio                       Με ζωηρότητα 
Con Delicatezza           Με λεπτότητα 
Con dolore                    Με πόνο 
Con fuoco                     Με ζέστη 
Con grazia                    Με χάρη 
Con spirito                    Με πνοή 
Con tenerezza               Με τρυφερότητα 
Deciso                          Αποφασιστικό 
Delicantemente            Με λεπτότητα 
Delicato                       Λεπτό, φίνο, εύθραυστο 
Disperato                     Απελπισµένα 
Dolse                            Γλυκά 
Dolcissimo                   Πολύ γλυκά 
Dolorosso                     Πονεµένο 
Drammatico                 ∆ραµατικό 
Energico                      Με ενέργεια 
Espressione                 Εκφραστικό 
Espressivo                   Εκφραστικό 
Furioso                        Σφόδρα, βίαια, ορµητικά 
Giocogo                      Αστείο, ευτράπελο 
Imperioso                    Επιβλητικό 
Lagrimoso                   Περίλυπο 
Lamentabile                Θρηνωδός, γοερώς 
Lamentoso                  Θρηνώδης 
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Lusingando                 Ενθαρρυντικό 
Maestoso                    Μεγαλοπρεπές 
Malinconico               Μελαγχολικό 
Mesto                         Λυπηµένα 
Morendo                    Πεθαίνοντας 
Nobile                        Ευγενές 
Patetico                      Παθητικό 
Pomposo                    Ποµπώδες 
Raddolcendo              Με γλυκύτητα 
Relisioso                    Θρησκευτικό 
Risoluto                     Αποφασιστικό 
Rustico                      Αγροτικό 
Scherzando                Με αστειότητα 
Scherzo                     Αστείο 
Semplice                   Απλό, ειλικρινές, άδολο 
Stringendo                Με θλίψη  
Slentando                  Χαλαρά 
Serenamente             Γαλήνια 
Teneramente            Τρυφερά 
Tranquilo                 Ήρεµα 
Tristamente              Θλιβερά 
Vigoroso                  Ρωµαλέο 
     
 Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ο ενορχηστρωτής πρέπει να είναι 
παρών στο studio για να βλέπει εάν γίνεται σωστά η εκτέλεση της 
σύνθεσης από τους µουσικούς 
Τέλος, ο ενορχηστρωτής πρέπει να έχει άµεση συνεργασία µε τον 
παραγωγό της δισκογραφικής δουλειάς για το µουσικό αποτέλεσµα, ο 
οποίος αποτελεί συνδετικό κρίκο µεταξύ δισκογραφικής εταιρίας και 
εκτελεστών-ηχολήπτη.   
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Α.4. DEMO ΜΟΡΦΗ (Ο∆ΗΓΟΣ) 
 

· Ορισµός 
 

Κατά την διάρκεια της προπαραγωγής µιας δισκογραφικής δουλειάς, 
άνθρωποι των δισκογραφικών εταιριών και συνήθως οι παραγωγοί, 
κάνουν ακρόαση σε αρκετά demo πολλών  καλλιτεχνών(συνθετών, 
στιχουργών, τραγουδιστών) για να επιλέξουν κάποιες συνθέσεις ή 
στίχους οι οποίες  θα µπούνε στο cd. ∆εν είναι λίγες οι φορές που ο 
παραγωγός ψάχνει και για νέα ταλέντα, νέες φωνές µε βάση τα demo που 
έχουν σταλεί στη δισκογραφική εταιρία. 
Όταν λέµε demo µορφή εννοούµε τις συνθέσεις µε στίχους ή χωρίς, τις 
οποίες στέλνουν οι δηµιουργοί σε ψηφιακή µορφή (cd) και αποδέκτες 
είναι οι δισκογραφικές εταιρίες όπου βάση προσεκτικής ακρόασης 
κρίνουν εάν κάποια σύνθεση θα µπορέσει να γίνει τραγούδι µίας 
δισκογραφικής δουλειάς, ή εάν κάποιος τραγουδιστής έχει ταλέντο ώστε 
να συµπεριλάβει στο δυναµικό της. Βάσει ορισµού θα έπρεπε να είναι 
κάπως έτσι τα πράγµατα αλλά ,δυστυχώς, ο παραπάνω ορισµός 
περιορίζεται σε καθαρά θεωρητικό επίπεδο. 
 

· Ηχογράφηση DEMO 
 

Η ηχογράφηση ενός demo συνήθως γίνεται σε ένα home studio ή σε ένα 
ηµιεπαγγελµατικό studio. Για την ηχογράφηση σε ένα απλό home studio 
ο εξοπλισµός που θα χρειαστεί να έχει ο δηµιουργός του demo είναι ο 
εξής: 
    Αποτελείται µόνο από έναν υπολογιστή µε µια κάρτα ήχου 
(ενσωµατωµένη στη motherboard συνήθως), όπου και µπορεί να γίνει η 
ηχογράφηση της κιθάρας, ή κάποιου άλλου οργάνου. Αν χρειαστεί να 
γίνει ηχογράφηση φωνής, πρέπει να υπάρχει ένα µικρόφωνο . Επίσης 
µέσω λογισµικού µπορεί να γίνουν και MIDI ηχογραφήσεις 
(χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο). 
Όπως καταλαβαίνετε, η ποιότητα ήχου είναι χαµηλή, τα κανάλια που   
ηχογραφούνται ταυτόχρονα είναι µόνο δύο (stereo), και γενικά υπάρχουν 
δυσκολίες κατά την ηχογράφηση ενός demo σε home studio.  
 Η ηχογράφηση ενός demo είναι καλύτερα να γίνεται σε 
ηµιεπαγγελµατικά studio όπου ο εξοπλισµός για την ηχογράφηση είναι 
καλύτερος σε σύγκριση µε ένα home studio και έτσι έχουµε καλύτερης 
ποιότητας ήχο και ενδέχεται µέσα από µια πρόχειρη ενορχήστρωση να 
αναδειχτεί περισσότερο τόσο το ύφος όσο και το είδος του µουσικού 
κοµµατιού. 



 35 

Έτσι, για την ηχογράφηση ενός demo σε ηµιεπαγγελµατικό studio ο 
εξοπλισµός που θα χρειαστεί είναι ο εξής : 
Α. Μικρόφωνα 
Ένα δυναµικό µικρόφωνο γενικής χρήσης, µε καλή ποιότητα. Ένα 
παράδειγµα τέτοιου µικροφώνου είναι το Shure SM-58. 
Ένα πυκνωτικό µικρόφωνο µε µικρό διάφραγµα και καλή ποιότητα. Ένα 
παράδειγµα τέτοιου µικροφώνου είναι το AKG C1000S το οποίο δεν 
χρειάζεται phantom power (δουλεύει µε µπαταρία). Κάτι τέτοιο δεν 
χρειάζεται σε επαγγελµατικό studio αφού οι σύγχρονες κονσόλες 
διαθέτουν ενσωµατωµένο phantom.   
Β. Κάρτα ήχου 
Κατά την ηχογράφηση σηµαντικό είναι η κάρτα ήχου να έχει δυνατότητα 
ηχογράφησης 24/96 (24 bit 96 KHz) είναι πραγµατικά σηµαντική στην 
ηχογράφηση γιατί αναβαθµίζει την ποιότητα και την λεπτοµέρεια. 
Ένα παράδειγµα κάρτας ήχου είναι η M-Audio Delta Audiophile 24/96. 
Γ. Ακουστικά 
  Τα ακουστικά είναι απαραίτητα για να µπορεί µε ακρίβεια κάποιος να 
ακούσει τις ηχογραφήσεις του, αλλά δεν µπορεί να γίνει καλή µίξη µόνο 
µ΄ αυτά. Επίσης, θα πρέπει να είναι κλειστού (ή ηµίκλειστου) τύπου (για 
να µην ξανά-ηχογραφεί το µικρόφωνο). 
Ένα παράδειγµα ακουστικών είναι τα   Audio Technica ATH D40fs. 
∆. Ηχεία Monitors 
Monitors λέγεται η κατηγορία των ηχείων αυτών που έχουν την ιδιότητα 
να µην αλλοιώνουν (πολύ) τις συχνότητες τις οποίες δέχονται για 
αναπαραγωγή. Αυτό έχει ως συνέπεια οι ηχογραφήσεις να ακούγονται 
«όπως έχουν» (χωρίς να χρωµατίζονται δηλαδή). Τα monitors είναι 
απαραίτητα σε ένα studio, ακριβώς γιατί ο χρήστης (ηχολήπτης, 
µηχανικός ήχου) πραγµατοποιεί κριτικές ακροάσεις στο υλικό (έτσι ώστε 
να διαγνώσει πιθανά λάθη ή θορύβους) που στα απλά ηχεία απλώς 
καλύπτονται. Τα monitors ενός ηµιεπαγγελµατικού studio είναι µικρά, 
για κοντινές ακροάσεις (near field), και είναι αυτοενισχυόµενα 
(διαθέτουν και ενισχυτή). 
Ένα παράδειγµα ηχείων monitors είναι τα GENELEC 1030A. 
Ε. Ελεγκτής MIDI 
Παρόλο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι για 
την εισαγωγή MIDI δεδοµένων στον υπολογιστή, είναι σχεδόν δεδοµένος 
ένας καλός MIDI ελεγκτής σε ένα ηµιεπαγγελµατικό studio. 
Ένα παράδειγµα ελεγκτή MIDI είναι το OXYGENE 8. 
ΣΤ. Προσωπικός Υπολογιστής 
Εδώ δεν θα µιλήσουµε για µοντέλα, αλλά για χαρακτηριστικά τα οποία 
πρέπει να έχει ο υπολογιστής  έτσι ώστε να ασχολείστε µε τη µουσική, 
συνεπώς προτείνονται : 
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1.  Επεξεργαστής. Οτιδήποτε πάνω από 1 ή 1,5 GHz κάνει τη δουλειά 
του. Βέβαια, όσο γρηγορότερος ο επεξεργαστής, τόσα περισσότερα 
κανάλια και fx µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
2.  Μνήµη RAM. Οτιδήποτε πάνω από 256 Mbytes.  
3.  Σκληρός δίσκος. Συνήθως από 80 Gbytes και πάνω. Ειδικά αν γίνεται 
χρήση πολλών τραγουδιών , καναλιών µαζί. 
4.  CD Recorder. Είναι απαραίτητο. 
 

· Ενορχήστρωση DEMO 
 

 Η ενορχήστρωση των demo συχνά αποτελείται από ένα πιάνο, µία 
κιθάρα και τον τραγουδιστή. Όπου ο τραγουδιστής µπορεί να είναι ο 
ίδιος ο συνθέτης αν θέλει να ακούσει η δισκογραφική εταιρία και την 
φωνή του, διαφορετικά βάζει κάποιον συνεργάτη του να τραγουδήσει. 
Τα demo όµως µπορεί να είναι και ολόκληρες παραγωγές, µε πλούσια 
ενορχήστρωση αν και αυτό συµβαίνει σπάνια. Τέλος, µερικές φορές ένα 
demo µπορεί να αφορά µόνο τη φωνή του καλλιτέχνη, έτσι δεν υπάρχουν 
µουσικά όργανα και ο τραγουδιστής ερµηνεύει το τραγούδι a capella.   
 

· Tι εξυπηρετεί ένα DEMO. 
 

 Το demo εξυπηρετεί στο να γνωστοποιεί είτε καλλιτέχνη είτε τη 
σύνθεση σε µία δισκογραφική εταιρία και σε παραγωγούς, επίσης το 
demo δίνει υλικό στον ενορχηστρωτή για να αρχίσει να δουλεύει την 
τελική µορφή του τραγουδιού το οποίο θα γραφτεί στο studio και επίσης 
τι όργανα θα συµµετέχουν στην τελική ενορχήστρωση, έτσι γλιτώνουµε 
πολλές ώρες στο studio αφού ο ενορχηστρωτής δουλεύει για τα κοµµάτια 
,που θα µπουν στο cd, µε οδηγό το demo, προτού αρχίσουν οι 
ηχογραφήσεις στο studio. 
Τέλος, ένα demo µερικές φορές εξυπηρετεί στο να γίνει η επιλογή του 
τελικού release, δηλαδή της επιλογής της σειράς των κοµµατιών τα οποία 
θα αποτελούν την δισκογραφική δουλειά. 
 

· Που απευθύνεται ένα DEMO ; 
 

Ένα demo µπορεί να απευθύνεται σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι 
ασχολούνται µε την µουσική και έχουν την δυνατότητα να βγάλουν στην 
δισκογραφία είτε τις συνθέσεις είτε τον καλλιτέχνη ο οποίος είναι ο 
ερµηνευτής στο demo. 
Αρχικά ένα demo απευθύνεται σε µία δισκογραφική εταιρία η οποία είναι 
υπεύθυνη για το ποιος τραγουδιστής θα βγάλει cd και τι συνθέσεις θα 
εµπεριέχονται σε αυτό. 
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Οι παραγωγοί επίσης είναι από τους βασικούς αποδέκτες των demo. 
Αυτοί αναλαµβάνουν όλη την παραγωγή µιας δισκογραφικής δουλειάς 
και έχουν τον πρώτο λόγο για τις συνθέσεις που θα εµπεριέχονται στο cd 
και για το ποιος τραγουδιστής θα κάνει δισκογραφική δουλειά. 
Το τµήµα Marketing µιας δισκογραφικής εταιρίας είναι ένας ακόµη 
αποδέκτης των demo και είναι αναµενόµενο γιατί εκεί γίνεται και η 
επιλογή των τραγουδιστών οι οποίοι θα ανήκουν στο δυναµικό της 
εταιρίας καθώς εκεί γίνεται και η επιλογή των συνθέσεων αναλόγως το 
ύφος που θέλει να πλασάρει η δισκογραφική εταιρία στο αγοραστικό 
κοινό. 
Ένα demo µπορεί να απευθύνεται και σε έναν manager ο οποίος θα 
αναλάβει τον καλλιτέχνη και θα προτείνει στη δισκογραφική εταιρία µε 
την οποία συνεργάζεται να συµπεριλάβει τον καλλιτέχνη στο δυναµικό 
της. 
Τέλος, ένας ακόµη αποδέκτης demo είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο 
συνεργάζεται µε µία δισκογραφική εταιρία, έτσι ακούγοντας το demo 
έχει την δυνατότητα κάποιος µουσικός παραγωγός  να προτείνει τον 
καλλιτέχνη στη δισκογραφική εταιρία η οποία συνεργάζεται µε το 
συγκεκριµένο ραδιόφωνο.  
Ένα παράδειγµα ραδιοφώνου που συνεργάζεται µε µία δισκογραφική 
εταιρία είναι ο ΡΥΘΜΟΣ µε την δισκογραφική εταιρία HEAVEN. 

  
· Χρησιµότητα του demo στη βασική παραγωγή. 
 

Η χρησιµότητα του demo στη βασική παραγωγή είναι ότι το demo 
µερικές φορές χρησιµοποιείται σαν οδηγός κατά τη διάρκεια των 
ηχογραφήσεων των οργάνων και της φωνής. 
Τις περισσότερες φορές όµως η χρησιµότητά του στη βασική παραγωγή 
δεν υφίσταται και µάλιστα το τελικό αποτέλεσµα µπορεί να είναι πολύ 
διαφορετικό από το αρχικό ακόµη και στη σύνθεση της µελωδίας. 
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Α.5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ . 
 
Ένα τελευταίο βήµα κατά την διάρκεια της προπαραγωγής είναι η 
επιλογή της σωστής τονικότητας των τραγουδιών µε βάση τον ερµηνευτή 
τους, καθώς επίσης και η επιλογή της ταχύτητας της µουσικής, των 
τραγουδιών τα οποία θα αποτελούν την δισκογραφική δουλειά. 
 
Α.5.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΣΤΗΣ ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
Για την επιλογή της σωστής τονικότητας καθοριστικό ρόλο παίζει ποιος 
θα είναι ο ερµηνευτής. Έτσι κατά την διάρκεια της προπαραγωγής 
συνήθως ο ενορχηστρωτής της δισκογραφικής δουλειάς πρέπει να 
γνωρίζει την έκταση της φωνής (απόσταση ανάµεσα στην χαµηλότερη 
και την ψηλότερη νότα) του τραγουδιστή, καθώς επίσης και τις νότες 
στις οποίες µπορεί να “πατήσει” η φωνή του, ώστε να προσαρµόσει την 
τονικότητα του κοµµατιού πάνω σε αυτή. 
Η επιλογή της τονικότητας γίνεται ως εξής : 
Ο τραγουδιστής ερµηνεύει το τραγούδι και αν “πατάει” σωστά σε όλες 
τις νότες, από την χαµηλότερη µέχρι την υψηλότερη, τότε αυτή είναι και 
η σωστή τονικότητα του κοµµατιού. Αν ο τραγουδιστής δυσκολεύεται να 
“πατήσει” στην υψηλότερη νότα του τραγουδιού τότε ο ενορχηστρωτής 
του κοµµατιού κατεβάζει την τονικότητα ένα ηµιτόνιο ή όσο χρειαστεί 
ώστε η φωνή του ερµηνευτή να “πατάει” καλά σε όλες τις νότες που 
εµπεριέχονται στο τραγούδι. Αντίστοιχα, αν η φωνή του ερµηνευτή δεν 
µπορεί να “πατήσει” σωστά στην χαµηλότερη νότα του κοµµατιού τότε ο 
ενορχηστρωτής θα ανεβάσει την τονικότητα του τραγουδιού όσο 
χρειαστεί ώστε η φωνή του ερµηνευτή να πατάει σωστά σε όλες τις νότες 
του τραγουδιού. 
Στη συνέχεια γίνεται µία µικρή αναφορά στην ανθρώπινη φωνή και στη 
κυριότερες κατηγορίες της. 
Η ανθρώπινη φωνή θεωρείται ως αερόφωνο όργανο. Ο ήχος παράγεται 
µε τη δόνηση δύο µικρών φωνητικών χορδών( µυών στην 
πραγµατικότητα), που εκτείνονται από την µία πλευρά του λάρυγγα ως 
την άλλη. Όταν τραγουδάµε ο αέρας που βγαίνει από τα πνευµόνια µας 
µε την εκπνοή, αναγκάζει τις φωνητικές αυτές χορδές να πάλλονται σαν 
γλωττίδες παράγοντας ήχο. Το ύψος του παραγόµενου ήχου εξαρτάται 
από το τέντωµα ή χαλάρωµα των φωνητικών χορδών. Όσο πιο 
τεντωµένες είναι οι φωνητικές χορδές τόσο οξύτερος είναι ο 
παραγόµενος ήχος και αντίστροφα. 
Οι διάφορες κοιλότητες του λαιµού, στόµατος, µύτης και κρανίου 
χρησιµεύουν σαν ηχείο για να ενισχύουν και να εµπλουτίζουν τον ήχο. 
Η ποιότητα της φωνής εξαρτάται από την ποιότητα και ελαστικότητα των 
φωνητικών χορδών. 
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Η ανθρώπινη φωνή είναι το εκφραστικότερο και πλουσιότερο σε 
αποχρώσεις µουσικό όργανο και χρησιµοποιήθηκε µε αναρίθµητους στη 
µουσική των διαφόρων λαών. 
Οι σηµαντικότερες κατηγορίες των ανθρώπινων φωνών οι οποίες έχουν 
επικρατήσει στην ευρωπαϊκή µουσική είναι : 
Ανδρικές φωνές 

· Μπάσος 
· Βαρύτονος 
· Τενόρος 
· Κόντρα-τενόρος 

 
Γυναικείες φωνές 

· Κοντράλτο(άλτο) 
· Μέτζο-σοπράνο 
· Σοπράνο 

 
Η σοπράνο ανάλογα µε το χαρακτήρα της φωνής της ή το είδος της 
µουσικής που ερµηνεύει, διακρίνεται σε λυρική ή leggiera, µε ανάλαφρη 
και δροσερή φωνή, δραµατική, µε δυνατή και εκφραστική φωνή, 
coloratura, µε πολύ ευέλικτη φωνή που κινείται σε εξαιρετικά ψηλές 
περιοχές και που συνήθως εκτελεί απαιτητικά δεξιοτεχνικά µέρη. Η 
φωνή του αγοριού πριν την µεταφώνηση καλύπτει τη µουσική έκταση 
της σοπράνο ή άλτο. Με τη µεταφώνηση οι φωνητικές χορδές παχαίνουν 
και η φωνή βαθαίνει. 
Οι κόντρα-τενόροι έχουν µια ψηλή, δυνατή και καθαρή φωνή, στη 
µουσική έκταση της κοντράλτο. Ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλείς στην Αγγλία 
κατά το 16

ο
-17

ο
 αιώνα. 

Η φωνή των καστράτων, για την οποία έδειχναν προτίµηση (κυρίως) οι 
Ιταλοί κατά το 17

ο
-18

ο
 αιώνα, ήταν και αυτή ιδιαίτερα ψηλή, στην 

έκταση της γυναικείας φωνής σοπράνο ή άλτο. Οι καστράτοι (ή τενόροι) 
ήταν ενήλικες τραγουδιστές τους οποίους είχαν ευνουχίσει πριν από την 
µεταφώνηση για να διατηρήσουν και πέρα από την εφηβεία την ψηλή 
τους φωνή. Λόγω όµως του ανδρικού τους θώρακα η φωνή τους είχε µία 
ένταση που δεν µπορούσε να συγκριθεί µε καµιά γυναίκα. 
Ο τενόρος διακρίνεται σε λυρικό ή leggiero µε ανάλαφρη και δροσερή 
φωνή, ηρωικό µε λαµπρή, εκφραστική, δυνατή αλλά ευέλικτη φωνή, και 
buffo µε φωνή κατάλληλη για κωµικούς ρόλους. 
Τέλος, ο µπάσος διακρίνεται σε profondo µε πολύ βαθιά και δυνατή 
φωνή, cantante, δηλαδή µε “τραγουδιστική” ,ανάλαφρη, δροσερή φωνή, 
και buffo.    
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Α.5.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  
 
Για την επιλογή της ταχύτητας µουσικής των κοµµατιών τα οποία θα 
µπουν σε µία δισκογραφική δουλειά σηµαντικό ρόλο παίζει το ύφος του 
κοµµατιού και του καλλιτέχνη . 
Σε κάθε δισκογραφική δουλειά πρέπει να υπάρχουν κοµµάτια µε 
διάφορες ταχύτητες και αργά και γρήγορα, αυτό συµβαίνει γιατί ένα cd 
δεν προορίζεται µόνο για ένα target group, έτσι οι µικρές ηλικίες θα 
ανταποκριθούν σε χορευτικά pop τραγούδια (γρήγορες ταχύτητες), 
καθώς και σε µπαλάντες (πολύ αργές ταχύτητες). Αντίστοιχα οι 
µεγαλύτερες ηλικίες θα ανταποκριθούν καλύτερα σε ζεϊµπέκικα(αργά σε 
ταχύτητα) καθώς και σε τσιφτετέλια και ρούµπες(γρήγορες ταχύτητες). 
Ένας άλλος λόγος , για τον οποίο σε ένα cd πρέπει να υπάρχουν 
κοµµάτια µε διάφορες ταχύτητες, είναι το ότι κάθε κοµµάτι λανσάρεται 
σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 
Έτσι αργά σε ταχύτητα κοµµάτια όπως µπαλάντες, ζεϊµπέκικα, χασάπικα 
λανσάρονται το φθινόπωρο ή το χειµώνα σε αντίθεση µε συνθέσεις οι 
οποίες έχουν γρήγορες, έντονες ταχύτητες όπως χορευτικά pop κοµµάτια, 
τσιφτετέλια, ρούµπες τα οποία λανσάρονται την άνοιξη ή το καλοκαίρι. 
 
    ∆ιάφοροι όροι  ή ενδείξεις που τοποθετούνται στην αρχή µιας 
µελωδίας χρησιµεύουν για να δείξουν την ταχύτητα µε την οποία πρέπει 
να γίνει η εκτέλεση. Οι κυριότεροι από αυτούς τους όρους είναι : 
 
Α) Όροι που αφορούν την ταχύτητα (κατά προσέγγιση) : 

· Largo  (Πολύ αργό) 
· Larghetto  (Λίγο πιο γρήγορο από ότι το Largo) 
· Adagio  (Αργό µε λυρισµό)           
· Lento  (Αργό µε σοβαρότητα) 
· Andante  (Αργό, να κυλάει όµως) 
· Andantino  (Λίγο πιο γρήγορο από ότι το Andante) 
· Moderato  (Μέτριο) 
· Allegretto  (Λίγο πιο αργό από ότι το Allegro) 
· Allegro  (Μέτρια γρήγορα, χαρούµενο) 
· Vivace  (Γρήγορα, µε ζωντάνια) 
· Presto  (Γρήγορα, µε βιασύνη) 
· Prestissimo  (Πολύ γρήγορα) 

 
Β) Όροι που αφορούν αλλαγές της ταχύτητας κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης : 

· Accelerando ή accel.  (Να επιταχύνεται σταδιακά) 
· Allargando ή allarg.  (Να πλαταίνει) 
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· Rallentando ή rall.  (Να επιβραδύνεται) 
· Ritardando ή ritard.  (Να κρατιέται) 
· Ritenuto ή rit.  (Να καθυστερείται) 
· Rubato  (Να είναι ρυθµικά λίγο ελεύθερο) 
· Stringendo ή string.  (Να συντοµεύει)   
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Β. ΑΕΠΙ 
 
Σε παγκόσµια κλίµακα οι συνθέτες και οι στιχουργοί προκειµένου να 
προστατεύσουν τόσο τα πνευµατικά τους δικαιώµατα όσο και τα 
εισπρακτικά, εγγράφονται στον φορέα πνευµατικής ιδιοκτησίας, στην 
Ελλάδα είναι η ΑΕΠΙ. Με αυτόν τον τρόπο και εξασφαλίζονται έσοδα 
από τις δηµιουργίες τους και προστατεύονται από τυχόν επιτήδειους που 
θέλουν να καπηλευτούν την δουλειά τους για προσωπικό τους όφελος.    
Η ΑΕΠΙ είναι η Ελληνική εταιρία προστασίας της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας των συνθετών και των στιχουργών. 
Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στην παρουσίαση της ΑΕΠΙ, στον τρόπο 
λειτουργίας της και στα πνευµατικά δικαιώµατα των δηµιουργών που 
διαχειρίζεται και προστατεύει. 
 

Β.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΙ 
 

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ), 
λειτουργεί ως Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης µε βάση τις διατάξεις 
του Νόµου 2121/1993. Σκοπός του Οργανισµού, σύµφωνα µε το νόµο 
και το καταστατικό του, είναι η διαχείριση και προστασία δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, για όλα τα έργα που έχουν συνθέσει ή και 
συγγράψει κατά το παρελθόν και για όσα πρόκειται να συνθέσουν ή και 
να συγγράψουν στο µέλλον οι συµβαλλόµενοι µε αυτόν δηµιουργοί, 
δικαιούχοι µουσικών έργων.  

Η ΑΕΠΙ ιδρύθηκε το 1930 σε µια εποχή που ο όρος πνευµατικό δικαίωµα 
ήταν για την Ελλάδα πολύ καινούργιος έως άγνωστος και η προστασία 
των πνευµατικών δηµιουργών σχεδόν ανύπαρκτη, παρ' όλο που νόµος 
που προστατεύει το δικαίωµα της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα 
υπάρχει από το 1920. 
 Ιδρυτικά της µέλη ήταν οι: Ιωάννης Κοµνηνός (µουσουργός), Γρηγόρης 
Σκαρλάτος (συνθέτης), Μανόλης Καλοµοίρης (µουσουργός), Ζαχαρίας 
Μακρής, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Σπυρίδων ∆ραγάτης, Τάκης Μαρίνος 
(µουσουργός), Νικόλαος Λάβδας (µουσουργός), Ιωάννης Κυπαρίσης 
(µουσουργός), Κωνσταντίνος Λάβδας (µουσουργός), Κυριάκος Μαυρέας 
(θεατρικός καλλιτέχνης), Σώσος Ιωαννίδης (µουσουργός), Γιώργος 
Τσακατσιάνος. 
Σήµερα η ΑΕΠΙ διοικείται από 7µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που 
απαρτίζεται στην πλειοψηφία του από δηµιουργούς. 
 Μέλη του διοικητικού συµβουλίου της ΑΕΠΙ είναι οι κάτωθι: 
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Κωνσταντίνος Καπνίσης, συνθέτης - Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Γεώργιος Νιάρχος, συνθέτης - Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Παναγιώτης Μαυρουδής, συνθέτης- Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
∆ιονύσιος Τσακνής, συνθέτης-στιχουργός - Μέλος ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
Πέτρος Ξανθόπουλος, ∆ιευθυντής Νοµικών Υποθέσεων & ∆ιεθνών 
Σχέσεων ΑΕΠΙ - Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Γεώργιος Γαλανάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕΠΙ - Μέλος ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
∆ηµήτριος Εγκολφόπουλος Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕΠΙ - 
Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Παράλληλα µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, έχει συσταθεί Επιτροπή 
∆ηµιουργών, µε σκοπό αφενός έναν γνωµοδοτικό και συµβουλευτικό 
ρόλο στην λήψη αποφάσεων της ΑΕΠΙ και αφετέρου την ουσιαστική και 
συνεχή ενηµέρωσή της επιτροπής σχετικά µε όλες τις τρέχουσες 
εξελίξεις. Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει τακτικά και έχει έναν αµφίδροµο 
επικοινωνιακό ρόλο αποτελώντας ένα µέσο για να ακουστούν τυχούσες 
νέες προτάσεις και αντιρρήσεις εκ µέρους των δηµιουργών εν γένει.  
Αµέσως µετά την ίδρυσή της, η ΑΕΠΙ έγινε µέλος δύο παγκόσµιων 
Οργανισµών Συνοµοσπονδιών, του BIEM

1
 και της CISAS

2
, οι οποίοι 

έχουν µέλη Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης από όλον τον κόσµο. 
Οι Συνοµοσπονδίες αυτές λειτουργούν συντονιστικά ως προς τα µέλη 
τους, καθορίζουν τους κανόνες και τα µέσα λειτουργίας των επί µέρους 
Οργανισµών, εκπροσωπώντας τους σε διεθνές επίπεδο στα θέµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
Σήµερα, µετά από 7 και πλέον δεκαετίες συνεχούς λειτουργίας και 
αγώνων για την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων των 
δηµιουργών µουσικών έργων, η ΑΕΠΙ απαντά µε στοιχεία και αριθµούς 
στο γιατί τόσοι πνευµατικοί δηµιουργοί παγκόσµια της εµπιστεύτηκαν το 
έργο τους και τη διαχείρισή του.                                                                
Η προσφορά της ΑΕΠΙ προς τους δηµιουργούς - µέλη της δεν 
εξαντλείται µόνο στην αµιγώς εισπρακτική δραστηριότητα. Η ΑΕΠΙ έχει 
να επιδείξει µία διαρκή εκπρoσώπηση και συµµετoχή σε διεθvή 
συvέδρια, πoυ αφoρoύv στις voµικές, oικovoµικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις στo τοµέα της Προστασίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
∆ραστηριοποιείται έντονα µε έρευvες, εισηγήσεις και πρoτάσεις πρoς 
τηv Ελληvική Κυβέρvηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέµατα που 
αφορούν τους δηµιουργούς (οικονοµικά, φορολογικά, κοινωνική 
ασφάλιση) καθώς και για την πάταξη της µoυσικής πειρατείας. 
Στηρίζει τις προσπάθειες των Ελλήνων δηµιουργών µουσικών έργων για 
την προβολή των έργων τους στο εξωτερικό. 
                                                 
1
 Παγκόσµια Συνοµοσπονδία Οργανισµών Συλλογικής ∆ιαχείρισης για τα Μηχανικά ∆ικαιώµατα.  

2
 Παγκόσµια Συνοµοσπονδία Οργανισµών Συλλογικής ∆ιαχείρισης για τα Εκτελεστικά ∆ικαιώµατα. 
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Η ΑΕΠΙ σε αριθµούς : 
 
Ως µέλος της CISAC και του BIEM η ΑΕΠΙ από το 1930 εκπροσωπεί, 
προστατεύει και διαχειρίζεται το σύνολο σχεδόν του Ελληνικού και του 
παγκόσµιου µουσικού ρεπερτορίου. 

Εκπροσωπούµενα Μέλη 

9.200 Έλληνες συνθέτες - στιχουργοί - κληρονόµοι - εκδότες µουσικής.  
2.000.000 ξένοι συνθέτες - στιχουργοί - εκδότες µουσικής  

Συµβάσεις Αλληλοεκπροσωπήσεως  
Με 207 οµόλογες εταιρείες από 109 χώρες 

Έµψυχο δυναµικό 
200 εργαζόµενοι εκ των οποίων: 
 - 115 στα κεντρικά γραφεία της ΑΕΠΙ στο Μαρούσι  
 - 85 τοπικούς αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα.  

Σύνδεση µε ∆ιεθνή Αρχεία 
Η ΑΕΠΙ στα πλαίσια του κοινού πληροφοριακού συστήµατος CIS υπό 
την αιγίδα της CISAC, συνδέεται µε διεθνή αρχεία όπως: 
- WWL (World Works List)- WID (musical Works Information 
Database), παγκόσµιο αρχείο τεκµηρίωσης έργων, µε έδρα τις ΗΠΑ 
- ΙPI (Interest Party Information) SYSTEM, παγκόσµιο αρχείο 
δηµιουργών / δικαιούχων, µε έδρα την Ελβετία - 
AV (Audio Visual) Index, παγκόσµιος κατάλογος οπτικοακουστικών 
έργων, µε έδρα τη Μ. Βρετανία. 
 
 

Β.2. ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΕΠΙ 
 
Α) ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΩΝ 
 
Εγγραφή Μελών 
Αντικείµενο του τοµέα µελών είναι η σύναψη συµβάσεων µε τους 
δηµιουργούς , δικαιούχους δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 
(συνθέτες, στιχουργούς, κληρονόµους, εκδότες µουσικής) και η 
καταβολή σε αυτούς των πνευµατικών δικαιωµάτων που προκύπτουν από 
την χρήση των έργων τους. 
Συµβάσεις: Ο δηµιουργός , δικαιούχος µε την υπογραφή της σύµβασης 
του µε την ΑΕΠΙ εκχωρεί και µεταβιβάζει σε αυτήν κατά 
αποκλειστικότητα τις εξουσίες που προκύπτουν από το περιουσιακό 
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δικαίωµα που έχει στα έργα που έχει ήδη συνθέσει ,συγγράψει καθώς στα 
έργα που πρόκειται να συνθέσει , συγγράψει στο µέλλον, προκειµένου η 
τελευταία να προστατεύει, να εκπροσωπεί και να διαχειρίζεται αυτά, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και στις χώρες µε τις οποίες 
συνδέεται µε συµβάσεις αµοιβαίας εκπροσώπησης µε τους αντίστοιχους 
Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης. Πρέπει να τονιστεί ότι οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συνεργασίας είναι οι ίδιοι για όλους τους 
συµβαλλοµένους µε την ΑΕΠΙ δηµιουργούς ,δικαιούχους.  
Με την υπογραφή της σύµβασης και µε την ενυπόγραφη δήλωση των 
έργων του ο δηµιουργός , δικαιούχος καταχωρείται στο ηλεκτρονικό 
αρχείο µελών της ΑΕΠΙ. 

Καταβολή ∆ικαιωµάτων: Η ΑΕΠΙ εκδίδει και παραδίδει σε κάθε 
δηµιουργό, δικαιούχο αναλυτική εκκαθάριση πνευµατικών δικαιωµάτων 
για κάθε περίοδο διανοµής. Βάσει αυτών των εκκαθαρίσεων κάθε 
δηµιουργός, δικαιούχος γνωρίζει τα ποσά που δικαιούται να εισπράξει 
για την χρήση των µουσικών του έργων. Οι καταβολές δικαιωµάτων 
γίνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, είτε δια ζώσης είτε µε καταθέσεις 
ή ταχυδροµικές επιταγές, ανάλογα µε την επιλογή κάθε δηµιουργού, 
δικαιούχου. Ο τοµέας µελών βρίσκεται σε καθηµερινή επαφή µε τους 
δηµιουργούς , δικαιούχους µε σκοπό την άµεση και αποτελεσµατική 
εξυπηρέτησή τους για όλα τα θέµατα που τους απασχολούν και αφορούν 
στα πνευµατικά τους δικαιώµατα. Οι δηµιουργοί, δικαιούχοι 
ενηµερώνονται µε εγκυκλίους για κάθε σηµαντικό θέµα που προκύπτει 
και άπτεται της προστασίας των δικαιωµάτων τους. 

Β) ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Τεκµηρίωση είναι η καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας ενός 
µουσικού έργου έτσι ώστε όταν γίνεται χρήση ενός έργου να 
απονέµονται τα πνευµατικά δικαιώµατα στους πραγµατικούς 
δηµιουργούς, δικαιούχους. Τα στοιχεία ταυτότητας ενός µουσικού έργου 
είναι: ο τίτλος, τα ονόµατα των δηµιουργών και η ιδιότητα τους 
(συνθέτης, στιχουργός, διασκευαστής κ.α.), το ποσοστό συµµετοχής κάθε 
δηµιουργού, η χρονική διάρκεια, η ηµεροµηνία της πρώτης έκδοσης ή 
δηµόσιας εκτέλεσης. Όταν ένα µουσικό έργο συµπεριλαµβάνεται σε 
φορέα ήχου ή ήχου και εικόνας, καταγράφονται αναλυτικά ο γενικός 
τίτλος του φορέα, η δισκογραφική εταιρεία, το σήµα, ο αριθµός 
καταλόγου, η ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας κ.α. 
∆ήλωση έργου: Βασική συµβατική υποχρέωση του δηµιουργού, 
δικαιούχου είναι η ενυπόγραφη δήλωση των έργων του που έχουν τεθεί ή 
πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και 
εικόνας, σε κινηµατογραφικές ταινίες, σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές 
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παραγωγές, καθώς επίσης και των έργων του που έχουν εκτελεστεί 
δηµόσια ή που έχουν µεταδοθεί, διατεθεί µέσω δικτύων (internet, κινητή 
τηλεφωνία κτλ.). Ο δηµιουργός, δικαιούχος φέρει την αποκλειστική 
ευθύνη για την ακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων, τόσο έναντι της 
ΑΕΠΙ όσο και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, συν-δηµιουργού ή χρήστη.  
∆ιεθνή αρχεία µουσικών έργων: Τα ελληνικά µουσικά έργα 
καταχωρούνται στη βάση δεδοµένων της ΑΕΠΙ και ταυτόχρονα στο 
διεθνές αρχείο µουσικών έργων WID (Work Information Database). Η 
ΑΕΠΙ είναι ο αρµόδιος φορέας που δίνει στα ελληνικά µουσικά έργα το 
µοναδικό κωδικό ISWC (International Standard Work Code) έτσι ώστε 
κάθε ελληνικό έργο να έχει µία µοναδική διεθνή ταυτότητα, η οποία δίνει 
τη δυνατότητα σε όλα τα διεθνή αρχεία και τις βάσεις δεδοµένων να το 
αναγνωρίζουν µε ασφάλεια. 
Καταχώρηση στο αρχείο της ΑΕΠΙ διεθνών (international) µουσικών 
έργων διεθνούς ρεπερτορίου: H βάση δεδοµένων της ΑΕΠΙ 
ενηµερώνεται διαρκώς µε διεθνή µουσικά έργα που χρησιµοποιούνται 
στη χώρα µας και εκπροσωπούνται από την ΑΕΠΙ µέσω των συµβάσεων 
αµοιβαίας εκπροσώπησης µε οµόλογους οργανισµούς του εξωτερικού 
αλλά και µέσω των συµβάσεων µε τους τοπικούς εκδότες µουσικής. 
Προκειµένου να τεκµηριωθεί ένα έργο γίνεται χρήση των διεθνών 
αρχείων, όπως IPI SYSTEM (Interested Person Information) και WID, τα 
οποία ενηµερώνονται από τους οµόλογους Οργανισµούς Συλλογικής 
∆ιαχείρισης του εξωτερικού. 
Η διαδικασία τεκµηρίωσης τόσο του Ελληνικού όσο και του ∆ιεθνούς 
ρεπερτορίου καθορίζεται επακριβώς από το Γενικό Κανονισµό της ΑΕΠΙ 
και τους κανονισµούς των συνοµοσπονδιών ΒIΕΜ και CISAC.  
 
Γ) ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
 
Η ΑΕΠΙ στο πλαίσιο της λειτουργίας της και µέσα από την καθηµερινή 
της πρακτική έχει επιτύχει τη διατήρηση και τον εµπλουτισµό 
σηµαντικής πληροφορίας για την ταυτότητα και την ιστορία του 
ελληνικού τραγουδιού και των δηµιουργών του. 
Αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος είναι η εκ των πραγµάτων ύπαρξη στα 
λειτουργικά δεδοµένα του Οργανισµού ενός σηµαντικού αρχείου, µε 
έγκυρα στοιχεία σχετικά µε ολόκληρη την ιστορία του ελληνικού 
τραγουδιού. Η πληροφορία αυτή έχει εξελιχθεί µε την πάροδο του 
χρόνου και ο περαιτέρω εµπλουτισµός της αποτελεί αντικείµενο ειδικού 
τµήµατος του Οργανισµού του Αρχείου της Ελληνικής Μουσικής. 
Το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής της ΑΕΠΙ έχει ως βασική 
δραστηριότητα τη διάσωση, συλλογή και ταξινόµηση ηχογραφηµάτων 
ελλήνων δηµιουργών, αρχειακού και έντυπου υλικού στο οποίο 
καταγράφεται η µουσική πορεία της Ελλάδας απ' τα τέλη του 19ου αιώνα 
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µέχρι σήµερα. Γι' αυτό συλλέγονται και ταξινοµούνται δίσκοι 78, 45 και 
33 στροφών, ψηφιακοί δίσκοι (CD), παρτιτούρες, µουσικά βιβλία και 
περιοδικά, δηµοσιεύµατα, βιογραφικά στοιχεία (συνθετών, στιχουργών, 
µουσικών), φωτογραφικό υλικό κ.α. Στο Αρχείο Ελληνικής Μουσικής 
της ΑΕΠΙ, έχει συγκεντρωθεί πολύτιµο υλικό που κάτω από διαφορετικές 
συνθήκες ίσως να χανόταν για πάντα. Αυτή η συγκεντρωµένη και 
ταξινοµηµένη πληροφορία αποτελεί ένα ακόµη χρήσιµο "εργαλείο" για 
την ακριβή τεκµηρίωση των µουσικών έργων αλλά και την έγκυρη 
επίλυση τυχόν διαφορών ανάµεσα σε µέλη της ΑΕΠΙ. Ήδη ολόκληρη 
αυτή η πληροφορία ψηφιοποιείται έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η διάσωσή 
της στο µέλλον και να καταστεί δυνατή η γρήγορη και ασφαλής 
πρόσβαση στην συγκεντρωµένη πληροφορία από ένα πλήθος 
διαφορετικών χρηστών. 
 
 
 
∆) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 
Για τη νόµιµη παραγωγή και κυκλοφορία ηχογραφηµάτων που 
περιλαµβάνουν έργα του ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ, πρέπει να προηγείται η 
γραπτή άδεια της, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι µη αποκλειστική. 
Ο τοµέας χορήγησης αδειών είναι αρµόδιος τόσο για την χορήγηση 
αδειών µηχανικής εγγραφής και αναπαραγωγής σε υλικούς φορείς ήχου ή 
ήχου και εικόνας, όσο και για τον έλεγχο και εξασφάλιση των 
πνευµατικών δικαιωµάτων που προκύπτουν από τη µηχανική εγγραφή 
και αναπαραγωγή (Μηχανικά δικαιώµατα) από αυτή τη χρήση. 
Συγκεκριµένα: 

· Χορηγεί άδειες µηχανικής εγγραφής και αναπαραγωγής σύµφωνα 
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν διεθνώς και 
ανταποκρίνονται και στις συνθήκες της Ελληνικής µουσικής 
αγοράς. 

· Επιµελείται για την ορθή εφαρµογή των συµβάσεων µε τους 
χρήστες και τα εργοστάσια χάραξης και εκτύπωσης, των 
κεντρικοποιηµένων αδειών (Central Licensing), της 
πανευρωπαϊκής σύµβασης (Cannes Agreement), καθώς και των 
συµβάσεων αµοιβαίας εκπροσώπησης µε τους οµόλογους 
Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης στο εξωτερικό.  
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Ε) ΤΟΜΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ο Τοµέας ∆ηµόσιας Εκτέλεσης είναι αρµόδιος για την έκδοση των 
αδειών χρήσης και εκµετάλλευσης του εκπροσωπουµένου µουσικού 
ρεπερτορίου, όταν αυτό εκτελείται δηµόσια, σε οποιονδήποτε χώρο και 
µε οποιοδήποτε µέσο. 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών µουσικής που επιθυµούν να 
εφοδιαστούν µε την άδεια ∆ηµόσιας Εκτέλεσης της ΑΕΠΙ, ο τοµέας 
δηµόσιας εκτέλεσης υποδιαιρείται σε υποτοµείς όπως: Τοµέας Αδειών 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, Αδειών εµπορικών 
καταστηµάτων, αδειών Τηλεοπτικών, Ραδιοφωνικών σταθµών, αδειών 
συναυλιών και αδειών κινηµατογράφων. Οι χρήστες µουσικής, µπορούν 
να απευθυνθούν στα κεντρικά γραφεία του Οργανισµού αλλά και στους 
τοπικούς αντιπροσώπους της εκάστοτε περιοχής. Στο σύνολο του ο 
τοµέας ∆ηµόσιας Εκτέλεσης απασχολεί 120 στελέχη 
συµπεριλαµβανοµένων και των τοπικών αντιπροσώπων. 
Η ΑΕΠΙ παρακολουθώντας τις διαρκώς µεταβαλλόµενες κοινωνικές, 
οικονοµικές και τεχνολογικές τάσεις και εξελίξεις της αγοράς, 
προσαρµόζεται, τροποποιώντας αναλόγως και αναδιαρθρώνοντας την 
οργανωτική δοµή και µεθοδολογία του Τοµέα ∆ηµόσιας Εκτέλεσης, µε 
σκοπό την προστασία του έργου των εντολέων της συνθετών, 
στιχουργών, εκδοτών µουσικών έργων και την είσπραξη των 
αναλογούντων πνευµατικών δικαιωµάτων τηρώντας αυστηρά τόσο τις 
τρέχουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις, όσο και τους όρους των διεθνών 
συµβάσεων. 
Η οργανωτική αυτή αναδιάρθρωση, έχει συµβάλλει σηµαντικά στον 
εκσυγχρονισµό της λειτουργίας του τοµέα, στην αυτοµατοποίηση 
διαδικασιών, στη ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή επίλυση θεµάτων, 
διαµορφώνοντας συστήµατα διαχείρισης δικαιωµάτων από δηµόσια 
εκτέλεση εφάµιλλα αυτών που εφαρµόζουν µεγάλοι Οργανισµοί 
Συλλογικής ∆ιαχείρισης του εξωτερικού. Αποτέλεσµα αυτής, η 
αποτελεσµατικότερη προστασία του έργου των εντολέων της και την 
συνεχώς αυξανόµενη είσπραξη των πνευµατικών δικαιωµάτων. 
Για την καλύτερη διαχείριση και προστασία των δικαιωµάτων, ο Τοµέας 
∆ηµόσιας Εκτέλεσης διοικητικά αποτελείται από τους ακόλουθους 
υποτοµείς: 

-Έκδοσης Αδειών 
1. Γενικών εισπραττοµένων πηγών (µπαρ, εστιατόρια, χώροι 

ψυχαγωγίας κλπ). Χορήγηση αδειών ∆ηµόσιας Εκτέλεσης και 
είσπραξη πνευµατικών δικαιωµάτων. 

 
2. Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών  

Ο τοµέας αυτός δηµιουργήθηκε ταυτόχρονα µε την 
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απελευθέρωση της αγοράς του ραδιοφώνου και της 
τηλεόρασης. Έχει ως στόχο την ενηµέρωση των ιδιωτικών 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών για θέµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν 
από την χρήση και την αναµετάδοση µουσικών έργων και την 
είσπραξη των αναλογούντων πνευµατικών δικαιωµάτων σε 
συνεργασία και µε τους τοπικούς αντιπροσώπους. Έως 
σήµερα έχουν υπογραφεί συµβάσεις µε 780 ραδιοφωνικούς 
και 100 τηλεοπτικούς σταθµούς.  

 
3. Κινηµατογράφου 

 Σκοπός του τοµέα είναι η χορήγηση της άδειας δηµόσιας 
εκτέλεσης και η είσπραξη των πνευµατικών δικαιωµάτων από 
τα νοµικά πρόσωπα τα οποία εκµεταλλεύονται τις αίθουσες 
προβολής κινηµατογραφικών ταινιών σε όλη την Ελλάδα. Για 
κάθε αίθουσα ο επιχειρηµατίας είναι υποχρεωµένος να 
παραδίδει αναλυτική κατάσταση των προβαλλοµένων ταινιών 
µε τις αντίστοιχες εισπράξεις προκειµένου να τιµολογηθούν 
τα αναλογούντα πνευµατικά δικαιώµατα για κάθε µία από τις 
ταινίες αυτές. 

 
4. Συναυλιών 

Ο τοµέας έχει την ευθύνη για την ενηµέρωση των 
διοργανωτών µουσικών συναυλιών φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
(Εταιρείες, ∆ήµοι ), δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) για τις 
υποχρεώσεις τους, για την παροχή άδειας χρήσης 
εκπροσωπουµένου µουσικού ρεπερτορίου και για την 
είσπραξη των αναλογούντων πνευµατικών δικαιωµάτων. 

 
-Τοµεαρχών 

Για τη εύρυθµη λειτουργία, την άµεση εξυπηρέτηση και επίλυση 
προβληµάτων των αντιπροσώπων, ο Ελλαδικός χώρος διαιρέθηκε σε 
περιφέρειες των οποίων προΐστανται οι Τοµεάρχες οι οποίοι συντονίζουν, 
κατευθύνουν, ελέγχουν και υποστηρίζουν τους αντιπροσώπους της 
περιφέρειάς τους. 

 
-Αντιπροσώπων 

Η ΑΕΠΙ, στο πλαίσιο του διαχειριστικού της έργου για την ασφαλέστερη 
παρακολούθηση και πληρέστερο έλεγχο, για τη χρήση των έργων που 
εκπροσωπεί, συνεργάζεται µε συνολικά 85 τοπικούς αντιπροσώπους, 
εξασφαλίζοντας µέσω αυτών την αποτελεσµατικότερη παροχή υπηρεσίας 
στα µέλη της, όσον αφορά τον έλεγχο των δηµοσίων εκτελέσεων των 
έργων τους και την είσπραξη των δικαιωµάτων τους πανελλήνια.  
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Οι τοπικοί αντιπρόσωποι έχουν την αρµοδιότητα να ενηµερώνουν τους 
χρήστες µουσικών έργων για θέµατα τα οποία άπτονται της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, να χορηγούν την απαιτούµενη άδεια δηµόσιας εκτέλεσης και 
να εισπράττουν τα αναλογούντα πνευµατικά δικαιώµατα. 
 

-Νοµική Υπηρεσία-∆ίωξη 
Σκοπός τoυ νοµικού αυτού τµήµατος της ΑΕΠI είναι η νοµική 
διεκπεραίωση για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας (σύναψη 
συµβάσεων µε χρήστες, επεξήγηση νοµικών όρων και υποχρεώσεων, 
δικαστική διεκδίκηση όπου αυτή απαιτηθεί κτλ) σε θέµατα που 
σχετίζονται µε τη δηµόσια εκτέλεση του εκπροσωπούµενου µουσικού 
ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ. 
 
ΣΤ) ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ 
 
Η ΑΕΠΙ προστατεύει την πνευµατική ιδιοκτησία των µελών της και στις 
νέες µορφές εκµετάλλευσης των έργων τους που προκύπτουν από την 
εξέλιξη της τεχνολογίας, όπως είναι η χρήση τους µέσω δικτύων 
(Internet, κινητή τηλεφωνία, κτλ.) και σε διαδραστικούς (interactive) 
υλικούς φορείς πολυµέσων (CD-ROM, DVD ).  
Για την καλύτερη δυνατή προστασία και διαχείριση των πνευµατικών 
δικαιωµάτων σε αυτό τον τοµέα, το 1996 η ΑΕΠΙ δηµιούργησε και 
στελέχωσε - από τους πρώτους Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης 
στον κόσµο - ειδικό τοµέα Νέων Μέσων, µε εξειδικευµένο προσωπικό 
και νοµικούς. 
 
Ζ) ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 
-∆ικαιώµατα από το εξωτερικό: 
H ΑΕΠΙ βάσει των συµβάσεων που έχει συνάψει µε τα µέλη της, έχει 
αναλάβει την εκπροσώπησή τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Προς τούτο, συνάπτει συµβάσεις αµοιβαίας εκπροσώπησης 
µε τους αντίστοιχους Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας στο εξωτερικό (συµβάσεις µε 209 Οργανισµούς σε 109 
χώρες) και συνεργάζεται µαζί τους, προκειµένου να διασφαλίσει τα 
δικαιώµατα των µελών της σε διεθνές επίπεδο. Αυτό πρακτικά σηµαίνει 
πώς οι ξένοι Οργανισµοί εισπράττουν και αποστέλλουν πνευµατικά 
δικαιώµατα για τη χρήση των έργων των µελών της ΑΕΠΙ στο 
εξωτερικό. Για την υλοποίηση και σωστή εφαρµογή των συµβάσεων 
αµοιβαίας εκπροσώπησης, η ΑΕΠΙ επικοινωνεί σε όλη τη διάρκεια του 
έτους µε τους οµόλογους οργανισµούς στο εξωτερικό για δηλώσεις που 
αφορούν στην χρήση του ρεπερτορίου που εκπροσωπεί σε δηµόσιες 
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εµφανίσεις, συναυλίες, πωλήσεις υλικών φορέων ήχου, προβολή 
οπτικοακουστικών έργων. 
Τα ποσά των δικαιωµάτων που λαµβάνει η ΑΕΠΙ για λογαριασµό των 
µελών της, έχουν εισπραχθεί από τον τοπικό οργανισµό τηρουµένων των 
προϋποθέσεων που ισχύουν στην κάθε χώρα, δηλαδή της τοπικής 
νοµοθεσίας περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, των εσωτερικών κανονισµών 
του κάθε οργανισµού σχετικά µε την είσπραξη, διανοµή και αποστολή 
των δικαιωµάτων, όπως και άλλων παραγόντων που σχετίζονται µε την 
πολιτική - οικονοµική κατάσταση της χώρας. 
 
-∆ικαιώµατα προς το εξωτερικό: 
Αντίστοιχα, βάσει των συµβάσεων αµοιβαίας εκπροσώπησης µε τους 
οργανισµούς του εξωτερικού, η ΑΕΠΙ εκπροσωπεί στην Ελλάδα το 
ρεπερτόριο των µελών των ξένων οργανισµών και είναι εξουσιοδοτηµένη 
να επιτρέπει τη χρήση των έργων τους και να εισπράττει δικαιώµατα για 
λογαριασµό τους, όταν και όπου γίνεται χρήση τους στη χώρα µας. 
Μέσω της διαρκούς επικοινωνίας µε τους οµόλογους οργανισµούς στο 
εξωτερικό, αξιοποιεί όλες τις πληροφορίες που λαµβάνει σχετικά µε τη 
χρήση έργων των µελών των ξένων οργανισµών στην Ελλάδα. 
 
 
Η) ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 
-∆ιανοµή µηχανικών δικαιωµάτων. 
 
-∆ιανοµή δικαιωµάτων δηµόσιας εκτέλεσης 
Ο τοµέας επιµελείται για την επεξεργασία των συλλεγοµένων από την 
εταιρεία προγραµµάτων από τους διάφορους χώρους που γίνεται δηµόσια 
εκτέλεση µουσικών έργων (συναυλίες, ζωντανά σχήµατα, µουσικές 
σκηνές, bar, καφετέριες, εστιατόρια, εµπορικά καταστήµατα κτλ.) και 
αξιοποιεί όλα τα στοιχεία όπως και τα playlists που αποστέλλουν στην 
ΑΕΠΙ οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί (σε συνεργασία µε τον 
Τοµέα Οπτικοακουστικών). Βάσει των συγκεντρωµένων στοιχείων 
γίνεται η διανοµή των εισπραχθέντων πνευµατικών δικαιωµάτων µε τον 
πιο αντικειµενικό τρόπο. 
 
-Μουσική Πειρατεία 
Τα τελευταία χρόνια, µε την αύξηση του φαινοµένου της µουσικής 
πειρατείας η ΑΕΠΙ, έχει επενδύσει ιδιαίτερα, τόσο σε στελεχιακό 
δυναµικό όσο και οικονοµικά στον τοµέα αυτό, προκειµένου να 
προασπίσει τα έργα των δηµιουργών µελών της. Ο τοµέας ελέγχου αυτός 
έχει αναπτύξει µια αξιόλογη και δυναµική δράση σε συνεργασία µε τις 
διωκτικές αρχές, µε αποτελέσµατα ιδιαίτερα ικανοποιητικά. 
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Ειδικά κλιµάκια, σε πανελλαδική κλίµακα και σε συνεργασία µε τους 
τοπικούς αντιπροσώπους της ΑΕΠΙ, πραγµατοποιούν ειδικούς ελέγχους 
για την πειρατική διακίνηση των CD's και υποστηρίζουν το έργο των 
∆ιωκτικών Αρχών. 
 
 
Θ) ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Η ΑΕΠΙ για την κάλυψη των νοµικών της αναγκών απασχολεί στα 
κεντρικά της γραφεία 8 δικηγόρους εξειδικευµένους σε θέµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι παρακολουθούν τις επιστηµονικές και 
νοµικές εξελίξεις διεθνώς και διεκπεραιώνουν ένα τεράστιο όγκο 
υποθέσεων που αφορούν διαφορές του Οργανισµού µε χρήστες 
µουσικών έργων. 
Στα κεντρικά της ΑΕΠΙ λειτουργούν δύο Νοµικά Τµήµατα, ένα αρµόδιο 
για θέµατα Μηχανικών ∆ικαιωµάτων και Νέων Τεχνολογιών και ένα 
αρµόδιο για θέµατα ∆ηµόσιας Εκτέλεσης. 

 
Ι) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
 
Από το 1987 η ΑΕΠΙ διαθέτει ένα άρτια οργανωµένο και διαρκώς 
εξελισσόµενο µηχανογραφικό σύστηµα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και τις σύγχρονες µεθόδους διαχείρισης 
των πνευµατικών δικαιωµάτων. Αντικείµενο του τοµέα είναι η ανάπτυξη 
και η παρακολούθηση όλων των εφαρµογών του Οργανισµού για κάθε 
έναν από τους επί µέρους διοικητικούς τοµείς. Οι εφαρµογές καλύπτουν 

όλες τις ανάγκες διαχείρισης των δικαιωµάτων, από το σηµείο της 
είσπραξής τους µέχρι και την στιγµή της απόδοσης τους στα µέλη της 
ΑΕΠI, Έλληνες και ξένους δικαιούχους (συµβόλαια, ρεπερτόριο, 
είσπραξη, διανοµή, καταβολή). 
 
Κ) ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Στα πλαίσια µίας οργανωµένης και δοµηµένης οικονοµικής µονάδας, 
εντός των οποίων λειτουργεί και η ΑΕΠΙ, οι Οικονοµικές Υπηρεσίες 
αποτελούν βασικότατο παράγοντα εύρυθµης λειτουργίας του 
Οργανισµού. 
Οι Οικονοµικές Υπηρεσίες εξυπηρετούν τρεις σηµαντικούς στόχους που 
µεταξύ τους αλληλοσυµπληρώνονται και δηµιουργούν την ενιαία 
οικονοµική συγκρότηση. Πρώτος στόχος είναι η σωστή οργάνωση και 
διεκπεραίωση των οικονοµικών εργασιών στο εσωτερικό περιβάλλον της 
ΑΕΠΙ. ∆εύτερος, η µε πολλαπλούς τρόπους εξυπηρέτηση αλλά και 
ασφάλεια των συµφερόντων των µελών της ΑΕΠΙ. Τρίτος στόχος, η 
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συνέπεια και η ανταπόκριση στις ανάγκες που ορίζουν οι δηµόσιες αρχές 
(Εφορία, ΙΚΑ). 
Λ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ  
 
Η δύναµη της Επικοινωνίας στη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα 
είναι αναµφισβήτητη. Στο πλαίσιο αυτής της αναγκαιότητας και 
λαµβανοµένης υπ' όψη και της ιδιαιτερότητας του αντικειµένου της 
ΑΕΠΙ, ήταν επιβεβληµένη η δηµιουργία και ανάπτυξη του 
επικοινωνιακού της τοµέα σε συνάρτηση και µε την πολιτιστική 
δραστηριότητα, που αποτελεί ένα επίσης σηµαντικό κοµµάτι της 
δραστηριότητας των Οργανισµών Συλλογικής ∆ιαχείρισης διεθνώς. 
Η επικοινωνιακή δραστηριότητα που αναπτύσσει η ΑΕΠΙ, απευθύνεται 
στα µέλη της, δηµιουργούς και δικαιούχους µουσικών έργων, στους 
χρήστες µουσικού ρεπερτορίου και στο κοινό γενικότερα. Σε διεθνές 
επίπεδο, η επικοινωνιακή δραστηριότητα απευθύνεται σε πολιτιστικούς 
Οργανισµούς του εξωτερικού, Κέντρα Μουσικής Πληροφόρησης, στο 
πλαίσιο ενός ευρύτερου πολιτιστικού προγράµµατος που αναπτύσσει τα 
τελευταία χρόνια για την προβολή της Ελληνικής µουσικής στο 
εξωτερικό, µέσα δε από τη συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια των οµολόγων 
της Οργανισµών Συλλογικής ∆ιαχείρισης, εξασφαλίζει τη µόνιµη και 
διαρκή επαφή της, σε κάθε τοµέα δραστηριότητάς της, µε τους 
Οργανισµούς αυτούς. 
 
Μ) ΙΝΜΕΤΡΑ 
 
Με απόφαση του ∆.Σ., ιδρύθηκε νέο τµήµα στην ΑΕΠΙ, το οποίο 
ονοµάζεται «Ινστιτούτο Μελέτης Ελληνικού Τραγουδιού» και θα 
χρησιµοποιεί τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΜΕΤΡΑ». 
Σκοπός της λειτουργίας του νέου Τµήµατος, που αποτελεί ταυτόχρονα 
και το αντικείµενό του, είναι η προαγωγή της έρευνας και ο 
εµπλουτισµός των γνώσεων περί του σύγχρονου Ελληνικού τραγουδιού. 
Οι εργασίες που θα επιδιώξει να υλοποιήσει το Ινστιτούτο για την 
επίτευξη των στόχων του, είναι ενδεικτικά οι εξής: 
Παροχή στοιχείων για µεταπτυχιακές εργασίες µε γνωστικό αντικείµενο 
το σύγχρονο τραγούδι. 
Έκδοση ετήσιας επιστηµονικής επιθεωρήσεως που θα περιλαµβάνει τη 
δηµοσίευση των µεταπτυχιακών εργασιών    
Συγκρότηση ερευνητικών οµάδων διεπιστηµονικού χαρακτήρα για το 
ελληνικό τραγούδι   
∆ιοργάνωση σεµιναρίων, ηµερίδων, επιστηµονικών συνεδρίων, 
διαλέξεων µε κύριο αντικείµενο το σύγχρονο Ελληνικό τραγούδι  
Προϊστάµενος του Τµήµατος είναι ο δηµιουργός κ. Κώστας Τριπολίτης, 
µέλος της ΑΕΠΙ. 
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Ν) ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Έχει την ευθύνη του ελέγχου όλων των επιµέρους τοµέων της ΑΕΠΙ για 
την εύρυθµη λειτουργία τους, την εφαρµογή των εντολών και τήρηση 
των καταγεγραµµένων διαδικασιών.  
Συνίσταται σε Εσωτερικό και Εξωτερικό Έλεγχο. 
 
 

Β.3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
B.3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Πνευµατικό ∆ικαίωµα ή Πνευµατική Ιδιοκτησία αποκτά ο πνευµατικός 
δηµιουργός πάνω στο πρωτότυπο έργο του, που περιλαµβάνει: 
“πνευµατικό δηµιούργηµα λόγου, τέχνης ή επιστήµης, που εκφράζεται µε 
οποιαδήποτε µορφή, ιδίως τα γραπτά, ή προφορικά κείµενα, οι µουσικές 
συνθέσεις, µε κείµενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, µε µουσική ή χωρίς, οι 
χορογραφίες και οι παντοµίµες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των 
εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαµβάνονται τα σχέδια, τα έργα 
ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και οι λιθογραφίες, τα 
αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρµοσµένων τεχνών, 
οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται 
στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήµη.” 

Η πνευµατική ιδιοκτησία που αποκτά ο δηµιουργός του έργου πάνω σε 
αυτό περιλαµβάνει δύο απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώµατα: 

- το δικαίωµα της εκµετάλλευσης του έργου (περιουσιακό 
δικαίωµα) 

- το δικαίωµα της προστασίας του προσωπικού του δεσµού 
µε το έργο (ηθικό δικαίωµα) 

 
Ο πνευµατικός δηµιουργός έχει τη δυνατότητα από το νόµο να 
εκχωρήσει, µεταβιβάσει και να αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού 
δικαιώµατος του σε τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (όπως στην 
προκειµένη περίπτωση η ΑΕΠI, που σύµφωνα µε τον Ν.2121/1993 
αποτελεί έναν "Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης" αυτών των 
δικαιωµάτων). Το ηθικό δικαίωµα είναι προσωποπαγές και 
αµεταβίβαστο, παραµένει δε στο δηµιουργό ακόµα και µετά τη 
µεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώµατος. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση ενός µουσικού έργου είναι η 
προηγούµενη άδεια του δηµιουργού του. Η συµβατική εκχώρηση προς 
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την ΑΕΠΙ των νοµίµων εξουσιών που έχει ο δηµιουργός πάνω στο έργο 
του, την καθιστά αρµόδια για την παροχή ή απαγόρευση της άδειας 
χρήσεως του µουσικού ή  και στιχουργικού ρεπερτορίου που 
εκπροσωπεί. 
Η χρήση ενός µουσικού έργου (µε στίχο ή χωρίς) γεννά για τον ή τους 
δηµιουργούς του δύο κατηγορίες πνευµατικών δικαιωµάτων: 
 
- τα µηχαvικά δικαιώµατα 
- τα εκτελεστικά δικαιώµατα 
 
 
Σύµφωνα µε τη σύµβαση ανάθεσης διαχείρισης και προστασίας 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, µεταξύ δηµιουργού, δικαιούχου – 
ΑΕΠΙ, οι κατηγορίες των δικαιωµάτων , που µπορεί ο δηµιουργός, 
δικαιούχος να εκχωρήσει και να µεταβιβάσει στην ΑΕΠΙ, είτε στο 
σύνολό τους είτε εν µέρει, είναι οι ακόλουθες, όσον αφορά πάντα τη 
χρήση, εκµετάλλευση µουσικών έργων: 

- το γενικό εκτελεστικό δικαίωµα 
- το δικαίωµα ραδιοφωνικής µετάδοσης 
- το δικαίωµα δηµόσιας εκτέλεσης των ραδιοφωνικά 

µεταδιδοµένων έργων 
- το δικαίωµα τηλεοπτικής µετάδοσης 
- το δικαίωµα δηµόσιας εκτέλεσης τηλεοπτικά 

µεταδιδοµένων έργων 
- το δικαίωµα κινηµατογραφικής προβολής 
- το δικαίωµα µηχανικής αναπαραγωγής και διάθεσης 
- το δικαίωµα δηµόσιας εκτέλεσης µηχανικά 

αναπαραχθέντων έργων 
- το δικαίωµα κινηµατογραφικής παραγωγής 
- το δικαίωµα παραγωγής, αναπαραγωγής και διάθεσης, 

υλικών φορέων εγγραφής εικόνας 
- το δικαίωµα δηµόσιας εκτέλεσης υλικών φορέων εικόνας 
- τα δικαιώµατα από τρόπους εκµετάλλευσης που 

προκύπτουν από την τεχνική εξέλιξη ή από µελλοντικές 
νοµοθετικές µεταβολές 
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Β.3.2. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
Είναι αυτά που απορρέουν για τον δηµιουργό από την αποτύπωση - 
εγγραφή (άµεση ή έµµεση, προσωρινή ή µόνιµη, εν όλο ή εν µέρει µε 
οποιοδήποτε µέσο και µορφή) του µουσικού έργου του σε υλικούς φορείς 
ήχου ή ήχου και εικόνας (CD, LP, MC, CD-ROM, DVD ) και σε υλικά 
µέσα (όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κτλ.). 
 
Προϋπόθεση της γέννησης αυτής της κατηγορίας δικαιωµάτων είναι η 
αποτύπωση µουσικών έργων (µε στίχο ή χωρίς) σε υλικούς φορείς ήχου ή 
ήχου και εικόνας, µε σκοπό την θέση των έργων σε κυκλοφορία και την 
εµπορική ή άλλη εκµετάλλευσή τους.  
Την υποχρέωση για λήψη άδειας και καταβολής των πνευµατικών 
δικαιωµάτων έχει ο παραγωγός του ηχογραφήµατος (φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο). Η άδεια µηχανικής εγγραφής και αναπαραγωγής είναι πάντοτε 
µη αποκλειστική και χορηγείται: 
-Στις φωνογραφικές εταιρείες µε τις οποίες η ΑΕΠΙ έχει υπογράψει την 
τυποποιηµένη σύµβαση (contract type)  IFPI για τη φωνογραφική 
βιοµηχανία. 
-Στα εργοστάσια χάραξης και εκτύπωσης µε τα οποία η ΑΕΠΙ έχει 
υπογράψει την τυποποιηµένη σύµβαση (contract type)  IFPI

3
 για τη 

φωνογραφική βιοµηχανία. 
-Σε κατ’ επάγγελµα παραγωγούς: 
που εκτυπώνουν σε εργοστάσια του εξωτερικού µε τα οποία η ΑΕΠΙ δεν 
έχει υπογράψει την τυποποιηµένη σύµβαση (contract type)  IFPI για τη 
φωνογραφική βιοµηχανία. 
-Σε περιστασιακούς χρήστες (ιδρύµατα, συλλόγους, επιχειρήσεις κτλ.) 
που πραγµατοποιούν περιστασιακές εκτυπώσεις ηχογραφηµάτων. 
 
Πριν την διεξαγωγή  οποιαδήποτε ενέργειας, προκειµένου να ξεκινήσει η  
διαδικασία για την παραγωγή ενός υλικού φορέα ήχου ή ήχου και 
εικόνας, πρέπει να ενηµερωθεί γραπτώς η ΑΕΠΙ  µε την  αποστολή των 
εξής : 
 
- Την αίτηση για χορήγηση άδειας  

- Κατάσταση µε τα έργα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν (Label 
Copy) 
Το label copy του υπό έκδοση υλικού φορέα ήχου ή ήχου και εικόνας, θα 
πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 
- Εργοστάσιο παραγωγής 
- Φωνογραφική εταιρία 

                                                 
3
 ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία της Φωνογραφικής Βιοµηχανίας. 
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- Σήµα 
- Αριθµό καταλόγου 
- Το γενικό τίτλο 
- Ερµηνευτής-Τραγουδιστής ή Συγκρότηµα και 2

η
 φωνή 

· στην περίπτωση που ο ερµηνευτής, τραγουδιστής  είναι ο ίδιος για 
όλα τα έργα ,πρέπει να αναφέρεται το όνοµά του δίπλα στον γενικό 
τίτλο του φορέα 

· σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να αναφέρεται το όνοµά του δίπλα 
από τον τίτλο του έργου που ερµηνεύει  

- Οργανοπαίχτες 
- Τρόπο διάθεσης 

 
- Τίτλους έργων αναφέροντας τα εξής : 

· αν το έργο εµφανίζεται για πρώτη φορά στο εν λόγω ηχογράφηµα 
· αν χρησιµοποιείται εκτέλεση που έχει κυκλοφορήσει παλαιότερα 

να αναγράφεται ο αριθµός καταλόγου, το σήµα και ο γενικός 
τίτλος του φορέα αυτού 

· αν γίνεται χρήση ρεπερτορίου τρίτων να αναφέρονται τα στοιχεία 
του ηχογραφήµατος από το οποίο έχει παρθεί το έργο 

· αν χρησιµοποιείται έργο που έχει ξανακυκλοφορήσει στην 
δισκογραφία αλλά δεν υπάρχει γνώση του τίτλου να  δοθούν 
στοιχεία σχετικά µε την πρώτη κυκλοφορία και το όνοµα του 
πρώτου ερµηνευτή . 

 
- ∆ηµιουργούς-∆ικαιούχους ανά έργο  
- Χρονική διάρκεια ανά έργο 
- Ένδειξη ανά έργο ( ολόκληρο, ποτ πουρί, απόσπασµα, διασκευή 
µουσικής ή στίχου, µελοποίηση, remix, sampling ) 
 
Ύψος καταβαλλοµένων δικαιωµάτων 
 

Τα καταβαλλόµενα δικαιώµατα για τη µηχανική εγγραφή και 
αναπαραγωγή υλικών φορέων καθορίζονται: 
-Από την τυποποιηµένη διεθνή σύµβαση για τη φωνογραφική βιοµηχανία 
(contract type) η οποία έχει υπογραφεί µεταξύ του BIEM και της IFPI. 
Με βάση αυτή τη σύµβαση το ύψος των πνευµατικών δικαιωµάτων 
καθορίζεται σε ποσοστό 11% επί της χονδρικής τιµής πωλήσεως των 
ηχογραφηµάτων, όπως αυτή η τιµή διαµορφώνεται κάθε φορά από τις 
δισκογραφικές εταιρείες. Σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες εκπτώσεις στη 
σύµβαση αυτή, ο παραγωγός καταβάλλει σήµερα ποσοστό 9,009% επί 
της χονδρικής τιµής πώλησης του ηχογραφήµατος. Τα ανωτέρω ποσοστά 
ισχύουν για όσους παραγωγούς έχουν υπογράψει την παραπάνω 
τυποποιηµένη σύµβαση.  
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-Για τους παραγωγούς που δεν έχουν υπογράψει την τυποποιηµένη 
σύµβαση για τη φωνογραφική βιοµηχανία, µε βάση την καλή πίστη, τα 
συναλλακτικά ήθη και τους κανόνες του ανταγωνισµού, τα δικαιώµατα 
καθορίζονται στο ίδιο ύψος µε τους παραγωγούς της προηγούµενης 
παραγράφου. 
 
Υπολογισµός πνευµατικών δικαιωµάτων που αφορά υλικούς φορείς ήχου 
όπως CDs  καθώς επίσης και για υλικούς φορείς ήχου και εικόνας όπως 
µουσικά DVDs : 
Ο υπολογισµός των πνευµατικών δικαιωµάτων γίνεται βάσει της 
διεθνούς τυποποιηµένης σύµβασης για την φωνογραφική βιοµηχανία 
(contract type),η οποία έχει υπογραφεί µεταξύ ΒΙΕΜ και IFPI. 
Το ύψος των δικαιωµάτων καθορίζεται σε ποσοστό 11% επί της 
χονδρικής τιµής πώλησης του ηχογραφήµατος. Το ποσοστό µειώνεται σε 
9,009% λόγω των προβλεποµένων από την τυποποιηµένη σύµβαση 
εκπτώσεων.  

Όσον αφορά την τιµολόγηση των DVD, το ύψος των δικαιωµάτων 
καθορίζεται σε ποσοστό 6% επί της χονδρικής τιµής χωρίς άλλη 
έκπτωση. 
 
PREMIUM 
Premium ονοµάζονται οι παραγωγές φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας 
(µουσικού περιεχοµένου), οι οποίοι διατίθενται δωρεάν στο κοινό 
ταυτόχρονα µε ένα άλλο προϊόν (π.χ. περιοδικό, εφηµερίδα κλπ). 
Όροι και προϋποθέσεις: 
- τα έργα τα οποία θα περιλαµβάνει να έχουν κυκλοφορήσει σε άλλο 
φορέα τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. 
- Να αναγράφεται στον φορέα η ένδειξη «Όχι προς πώληση» 
Τιµολόγηση Premium : 
- Η τιµολόγηση που εφαρµόζεται σχετικά µε τις παραγωγές Premium 
είναι περίπου κατά 2/3 χαµηλότερη από την συνήθη εφαρµοζόµενη για 
τις κανονικές παραγωγές. 
 
Β.3.3. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

Είναι αυτά που απορρέουν για τον δηµιουργό από τη δηµόσια εκτέλεση 
του µουσικού του έργου και την παρουσίαση του στο κοινό, είτε 
ζωντανά, είτε µε την χρήση οποιουδήποτε µηχανικού µέσου (π.χ. 
ραδιόφωνο, τηλεόραση, CD Player ), είτε µέσω δικτύων (κινητή 
τηλεφωνία, internet ). 
Η άδεια δηµόσιας εκτέλεσης χορηγείται από την ΑΕΠΙ εκ µέρους των 
Ελλήνων και ξένων µελών της (συνθετών, στιχουργών, κληρονόµων, 
εκδοτών  µουσικής), που συµβατικά της έχουν εκχωρήσει το δικαίωµα 
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της εκπροσώπησης, προστασίας και διαχείρισης του έργου τους. Αυτό 
σηµαίνει ότι όσοι προτίθενται να εκτελέσουν δηµόσια ή να 
χρησιµοποιήσουν µε οποιονδήποτε τρόπο µέρος του ρεπερτορίου που 
εκπροσωπεί η ΑΕΠΙ, θα πρέπει προηγουµένως : 
- Να προµηθευτούν την άδεια δηµόσιας εκτέλεσης του 
εκπροσωπούµενου µουσικού ρεπερτορίου της, είτε από τα κεντρικά 
γραφεία του Οργανισµού, είτε από τους εξουσιοδοτηµένους τοπικούς 
αντιπρόσωπους της ΑΕΠΙ ανά την Ελλάδα. 
- Να δηλώσουν τα έργα που πρόκειται να εκτελέσουν δηµόσια. 
- Να καταβάλουν τα αναλογούντα πνευµατικά δικαιώµατα. 
 
Εισπρακτική ∆ιαδικασία Εκτελεστικών ∆ικαιωµάτων  
 
Καµία συναλλαγή στη διαδικασία της είσπραξης πνευµατικών 
δικαιωµάτων δεν γίνεται χωρίς την έκδοση τιµολογίου ή αντίστοιχου 
νοµίµου παραστατικού είσπραξης. Ο Τοµέας Ελέγχου της ΑΕΠΙ είναι 
επιφορτισµένος µε τη διεκπεραίωση του ελέγχου των τιµολογίων που 
εκδίδονται καθηµερινά σε όλη την Ελλάδα, τα οποία αφού ελεγχθούν 
λογιστικά και καταχωρηθούν ηλεκτρονικά φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο 
του οργανισµού. Με αυτή τη διαδικασία η ΑΕΠΙ εισπράττει από 
περισσότερες από 45.000 πηγές , χρήστες µουσικής όλων των 
κατηγοριών (κέντρα διασκεδάσεως, µπαρ, εστιατόρια, ντίσκο, καφενεία, 
εµπορικά καταστήµατα, super markets, ξενοδοχεία, χώροι συναυλιών, 
εκθεσιακοί χώροι, κινηµατογράφοι , ραδιοφωνικοί, τηλεοπτικοί 
σταθµοί). 
Το ύψος των καταβαλλόµενων πνευµατικών δικαιωµάτων για ∆ηµόσια 
Εκτέλεση στην Ελλάδα είναι πολύ χαµηλότερο από τον µέσο όρο των 
πνευµατικών δικαιωµάτων των οµόλογων οργανισµών σε διεθνές 
επίπεδο. Οι παράµετροι και ο καθορισµός της τιµολόγησής δεν 
καθορίζονται µόνο από την ΑΕΠΙ αλλά λαµβάνονται υπ' όψιν συγκριτικά 
στοιχεία και αποτελέσµατα ερευνών που προκύπτουν από διεθνείς 
συνεργασίες νοµικών και οικονοµικών επιτροπών της CISAC αφού 
ληφθούν υπ' όψιν : 
 
- η εσωτερική νοµοθεσία της κάθε χώρας 
- οι διεθνείς συµβάσεις 
- η εσωτερική κοινωνική, οικονοµική κατάσταση και το βιοτικό επίπεδο 
κάθε χώρας 

 
· Κριτήρια που λαµβάνονται υπ' όψιν για την τιµολόγηση των 

δικαιωµάτων είναι ενδεικτικά: 
 

- το εµβαδόν του χώρου 
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- η περιοχή (αστικές ή µη περιοχές, παραµεθόριες,         
εποχικότητα  κτλ.) 

- Η σπουδαιότητα χρήσης της µουσικής (απαραίτητη, 
αναγκαία ή χρήσιµη) 

- Ο τρόπος παρουσίασης της µουσικής στο κοινό 
(ζωντανή, αναπαραγωγή µε µηχανικά µέσα κτλ.) 

 
 
 
Β.4. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
Για την χρήση προϋπάρχουσας προστατευόµενης µουσικής σε µια 
οπτικοακουστική παραγωγή η οποία προορίζεται κατ’ αρχήν να 
προβληθεί σε κινηµατογραφικές αίθουσες ή  και φεστιβάλ (ταινία 
µεγάλου µήκους, ταινία µικρού µήκους, ντοκιµαντέρ κτλ.), απαιτείται η 
προηγούµενη άδεια των αντίστοιχων πνευµατικών δηµιουργών, 
δικαιούχων. Σε περίπτωση που πρόκειται για µουσικά έργα 
εκπροσωπούµενα από την ΑΕΠΙ, η εν λόγω άδεια χορηγείται από την 
ίδια, µε συγκεκριµένους κατά περίπτωση όρους. Για το ύψος των 
οφειλόµενων πνευµατικών δικαιωµάτων λαµβάνονται υπ’ όψιν διάφορες 
παράµετροι (όπως το είδος της παραγωγής, τρόπος-χώρες προβολής, 
αριθµός εκπροσωπούµενων µουσικών έργων και χρονική διάρκεια αυτών 
κτλ.). 
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, ο παραγωγός ενός 
οπτικοακουστικού έργου πρέπει να ενηµερώσει εγκαίρως την ΑΕΠΙ για 
τα συγκεκριµένα µουσικά έργα που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει σε αυτό, 
αποστέλλοντάς συµπληρωµένη τη σχετική αίτηση άδειας ούτως ώστε να 
εξασφαλίσει τη νοµιµότητα της χρήσης αυτών, όσον αφορά στα 
πνευµατικά δικαιώµατα. Η παραπάνω άδεια δεν καλύπτει το δικαίωµα 
εγγραφής και µηχανικής αναπαραγωγής των συµπεριλαµβανοµένων στην 
οπτικοακουστική παραγωγή µουσικών έργων σε υλικούς φορείς ήχου και 
εικόνας (όπως VHS, DVD) και θέση αυτών σε κυκλοφορία. Στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται ξεχωριστή άδεια, την οποία πρέπει να 
εξασφαλίσει ο παραγωγός του συγκεκριµένου υλικού φορέα, 
καταβάλλοντας στην ΑΕΠΙ τα αναλογούντα πνευµατικά δικαιώµατα. 
Αντίστοιχη άδεια των πνευµατικών δηµιουργών, δικαιούχων απαιτείται 
και στην περίπτωση χρήσης προϋπάρχοντος µουσικού έργου σε 
διαφηµιστικό σποτ, το οποίο πρόκειται να µεταδοθεί σε τηλεοπτικούς, 
ραδιοφωνικούς σταθµούς, κινηµατογραφικές αίθουσες, διαδίκτυο. Εν 
προκειµένω, η διαφηµιστική εταιρεία, το στούντιο παραγωγής ή / και ο 
ίδιος ο διαφηµιζόµενος, θα πρέπει να αποστείλει στην ΑΕΠΙ 
συµπληρωµένη τη σχετική αίτηση άδειας ώστε να εξασφαλίσει τη 
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νοµιµότητα της χρήσης µουσικών έργων όσον αφορά στα πνευµατικά 
δικαιώµατα. 
 
Β.5. ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
Τα συγγενικά δικαιώµατα είναι έσοδα που προκύπτουν από τη 
συµµετοχή ή την εκτέλεση έργου. 
∆ικαιούχοι είναι τραγουδιστές, µουσικοί και συντελεστές πέραν του 
συνθέτη και του στιχουργού. Το συγκρότηµα ή οι session µουσικοί 
δηλαδή. 
Εκπροσωπούνται από τους οργανισµούς : 
- Grammo,  Οργανισµού Συλλογικής ∆ιαχείρισης & Προστασίας των 
∆ικαιωµάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Εικόνας και 
Ήχου 
- Απόλλων, Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων Ελλήνων 
Μουσικών 
- Ερατώ, Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων Ελλήνων 
Τραγουδιστών 
 
Ο νόµος προβλέπει αστικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες 
χρήστες αλλά δεν δίνει στους δικαιούχους δικαίωµα να προβούν σε 
απαγόρευση της χρήσης αφού αυτό το δικαίωµα το έχει αποκλειστικά ο 
δηµιουργός και ιδιοκτήτης του πνευµατικού έργου. Το συγγενικό 
δικαίωµα προστατεύεται σε 70 µόνο χώρες, όσες έχουν δηλαδή 
προσυπογράψει τη διεθνή σύµβαση της Ρώµης. Χαρακτηριστική είναι η 
απουσία των ΗΠΑ από τη λίστα των χωρών που προστατεύονται τα 
συγγενικά δικαιώµατα. 
Το συγγενικό δικαίωµα µε βάση το νόµο εισπράττεται µόνον από χώρους 
που µεταδίδουν ηχογραφηµένα µουσικά έργα και όχι από χώρους που 
φιλοξενούν µουσικές παραστάσεις µε ζωντανή εκτέλεση των έργων, και 
µόνον για τα ρεπερτόρια που έχουν προστασία στην χώρα τους (δηλ. π.χ. 
Αµερικανικό ρεπερτόριο δεν προστατεύεται). 
Ο δικαιούχος συγγενικού δεν έχει δικαίωµα να δώσει άδεια για τη χρήση 
των έργων, την άδεια δίνει µόνο ο δηµιουργός τους. Ο δικαιούχος 
συγγενικού δικαιώµατος έχει δικαίωµα µόνον να απαιτήσει εύλογη 
αµοιβή, µε βάση το γράµµα του νόµου από τους χρήστες του 
ηχογραφήµατος. Την εύλογη αµοιβή δεν την καθορίζει ο δικαιούχος του 
συγγενικού δικαιώµατος όπως συµβαίνει µε το πνευµατικό δικαίωµα, 
όπου η αξία του καθορίζεται από το δηµιουργό. Η εφαρµοζόµενη διεθνής 
πρακτική είναι αυτή που προσδιορίζει τον τρόπο τιµολόγησής τους. 
Έχει αποδειχθεί στην πράξη διεθνώς ότι η από κοινού δραστηριοποίηση 
ενός φορέα µόνο για τη συνολική είσπραξη πνευµατικών και συγγενικών 
δικαιωµάτων είναι ο µόνος τρόπος που εγγυάται την ταχύτητα της 
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είσπραξης, τη µείωση των διαχειριστικών εξόδων και κατά συνέπεια την 
εξασφάλιση της οικονοµίας στη διαχείριση. 
Στις περισσότερες χώρες όπου υπάρχει προστασία του συγγενικού 
δικαιώµατος, υπάρχει άµεση συνεργασία όσον αφορά την είσπραξη αλλά 
και τη διανοµή µε τους φορείς που διαχειρίζονται το πνευµατικό. 
Στην Ελλάδα τα πράγµατα δεν είναι έτσι.  
Οι τρεις Οργανισµοί συλλογικής ∆ιαχείρισης που ενεργοποιούνται στην 
είσπραξη και διαχείριση του Συγγενικού δικαιώµατος όσον αφορά τη 
µουσική (GRAMMO, Ερατώ, ΑΠΟΛΛΩΝ ) , λειτουργούν αυτοδύναµα, 
παρ' ότι στο παρελθόν είχε συζητηθεί µεταξύ ΑΕΠΙ και ΕΤΕ ( Ένωση 
Τραγουδιστών Ελλάδας ) η πιθανότητα να συνεργαστούν µε την 
δεδηλωµένη προθυµία της ΑΕΠΙ να αναλάβει την είσπραξη για 
λογαριασµό των Οργανισµών του συγγενικού και να αποδίδει σ' αυτούς, 
οι οποίοι µε τη σειρά τους θα έκαναν τη διανοµή των δικαιωµάτων στα 
µέλη τους. 
Είναι γνωστές οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει ένας Οργανισµός 
είσπραξης δικαιωµάτων από την άρνηση των χρηστών να συµµορφωθούν 
προς τις υποχρεώσεις τους, µε παράδειγµα την ΑΕΠΙ, το µεγαλύτερο 
αυτή στιγµή Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης , που παρ' όλη την 
οργάνωση, τεχνογνωσία, εµπειρία και καθιέρωση στην Ελληνική 
µουσική αγορά, σε αρκετές περιπτώσεις αντιµετωπίζει ακόµη άρνηση 
των χρηστών να καταβάλουν δικαιώµατα. Κατά συνέπεια είναι επόµενο 
οι νέοι αυτοί Οργανισµοί, ως πρωτοεισερχόµενοι σε µια ήδη 
προβληµατική αγορά να αντιµετωπίζουν πολύ µεγαλύτερη δυσκολία και 
άρνηση στην είσπραξη.  
Η διεθνής πρακτική διαµορφώθηκε µετά από έρευνα της αγοράς, των 
Οργανισµών του εξωτερικού στις χώρες τους, µελέτη και συνεργασία 
προκειµένου να χαραχθεί µια περίπου ανάλογη τιµολογιακή πολιτική για 
το συγγενικό, έτσι ώστε να µην υπάρχουν µεγάλες αποκλείσεις, από 
χώρα σε χώρα. Έτσι η τιµολόγηση του συγγενικού διεθνώς σε σχέση µε 
το πνευµατικό κυµαίνεται από 100/18 ( Γαλλία ) και φθάνει το 100/30 ( 
Ελβετία, όπου έχει ορισθεί και µε νόµο ), υπέρ του πνευµατικού.  
Αυτό σηµαίνει ότι εάν από ένα χώρο πχ, που χρησιµοποιεί 
ηχογραφηµένη µουσική, από όπου ο Οργανισµός που διαχειρίζεται 
πνευµατικά δικαιώµατα εισπράττει 100 ευρώ το µήνα, οι Οργανισµοί των 
Συγγενικών δικαιωµάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες εισπράττουν σαφώς 
λιγότερα και σε ένα ποσοστό που δεν υπερβαίνει την αξία του 
πνευµατικού.  
Στην Ελλάδα τα πράγµατα δεν έχουν την ίδια εικόνα. Υπάρχουν 
περιπτώσεις που οι Οργανισµοί των συγγενικών δικαιωµάτων ζητούν 
δικαιώµατα µεγαλύτερα ή εφάµιλλα των πνευµατικών, µε αποτέλεσµα οι 
χρήστες να αντιδρούν και να αρνούνται να καταβάλουν και τα 
πνευµατικά. 



 64 

Είναι γεγονός πως κατά το παρελθόν είχαν γίνει συζητήσεις µεταξύ 
ΑΕΠΙ και εκπροσώπων των φορέων αυτών για ενδεχόµενη συνεργασία 
στον τοµέα της είσπραξης, λόγω του ότι η ΑΕΠΙ έχει πλέον διαµορφώσει 
ένα εκτεταµένο και οργανωµένο εισπρακτικό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα 
και σαφώς η είσπραξη του συγγενικού από την ίδια για λογαριασµό των 
φορέων αυτών θα είχε αµεσότερο αποτέλεσµα. 
∆υστυχώς οι συζητήσεις αυτές δεν κατέληξαν σε συµφωνία και οι 
παραπάνω Οργανισµοί δραστηριοποιούνται µόνοι τους και 
αντιµετωπίζουν αρκετές δυσκολίες, αλλά συγχρόνως δηµιουργούν 
δυσκολίες και αντιδράσεις για την καταβολή των πνευµατικών 
δικαιωµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 
 

 
 

 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
∆ΟΥΛΕΙΑΣ 
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Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ (production) 
 
Η βασική παραγωγή µιας δισκογραφικής δουλειάς εξαρτάται σηµαντικά 
από την διαδικασία της προπαραγωγής, έτσι εφόσον έχει γίνει σωστή 
δουλειά κατά τη διάρκεια της προπαραγωγής, η διαδικασία της βασικής 
παραγωγής θα διεξαχθεί πιο εύκολα και σίγουρα µε καλύτερο 
αποτέλεσµα. Κατά την διάρκεια της παραγωγής µιας δισκογραφικής 
δουλειάς το σηµαντικότερο ρόλο έχει ο παραγωγός, ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για κάθε στάδιό της, επίσης στη βασική παραγωγή σηµαντικό 
ρόλο παίζει ο ηχολήπτης, ο οποίος είναι πολύτιµος κατά την διαδικασία 
των ηχογραφήσεων και της µίξης των οργάνων και της φωνής. Επίσης, 
σε συνεργασία του παραγωγού και του ηχολήπτη αποφασίζεται κατά την 
διάρκεια της βασικής παραγωγής, η πλατφόρµα εγγραφής των οργάνων 
και της φωνής µε στόχο, το βέλτιστο ηχητικό αποτέλεσµα. Τέλος, 
σηµαντικό ρόλο παίζει ο ενορχηστρωτής και οι εκτελεστές, στους 
οποίους έγινε αναφορά σε προηγούµενο κεφάλαιο. 
 
 

Γ.1. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 
 

· Ρόλος του Παραγωγού 

 
Η σύνθεση όπως γνωρίζουµε είναι ένα πεντάγραµµο στο οποίο ο 
συνθέτης γράφει διάφορες νότες, για να ακουστεί αυτή η σύνθεση πρέπει 
να παίξει κάποιος µουσικός και έτσι παίρνει τη µορφή της, ο 
τραγουδιστής θα τραγουδήσει τους στίχους τους οποίους έγραψε ο 
στιχουργός. Για να γίνει όµως το τραγούδι ένας υλικός φορέας, δηλαδή 
ένα cd ή µία κασέτα ή ένα mini disk ή ένα MP3 πρέπει να περάσει από 
την διαδικασία της ηχογράφησης και της µίξης. 
Για όλα τα στάδια, από την επιλογή της σύνθεσης και των στίχων έως 
την διαδικασία της µίξης και του τελικού mastering ο κύριος υπεύθυνος 
και αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο, είναι ο παραγωγός της 
δισκογραφικής δουλειάς.   
  Όλα τα στάδια ενός δισκογραφικού προϊόντος αναλαµβάνονται από τον 
παραγωγό. Αυτός είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ της δισκογραφικής 
εταιρίας και του καλλιτέχνη. 
Μέχρι προ ολίγων ετών η θέση του παραγωγού ήταν µια θέση 
υπαλλήλου της δισκογραφικής εταιρίας, ο οποίος εµφανιζόταν µόνο κατά 
την διάρκεια των ηχογραφήσεων στο studio. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο 
δεν υπάρχουν εξειδικευµένες σπουδές µουσικού παραγωγού. 
Υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι είναι µηχανικοί ήχου ή ηχολήπτες , 
υπάρχουν επίσης παραγωγοί οι οποίοι βασίζονται στις µουσικές τους 
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γνώσεις αναπτύσσοντας εν καιρώ τις τεχνικές τους ικανότητες. Είναι 
αυτονόητο ότι ένας παραγωγός χρειάζεται και µουσική αλλά και τεχνική 
γνώση. 
Σήµερα, ο µουσικός παραγωγός µιας δισκογραφικής δουλειάς συνήθως 
έχει όλη την ευθύνη αυτής. 
Ο παραγωγός είναι αυτός οπού “χτίζει” έναν καλλιτέχνη, είναι ο 
υπεύθυνος όπου θα επιλέξει τα τραγούδια τα οποία θα αποτελούν την 
δισκογραφική δουλειά του καλλιτέχνη. Πρέπει να επιλέξει τραγούδια τα 
οποία θα ανταποκρίνονται στις δυνατότητες του καλλιτέχνη και τα οποία 
θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της αγοράς τη συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο, τα τραγούδια τα οποία θα επιλέξει πρέπει να είναι 
προσαρµοσµένα επάνω στον καλλιτέχνη, έτσι ώστε ο οποίος, να 
µπορέσει να τα στηρίξει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Σηµαντικός είναι ο ρόλος του παραγωγού και κατά τη διάρκεια της 
ενορχήστρωσης, σε συνεργασία µε τον ενορχηστρωτή και τον ηχολήπτη 
είναι υπεύθυνος για το χαρακτήρα των τραγουδιών καθώς επίσης και για 
το πώς θα τοποθετηθούν τα όργανα εικονικά στο χώρο ώστε ο ακροατής 
ακούγοντας το τελικό προϊόν του studio, να του δηµιουργείται η 
ψευδαίσθηση , ότι κάθε όργανο είναι τοποθετηµένο σε διαφορετικό 
σηµείο του χώρου. 
Καθοριστικός είναι ο ρόλος του παραγωγού και κατά την διάρκεια των 
ηχογραφήσεων, πρέπει αρχικά να επιλέξει µαζί µε τον ηχολήπτη την 
πλατφόρµα εγγραφής των οργάνων και της φωνής, να είναι πάντα παρών 
στις ηχογραφήσεις και να έχει λόγο από το στήσιµο των µικροφώνων έως 
τον τρόπο παιξίµατος των οργάνων από τους εκτελεστές, γι’ αυτό ένας 
παραγωγός πρέπει µα έχει ισχυρή µουσική άποψη! 
Κατά τη διάρκεια των µίξεων η συνεργασία του παραγωγού µε τον 
ηχολήπτη πρέπει να είναι άµεση. Εδώ, ο παραγωγός µπορεί να πει την 
γνώµη του στον ηχολήπτη για διάφορες τεχνικές παρεµβάσεις στις χροιές 
των οργάνων, για τις εντάσεις των οργάνων, για την χρήση διαφόρων εφέ 
στα όργανα ή στη φωνή π.χ. κάποιο reverb, έτσι ώστε το αποτέλεσµα της 
µίξης να έχει το βέλτιστο ηχητικό αποτέλεσµα και να αναδεικνύει την 
φωνή του τραγουδιστή. 
Επίσης, ο παραγωγός πρέπει να είναι παρών κατά τη διάρκεια του 
mastering και του ποιοτικού ελέγχού. Όπως καταλαβαίνουµε εκτός από 
τις µουσικές και τεχνικές γνώσεις ο παραγωγός οφείλει να έχει µεγάλη 
εµπειρία στο άκουσµα του ήχου, να έχει δηλαδή “µουσικό αυτί”. 
Στη συνέχεια παρατίθεται ένα σχεδιάγραµµα µε τα στάδια της 
παραγωγής µιας δισκογραφικής δουλειάς, όπου βλέπουµε σε ποια από  
αυτά συµµετέχει ένας παραγωγός.                 
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ΠΡΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ (PRE-PRODUCTION) 

 
                                                                                              ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ                     ΕΠΙΛΟΓΗ                                                      ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ        ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ/ΣΤΙΧΩΝ       DEMO                 ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ      
 

1.∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ         1. ∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ       1. ∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ                 1.ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΤΗΣ      
ΕΤΑΙΡΙΑ                         ΕΤΑΙΡΙΑ                           ΕΤΑΙΡΙΑ                           2.ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

 2. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ            2.ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ             2.ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ                        3.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 
                                                      3.ΤΜΗΜΑ MARKETING 
                                                      4.ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ  
                                                                                    ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ 
                                                              5.MANAGER 

 
 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ (PRODUCTION) 

 
 
     ΕΠΙΛΟΓΗ                                   ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ                             ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ                      ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ                            ΜΙΞΕΩΝ 
    ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 
1.ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ                                   1.ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ                                        1.ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ 
2.ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ                                  2.ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ                                         2.ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 
                                                                3.ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΤΗΣ                             3.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 
                                             4.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 
                                                     5.ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ 
 

 

      ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ MASΤER (POST-PRODUCTION) 

 
MASTERING           ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ        ARTWORK              Κ0ΠΗ CD           ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

                       ΕΛΕΓΧΟΣ                                                                          MARKETING 
 
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ             1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ              1.ΤΜΗΜΑ                        1.∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ       1.TMHMA 
MASTERING               ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ               MARKETING                      ΕΤΑΙΡΙΑ                     MARKETING 
2.ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ            ΕΛΕΓΧΟΥ                2.ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ               2. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ           2.MANAGER 
3.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ    2.ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ          3.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ                    ΚΟΠΗΣ                 3.ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

                                                  4.IMAGE MAKERS                       CD                      4.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 
                                                  5.ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ                                                      5.IMAGE MAKERS 
                                                  6.MANAGER 

  
Σχεδιάγραµµα 1 :Βλέπουµε ότι ο Παραγωγός συµµετέχει στα περισσότερα στάδια 

της Παραγωγής µιας δισκογραφικής δουλειάς. 
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Τέλος, ο παραγωγός επίσης οφείλει να ικανοποιήσει την παραγωγή µέσα 
σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό “bujet”, γι’ αυτό επιλέγει το studio, τον 
ηχολήπτη, τον ενορχηστρωτή και έχει λόγο για τους εκτελεστές, 
µουσικούς, αν αυτοί ξεφύγουν από τον προϋπολογισµό.  
 

· Είδη Παραγωγών 
 

Σήµερα, στην δισκογραφία θα συναντήσουµε παραγωγούς τριών ειδών. 
Αρχικά, υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι είναι µόνιµοι υπάλληλοι της 
δισκογραφικής εταιρίας και πληρώνονται από αυτή, εδώ η εταιρία λέει 
στον παραγωγό µε ποιον καλλιτέχνη θα συνεργαστεί. Στη συνέχεια, η 
εταιρία δίνει το χρονοδιάγραµµα και τον προϋπολογισµό στον παραγωγό 
ο οποίος αναλαµβάνει όλο το project της δισκογραφικής δουλειάς και 
είναι υποχρεωµένος να περιφρουρεί τα συµφέροντα της δισκογραφικής 
εταιρίας και να επιτυγχάνει τους πιο σύµφορους οικονοµικούς και 
ποιοτικούς όρους, για την παραγωγή της δισκογραφικής δουλειάς. 
Στη συνέχεια, θα βρούµε παραγωγούς οι οποίοι είναι “υπάλληλοι” του 
τραγουδιστή. Ο παραγωγός προσλαµβάνεται από τον τραγουδιστή για να 
έχει όλο τον έλεγχο της παραγωγής και πληρώνεται από αυτόν. Η 
διαδικασία της παραγωγής χρηµατοδοτείται από τον καλλιτέχνη. 
Τέλος, υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι είναι οι χρηµατοδότες της 
δισκογραφικής δουλειάς. Εδώ, ο παραγωγός πληρώνει όλα τα στάδια της 
παραγωγής, επιλέγει τον καλλιτέχνη µε τον οποίο θα συνεργαστεί και 
όταν ολοκληρωθεί η παραγωγή απευθύνεται σε µία δισκογραφική εταιρία 
και της προτείνει να αγοράσει την παραγωγή και να αναλάβει την 
διανοµή της στο εµπόριο. Ο παραγωγός πληρώνεται συνήθως βάση των 
πωλήσεων του cd.   
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Γ.2. ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ 
· Γενικά 

Παρά την κυριαρχία της εικόνας στη σηµερινή κοινωνία της 
πληροφορίας, η εξάρτησή της από τον ήχο είναι δεδοµένη. Όση δύναµη 
και αν κρύβει µία εικόνα, χωρίς ήχο δεν είναι παρά µία βουβή 
απεικόνιση. Αντίθετα, µε την προσθήκη του κατάλληλου ήχου, η εικόνα 
πολλαπλασιάζει την δύναµή της και βελτιώνει την αισθητική της. Ο ήχος 
αντίθετα, µπορεί να λειτουργήσει και ανεξάρτητα από την εικόνα.  
Στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τα video clips, τη διαφήµιση, στην 
ηχογράφηση ενός cd,  ο ηχολήπτης είναι ο καθοριστικός και πολύτιµος 
συνεργάτης για το ολοκληρωµένο και άψογο αποτέλεσµα κάθε 
παραγωγής. 
Τα τελευταία χρόνια το επάγγελµα του ηχολήπτη αναπτύσσεται µε 
γρήγορους ρυθµούς κι αυτό οφείλεται κυρίως στην διεύρυνση του χώρου 
των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Ο ηχολήπτης στηρίζει τεχνικά και 
καλλιτεχνικά κάθε παραγωγή. Ο κόσµος των Show Business είναι 
δεµένος µε την δική του σηµαντική προσφορά. 
                   
Χώροι εργασίας αποτελούν τα studio παραγωγής ήχου, ραδιοφωνικών 
εκποµπών και παραγωγής ταινιών, καθώς και χώροι συναυλιακών 
εκδηλώσεων, η διαφήµιση, ο κινηµατογράφος, τα ωδεία και τα κέντρα 
διασκέδασης. 
                                           
                         

 

                           
 

EIKONA 1:Ο ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ ΣΤΟ CONTROL ROOM 
 

 
Το επάγγελµα του ηχολήπτη είναι ελκυστικό, γιατί είναι δηµιουργικό, 
ενδιαφέρον και προσφέρει πολλές εµπειρίες. Όσο όµως και αν ακούγεται 
εύκολο είναι ένα επάγγελµα που απαιτεί πολλές γνώσεις και ιδιαίτερη 
προσοχή. Ο επαγγελµατίας ηχολήπτης είναι αυτός που δίνει τις λύσεις 
στα προβλήµατα που παρουσιάζονται σε studio ηχογραφήσεων, 
τηλεοπτικά studios, αφού είναι υπεύθυνος χειρισµού, συντήρησης και 
ελέγχου των πιο σύγχρονων µηχανηµάτων λήψης και επεξεργασίας ήχου. 
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Προϋπόθεση πραγµατοποίησης ηχοληψίας είναι η ύπαρξη µιας 
ηλεκτρονικής/ ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης. Η εγκατάσταση αυτή, 
ξεκινώντας από απλή (δύο µικρόφωνα, µαγνητόφωνο και ακουστικά), 
µπορεί να καταλήξει σε απίστευτα σύνθετη (µεγάλο σύγχρονο recording 
studio, ηχητική εγκατάσταση συναυλίας τύπου “Rolling Stones στο 
Ολυµπιακό Στάδιο”). 
Οι ηχητικές εγκαταστάσεις χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες : 
α) τα recording studios και β) τις εγκαταστάσεις που καλύπτουν –µόνιµα 
ή µη- συναυλιακούς χώρους. Σε επίπεδο φυσικού φαινοµένου µία είναι η 
θεµελιώδης διαφορά : Στα studios, η ηχητική πηγή και το 
αναπαραγόµενο (µέσω µεγαφώνων) ανάλογό της βρίσκονται σε 
ξέχωρους, αποµονωµένους χώρους. Αντίθετα, στους συναυλιακούς 
χώρους η ηχητική πηγή και το ανάλογό της αλληλεπιδρούν, κι έτσι, η 
ανάδραση (feedback) αποτελεί τον Νο 1 “εχθρό” στην προσπάθεια 
ενίσχυσης των ηχητικών σηµάτων. 
∆εν είναι ο ηχολήπτης ο άνθρωπος που κατασκευάζει, “στήνει” την εν 
λόγο εγκατάσταση. ∆ιεθνώς, έµπρακτα επικρατεί η άποψη ότι : 
Οι ηχητικές εγκαταστάσεις πρέπει να γίνονται από εξειδικευµένα 
γραφεία που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό (µηχανήµατα 
µετρήσεων κ.λπ.) και στηρίζονται σε καταξιωµένη στην εφαρµογή της 
σύγχρονης και εξειδικευµένης γνώσης. 
Το θεωρητικό θεµέλιο της γνώσης αυτής βρίσκεται στις επιστήµες : 
α) Ηλεκτρονικά 
β) Ακουστική 
γ) στο εξειδικευµένο “πάντρεµα” των παραπάνω που λέγεται 
Ηλεκτροακουστική. 
δ) στο εξειδικευµένο “πάντρεµα” της Ακουστικής µε το ανθρώπινο 
αισθητήριο του ήχου (αυτί + εγκέφαλος) που ονοµάζεται 
Ψυχοακουστική. 
Ο ηχολήπτης είναι ο άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται τις ηχητικές 
εγκαταστάσεις. Είναι χρήστης αυτών σε προχωρηµένο επίπεδο, πρέπει να 
µπορεί να εξαντλεί τις δυνατότητές τους, µε στόχο τη δηµιουργία και 
αναπαραγωγή της εκτέλεσης ενός µουσικού έργου από κάποιο µουσικό 
σύνολο. 

 
  
 

· Ο ηχολήπτης στο studio 
 

Στο Studio,ο ηχολήπτης κρίνει τα πάντα µέσω της αναπαραγωγής στο 
Control Room. Ο άµεσος “πληροφοριοδότης- συνεργάτης” του είναι τα 
µεγάφωνα, τα λεγόµενα monitors (µονάδες ελέγχου). 
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Όµως, αυτό που “παίζουν” τα monitors εµπεριέχει αναγκαστικά τα 
ακόλουθα στοιχεία : 
α) Τρόπο χρήσης και ποιότητα όλης της αλυσίδας συσκευών από την 
ηχητική πηγή µέχρι τα monitors.    
β) Την ποιότητα αυτών των ίδιων των monitors. 
γ) Την αλληλεπίδραση των monitors µε τα ακουστικά χαρακτηριστικά 
της αίθουσας Control Room.       
 

    

                         
 

ΕΙΚΟΝΑ 2: ΗΧΕΙΑ  MONITORS 
 

Επιπλέον, ενώ το τελικό προϊόν του studio κρίνεται και κατασκευάζεται 
στο Control Room, στόχος είναι να αναπαράγεται καλά οπουδήποτε 
αλλού εκτός από εκεί, cd player, dvd player, PC, mp3 player. 
Είναι ότι τα παραπάνω θέτουν µία σειρά από αντικειµενικά ζητήµατα τα 
οποία αφορούν την Ηχητική Εγκατάσταση-Studio σε επίπεδο 
κατασκευής, παράλληλα δε, δηλώνουν ότι ο ηχολήπτης , που µοιραία 
“κινείται” ανάµεσα σε αυτά, πρέπει να έχει επίγνωση και να µπορεί να 
παίρνει πρακτική θέση στοχεύοντας στη προστασία του πελάτη αφ’ ενός, 
και του εαυτού του, βέβαια, αφ’ ετέρου. Ο πρώτος κριτής σε επίπεδο 
ποιότητας κατασκευής ενός studio είναι ο ηχολήπτης που το λειτουργεί. 
Στο Studio, ο ηχολήπτης µπορεί να καταγράφει στα µαγνητόφωνα την 
ηχητική πηγή  και το χώρο του studio. Το ποσοστό του καταγραφόµενου 
χώρου µπορεί να έχει οποιαδήποτε τιµή από 0% έως 100%. Ανήκει στις 
δεξιότητες του ηχολήπτη να καταφέρνει να γράφει αυτό που χρειάζεται, 
σύµφωνα πάντα µε το µουσικό είδος, το µουσικό όργανο, και τις 
γενικότερες συνθήκες ή δεδοµένα της ηχογράφησης. 
Πρέπει να πούµε εδώ, απλώς επιγραµµατικά, ότι οι διάφορες µέθοδοι 
ηχογράφησης µπορούν να χωριστούν σε εκείνες που επιδιώκεται η 
καταγραφή της φυσικής καταγραφής του περιβάλλοντος µαζί µε τον ήχο 
των µουσικών οργάνων, και σε εκείνες που δε χρειάζεται κάτι τέτοιο, 
αυτές οι δεύτερες κυρίως επιλέγονται σήµερα, χωρίς αυτό να σηµαίνει 
ότι έχουµε ξεχάσει τις πρώτες! 
 Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της µίξης, γίνεται η επεξεργασία του 
καταγεγραµµένου ηχητικού υλικού για να διορθωθούν όλα τα 
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προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά την ηχογράφηση, µε την βοήθεια 
της τεχνολογίας και την συνεργασία ηχολήπτη, παραγωγού και 
ενορχηστρωτή. 
Τέλος, κάθε φορά ο ηχολήπτης φτιάχνει και αποτυπώνει στη 
µαγνητοταινία κάτι καινούριο, παρά την αδιαµφισβήτητη επέµβαση του 
studio σαν κατασκευή καλή ή κακή και τις παραινέσεις παραγωγών, 
ενορχηστρωτών, το αποτέλεσµα φέρει τη δική του σφραγίδα.  
 
 

· Επιλογή του ηχολήπτη και των βοηθών του  κατά την 
ηχογράφηση σε studio ηχογραφήσεων 

 
Αρχικά γίνεται η επιλογή του ηχολήπτη και των βοηθών του . Συνήθως, 
όταν ο καλλιτέχνης ο οποίος κάνει την δισκογραφική δουλειά είναι 
µικρού βεληνεκούς ή είναι νέος στην δισκογραφία, ο ηχολήπτης θα 
επιλεγεί από τους υπεύθυνους του studio  όπου θα γίνει η ηχογράφηση, 
σε αντίθεση µε καλλιτέχνες µεγάλου βεληνεκούς, µε πολλές 
δισκογραφικές επιτυχίες στο ενεργητικό τους (Χάρις Αλεξίου, Άλκηστη 
Πρωτοψάλτη), όπου η επιλογή του ηχολήπτη γίνεται από τους ίδιους ή 
από τον παραγωγό τους. Πολλές φορές οι καταξιωµένοι καλλιτέχνες 
έχουν τον προσωπικό τους ηχολήπτη. 
Οι βοηθοί του ηχολήπτη είναι συνήθως επιλογές του βασικού ηχολήπτη ή 
του studio στο οποίο θα γίνουν οι ηχογραφήσεις. 
Ο βοηθός του ηχολήπτη, επικουρεί τον ηχολήπτη στο έργο του, 
χειρίζεται τη µικροφωνική συσκευή κατά την διάρκεια της λήψης και 
επιµελείται της σωστής τοποθέτησης των µικροφώνων σύµφωνα πάντα 
µε τις οδηγίες του ηχολήπτη. 
 

· ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
Αρχικά, στο στάδιο της ηχογράφησης κατά την παραγωγή µιας 
δισκογραφικής δουλειάς, γίνεται η επιλογή και το στήσιµο των 
µικροφώνων από τον ηχολήπτη και τους βοηθούς του, βάση των 
µουσικών οργάνων τα οποία θα ηχογραφηθούν. 

 
· Είδη µικροφώνων και τεχνικές τοποθέτησης 

 
 Ακολουθεί µία µικρή περιγραφή για τα είδη µικροφώνων και για τις 
τεχνικές τοποθέτησης µικροφώνων στα βασικότερα µουσικά όργανα : 
 
Το µικρόφωνο είναι µία µηχανή που µετατρέπει µηχανική ενέργεια          
(ηχητικό κύµα) σε ηλεκτρική. Σύµφωνα λοιπόν µε την Φυσική αρχή που 
χρησιµοποιείται για τη µετατροπή αυτή, µπορούµε να χωρίσουµε τα 
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µικρόφωνα που σήµερα βρίσκονται σε επαγγελµατική χρήση, σε δύο 
µεγάλες κατηγορίες : 
1.∆υναµικά 
2.Πυκνωτικά 
 
 
1. ∆υναµικά µικρόφωνα 
 
Βασίζονται στο φαινόµενο της ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής, σύµφωνα 
µε το οποίο. Αγωγός κινούµενος µέσα σε µαγνητικό πεδίο παρουσιάζει 
στα άκρα του τάση ανάλογη της κίνησής του. 
 
 

                                     
 

ΕΙΚΟΝΑ 3: ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 
 

 
∆ύο υποκατηγορίες µπορούµε να βρούµε στα ∆υναµικά µικρόφωνα: Τα 
κινουµένου πηνίου και τα αποκαλούµενα µικρόφωνα ταινίας. 
Α) Μικρόφωνα Κινουµένου πεδίου (Moving coil)  
Εδώ ανήκει η συντριπτική πλειοψηφία των δυναµικών µικροφώνων. Στο 
διάφραγµα του µικροφώνου είναι “κολληµένο” ένα ελαφρύ πηνίο που 
βρίσκεται µέσα στο µαγνητικό πεδίο που δηµιουργεί ένας µόνιµος 
µαγνήτης. Οι παλµικές κινήσεις του διαφράγµατος λόγω του παρασύρουν 
και το πηνίο, στα άκρα του οποίου, λόγω επαγωγής, εµφανίζεται 
ηλεκτρικό ρεύµα, κατά βάση ανάλογο της παλµικής κίνησης, δηλαδή του 
ήχου. 
Β) Μικρόφωνα Ταινίας (Ribbon) 
Εδώ δεν υπάρχει πηνίο, Το ίδιο το διάφραγµα, ένα λεπτότατο µεταλλικό, 
αγώγιµο φύλλο, παίζει το ρόλο του κινουµένου αγωγού µέσα στο 
µαγνητικό πεδίο. Έτσι, στα άκρα του εµφανίζεται τάση ανάλογη του 
προκαλούντος  την κίνηση ήχου. 
Τα ribbon µικρόφωνα, λόγω της ελάχιστης αδράνειας (σε σχέση µε τα 
moving coil) που παρουσιάζει το κινούµενο σύστηµά τους (διάφραγµα) 
έχουν πολύ καλή απόκριση στα µεταβατικά σήµατα, ανάλογη εκείνης 
των πυκνωτικών. Είναι όµως ευπαθή γιατί µεγάλες ηχητικές εντάσεις 
εύκολα µπορούν να παραµορφώσουν µόνιµα το διάφραγµα. Όµως, 
πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία των υλικών έχουν 
ξαναδηµιουργήσει ενδιαφέρον για τα µικρόφωνα αυτά. 
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2. Πυκνωτικά µικρόφωνα 
 
Η αρχή λειτουργίας των πυκνωτικών µικροφώνων είναι εκείνη του 
ηλεκτροστατικού πυκνωτή. 
 

            
 

ΕΙΚΟΝΑ 4: ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

 
Στα πυκνωτικά µικρόφωνα έχουµε δύο υποκατηγορίες : Τα συνήθη 
πυκνωτικά και τα πυκνωτικά electrets. 
A) Το διάφραγµα του µικροφώνου είναι ο ένας από τους δύο οπλισµούς 
του πυκνωτή. Ο άλλος είναι σταθερός πάνω στο σώµα του µικροφώνου. 
Για να λειτουργήσει το µικρόφωνο πρέπει να τροφοδοτηθεί µε µια 
συνεχή τάση. 
Οι παλµικές κινήσεις του διαφράγµατος µεταβάλλουν προφανώς τη 
χωρητικότητα του πυκνωτή και κατά συνέπεια την τάση των οπλισµών 
του. Έτσι, πάνω από την σταθερή συνεχή τάση τροφοδοσίας εµφανίζεται 
µια µεταβλητή τέτοια, ανάλογη του ηχητικού σήµατος. Σε αντίθεση µε τα 
δυναµικά, εδώ η τάση του σήµατος, καθώς και η αντίσταση που 
παρουσιάζει το σύστηµα είναι µεγάλες, µε αποτέλεσµα την ανάγκη 
ύπαρξης ειδικού προενισχυτή προσαρµογής. Αυτός υπάρχει 
ενσωµατωµένος στο µικρόφωνο. 
Β) Πυκνωτικά electrets   
Ο όρος electrets θέλει να δηλώσει διηλεκτρικό υλικό του οποίου η 
πόλωση παραµένει και µετά την αποµάκρυνση του ηλεκτρικού πεδίου 
που την προκάλεσε. Όταν λοιπόν ο ένας οπλισµός, συνήθως ο σταθερός, 
είναι επικαλυµµένος µε µια τέτοια ουσία, τότε, έχουµε αυτόµατα την 
απαιτούµενη τάση πόλωσης του πυκνωτή και συνεπώς δεν υπάρχει 
ανάγκη εξωτερικής τροφοδοσίας µε συνεχή τάση, παρ’ όλο που 
τροφοδοσία εξακολουθεί να χρειάζεται για τη λειτουργία του 
ενσωµατωµένου προενισχυτή. Σε σχέση µε τα συνήθη πυκνωτικά έχουν 
το πλεονέκτηµα καλύτερου σήµατος προς θόρυβο, όµως ακόµη τα 
συνήθη είναι πολύ περισσότερο διαδεδοµένα. 
 
 Γενικότερα, τα δυναµικά µικρόφωνα έχουν το χαρακτηριστικό να 
δέχονται περισσότερο ήχο από την µπροστινή µεριά και µηδαµινό από 
την πίσω γι’ αυτό χρησιµοποιούνται πολύ στα lives όπου θέλουµε να 
ακούγεται ο τραγουδιστής καθαρά χωρίς να παίρνει το µικρόφωνο ήχο 
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από τα άλλα όργανα ή από το κοινό. Τα πυκνωτικά µικρόφωνα έχουν 
µεγαλύτερη ευαισθησία και ευκρίνεια γι’ αυτό και χρησιµοποιούνται για 
ηχογράφηση φωνητικών και οργάνων στα studios. 
Ανάλογα µε τις ακουστικές ιδιότητες του χώρου αυτά τα δύο 
χαρακτηριστικά µπορούν να κρίνουν την επιλογή µικροφώνου. Αν ο 
χώρος  είναι τέτοιος ώστε τα προβλήµατα θορύβου και αντανακλάσεων 
να µπορούν να µειωθούν αρκετά, τότε η επιλογή ενός πυκνωτικού 
µικροφώνου θα ήταν ιδανική. Στην αντίθετη περίπτωση όµως ίσως η 
χρήση ενός δυναµικού µικροφώνου να είναι καλύτερη επιλογή λόγο της 
ιδιότητας που αναφέρθηκε πιο πάνω. 
 
Επίσης, ανάλογα µε την ευαισθησία που έχει ένα µικρόφωνο σε ήχους 
που έρχονται από διάφορες κατευθύνσεις, αυτό µπορεί να χαρακτηριστεί 
είτε µονοκατευθυντήριο (unidirectional) είτε δικατευθυντήριο 
(bidirectional) είτε παντοκατευθυντήριο (omnidirectional).  
 
1.Ένα παντοκατευθυντήριο µικρόφωνο είναι ευαίσθητο σε όλες τις πηγές 
ήχου, ανεξάρτητα από τη σχετική ως προς αυτό θέση τους. ∆έχονται εξ 
ίσου καλά ήχους που φτάνουν από πηγές µπροστά από το µικρόφωνο, 
πίσω από αυτό όπως και δεξιά ή αριστερά του. Έτσι, µοιάζει 
περισσότερο µε το αφτί, που και αυτό είναι ένας παντοκατευθυντήριος 
δέκτης ήχων. Το λεγόµενο OMNI µικρόφωνο. 
 
 

                                   
 

ΕΙΚΟΝΑ 5: ΠΟΛΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ OMNI ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 
2.Το δικατευθυντήριο µικρόφωνο είναι ευαίσθητο σε ήχους που 
προέρχονται είτε από µπροστά είτε από πίσω ακριβώς από αυτό (δηλαδή 
από γωνία 0 ή 180 µοιρών). Ήχοι που έρχονται από γωνία 90 ή 270 
µοιρών δε συλλέγονται (για την ακρίβεια, συλλέγονται ελάχιστα) από το 
µικρόφωνο αυτού του τύπου.  Το λεγόµενο FIGURE OF 8 (οχτάρι). 
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ΕΙΚΟΝΑ 6: ΠΟΛΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ FIGURE OF 8 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 
 
3.Τέλος, το µονοκατευθυντήριο µικρόφωνο είναι ευαίσθητο σε ήχους που 
έρχονται µόνο από µπροστά (από γωνία 0 µοιρών), ενώ ήχοι που 
προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση δε συλλέγονται. Το 
λεγόµενο Καρδιοειδές µικρόφωνο, όπου µπορούµε να το συναντήσουµε 
και σαν Super Καρδιοειδές ή Υπό- Καρδιοειδές. 
 
 

                                
 
ΕΙΚΟΝΑ 7: ΠΟΛΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΡ∆ΙΟΕΙ∆ΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 

 
Συνήθως, κατά την διάρκεια της studio ηχογράφησης χρησιµοποιούµε  
πυκνωτικά µικρόφωνα, όχι όµως πάντα. 
Στη συνέχεια θα δούµε πως τοποθετούµε τα µικρόφωνα κατά τη διάρκεια 
της ηχογράφησης στο studio, στα πιο βασικά µουσικά όργανα. 
Αρχικά, θα πρέπει να αποφασίσουµε σε τι τύπο ακουστικού 
περιβάλλοντος θέλουµε να ηχογραφήσουµε. Αυτό θα αποφασιστεί 
κυρίως από τον τύπο της µουσικής που γράφουµε και από το που θα 
“καθίσει”, το µουσικό όργανο που ηχογραφούµε στο κοµµάτι. Εάν ο 
ηχολήπτης ηχογραφήσει ένα µουσικό όργανο το οποίο θα δίνει την 
µοναδική συνοδεία στα φωνητικά, τότε αυτό θα πρέπει να ακούγεται όσο 
πιο “µεγάλο” γίνεται. Αυτό επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση του 
οργάνου σε ένα χώρο που είναι ακουστικά ζωντανός, εννοώντας ότι οι 
τοίχοι και τι ταβάνι θα ανακλούν, παρά θα απορροφούν τον ήχο, 
προσδίδοντας έτσι αντήχηση στην ηχογράφηση. Εάν το όργανο που θα 
ηχογραφήσουµε θα εµφανίζεται σε ένα άλλο πλήθος από άλλα όργανα, 
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ίσως θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσουµε έναν σχετικά “νεκρό” χώρο. 
Αυτό θα δώσει στο όργανο που ηχογραφεί ο ηχολήπτης περισσότερη 
παρουσία που µπορεί αργότερα να αλλαχθεί εάν χρειαστεί, προσθέτοντας 
κάποιο εφέ. Πολύ συχνά είναι καλύτερο ο ηχολήπτης να έχει αυτή τη 
δυνατότητα, γιατί ότι ηχογραφεί στο κοµµάτι. Μένει σ’ αυτό. Έτσι 
περιλαµβάνοντας πολύ µεγάλη αντήχηση χώρου στο σήµα από νωρίς, 
µπορεί µερικές φορές να είναι µία ριψοκίνδυνη υπόθεση. 
     
Πρώτη κατηγορία, τα έγχορδα: ακουστική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, 
βιολί, µπάσο. 

· Ακουστική κιθάρα 
Οι δύο βασικές τεχνικές στησίµατος µικροφώνων για να ηχογραφήσει ο 
ηχολήπτης µία ακουστική κιθάρα  είναι το κοντινό και το µακρινό 
στήσιµο. Για να συλλάβει τον πλήρη ήχο µιας ακουστικής κιθάρας, το 
κοντινό µικρόφωνο θα πρέπει να τοποθετηθεί το πλησιέστερο 20 cm από 
τις χορδές σκοπεύοντας στην τρύπα του ηχείου, µε περίπου 30 µοίρες 
απόκλιση του άξονα από το κέντρο(ποτέ ένα µικρόφωνο δεν πρέπει ο 
ηχολήπτης να το τοποθετεί on axis “πάνω στον άξονα” γιατί 
δηµιουργείται θόρυβος, άλλα πάντα µε κλίση). Ανάλογα µε την κιθάρα 
µπορεί ο ηχολήπτης να τοποθετήσει το µικρόφωνο 25-30 cm. Στήνοντας 
το µικρόφωνο στην τρύπα του ηχείου θα έχει ένα πλούσιο, γεµάτο τόνο. 

                                  
 
ΕΙΚΟΝΑ 8 : ΚΟΝΤΙΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΣΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ 

 
 
Όταν ο ηχολήπτης ή οι βοηθοί του στήνουν το µικρόφωνο µακριά από 
την τρύπα του ηχείου, πρέπει να γνωρίζουν τις ιδιοσυγκρασίες και τις 
τεχνικές του κιθαρίστα πρώτα. Για παράδειγµα εάν ο ηχολήπτης παίρνει 
ήχο από το µπράτσο της κιθάρας υπάρχει πιθανότητα να πάρει θορύβους 
από τα δάχτυλα καθώς κινούνται κατά µήκος των χορδών και εάν ο 
κιθαρίστας χτυπάει τον αντίχειρά του στο σώµα της κιθάρας για να 
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κρατάει χρόνο, θα παίρνει το µικρόφωνο αυτόν τον ήχο, όµως αυτό είναι 
ανεπιθύµητο σε µία ηχογράφηση. 
Μία άλλη τεχνική που αξίζει να δοκιµάσει ο ηχολήπτης, περιλαµβάνει 
την χρήση ενός µακρινού µικροφώνου σε συνδυασµό µε το κοντινό, αυτό 
µπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό όταν η κιθάρα είναι το µόνο 
συνοδευτικό όργανο για τα φωνητικά και πρέπει να ακούγεται πλήρης. 
Συνήθως χρησιµοποιείται κατά την ηχογράφηση κλασικής κιθάρας µε 
εντέρινες ή πλαστικές χορδές. Σ’ αυτή την περίπτωση ο ηχολήπτης 
ξεκινάει από το στήσιµό και το ρύθµισµα του κοντινού µικροφώνου. 
Μετά, ανάλογα µε το πόσο δυνατά παίζει ο κιθαρίστας και πόσο από τις 
αντηχήσεις του χώρου θέλει ο ηχολήπτης, τοποθετεί ένα δεύτερο 
µικρόφωνο οπουδήποτε µεταξύ 0.80-120 cm µακριά από το άλλο και 
περίπου 60 cm ψηλότερα. Έπειτα σκοπεύει το µικρόφωνο στην τρύπα 
του ηχείου αλλά στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση του κοντινού 
µικροφώνου. ∆ηλαδή εάν το κοντινό µικρόφωνο βλέπει προς τον 
καβαλάρη µε 30 µοίρες απόκλιση από το κέντρο ο  ηχολήπτης βάζει το 
µακρινό µικρόφωνο να βλέπει προς το µπράτσο µε 30 µοίρες απόκλιση 
από το κέντρο. Παρ’ όλα αυτά όµως ο ηχολήπτης ίσως να χρειαστεί να 
αλλάξει αυτές τις γωνίες εάν υπάρξει ακύρωση φάσης από τα 
µικρόφωνα. 
 

· Ηλεκτρική κιθάρα 
    Συνήθως, κατά την διάρκεια της ηχογράφησης µιας ηλεκτρικής 
κιθάρας, ο ηχολήπτης παίρνει τον ήχο από τον ενισχυτή µε τον οποίο 
είναι συνδεδεµένη η κιθάρα. Έτσι ο ηχολήπτης τοποθετεί το µικρόφωνο 
κοντά στην καµπίνα του ενισχυτή µε 30 µοίρες απόκλιση από τον άξονα 
και ηχογραφεί την ηλεκτρική κιθάρα. 

                                  
ΕΙΚΟΝΑ 9 :  ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ  

 

Οι ενισχυτές µπορεί να είναι λαµπάτοι ή transistor, οι λαµπάτοι ενισχυτές 
ακούγονται πιο ζεστά καθώς βγάζουν συγκεκριµένες µπάσες συχνότητες 
που οι transistor ενισχυτές για κάποιους λόγους είναι ανίκανοι να 
βγάλουν. 
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Μία άλλη τεχνική ηχογράφησης είναι µε δύο µικρόφωνα. Το ένα 
τοποθετείται µπροστά στον ενισχυτή µε κλίση και το άλλο κοντά στην 
κιθάρα για να ηχογραφεί κυρίως το χώρο και τις αντηχήσεις. Αυτό 
γίνεται για να δώσει ο ηχολήπτης στον ήχο ένα live ύφος, όγκο, την 
αίσθηση ότι ηχογραφεί δύο κιθάρες. 
Τέλος, ο ηχολήπτης µπορεί να ηχογραφήσει µία ηλεκτρική κιθάρα αφού 
την συνδέσει µε ένα D.I.

4
 

 
· Βιολί 

Κατά την ηχογράφηση του βιολιού ο ηχολήπτης πρέπει να βάλει το 
µικρόφωνο σε απόσταση 1 m από το βιολί. 
Εάν ζητηθεί από τον παραγωγό ή τον ενορχηστρωτή ελαττωµένη λήψη 
υψηλών συχνοτήτων, τότε ο ηχολήπτης κατεβάζει κάπως το µικρόφωνο, 
για να βλέπει την επιφάνεια του οργάνου υπό γωνία.(εικόνα 10)  
 

                                
  

ΕΙΚΟΝΑ 10 :  ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΙΟΛΙΟΥ 
 

· Μπάσο 
Ο ηχολήπτης µπορεί να ηχογραφήσει ένα µπάσο µε τρεις διαφορετικούς 
τρόπους. 
Α) Ηχογραφώντας κατευθείαν, δηλαδή συνδέοντας το µπάσο κατευθείαν 
στην κονσόλα και παραλείποντας τη χρήση ενισχυτή αλλά και του D.I., 
εφόσον το µπάσο έχει active µαγνήτες. 
Αν το µπάσο έχει passive µαγνήτες τότε ο ηχολήπτης το συνδέει µε ένα 
D.I. και στέλνει το σήµα στην κονσόλα. 

                                                 
4
 Το D.I. είναι ένα κουτί που χρησιµοποιείται για να παρακάµψει τη χρήση των µικροφώνων, 

µετατρέπει το unbalanced σήµα του οργάνου σε ένα balanced σήµα. Αντί για ενισχυτή του οργάνου , η 
έξοδος του οργάνου (ηλεκτρική κιθάρα ή ηλεκτρικό µπάσο) πηγαίνει στην κονσόλα. Κάνοντας αυτό 
ένας ηχολήπτης, εξαλείφει επιτυχώς όλα τα παράσιτα των µικροφώνων ή τη φασαρία της σκηνής, 
έχοντας στο FADER της κονσόλας µόνο τον ήχο του οργάνου. 
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Β) Ηχογραφώντας από τον ενισχυτή µε µικρόφωνο. Εφ’ όσον ο 
ηχολήπτης έχει ελέγξει τον ενισχυτή και τα ηχεία του από διάφορα 
τριξίµατα, ηχογραφεί το µπάσο µε ένα µικρόφωνο, συνήθως δυναµικό. 
Σε αντίθεση µε την ηλεκτρική κιθάρα ο ηχολήπτης δεν χρησιµοποιεί ποτέ 
κατά την ηχογράφηση του µπάσου µακρινό µικρόφωνο γιατί θέλει να 
δώσει παρουσία και καθόλου χώρο στο σήµα, γι’ αυτό το λόγο τοποθετεί 
το µικρόφωνο πολύ κοντά στο ηχείο του ενισχυτή, περίπου 7 cm από το 
ηχείο και σε γωνία 30 µοίρες έξω από το κέντρο του ηχείου, για να µην 
παραµορφωθεί το σήµα. 
 

                                    
  

ΕΙΚΟΝΑ 11 :  ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΠΑΣΟΥ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ 
 

Γ) Συνδυασµός και των δύο µεθόδων. Η ηχογράφηση κατευθείαν στην 
κονσόλα πολλές φορές δίνει την αίσθηση ότι ο ήχος είναι “επίπεδος” και 
χωρίς “ψυχή”. Σε αυτή την περίπτωση ο ηχολήπτης µπορεί να 
χρησιµοποιήσει ένα D.I. και την low έξοδο την στέλνει στην κονσόλα 
ενώ την στον ενισχυτή. Στην τελική µίξη των δύο σηµάτων ποιο από τα 
δύο σήµατα θα έχει τον κυρίαρχο ρόλο, εξαρτάται από τον ηχολήπτη, τον 
παραγωγό και τον ενορχηστρωτή. 
 
Στη συνέχεια θα δούµε πως γίνεται η τοποθέτηση των µικροφώνων από 
τον ηχολήπτη σε µερικά πνευστά όργανα. 

· Τροµπέτα 
Η τροµπέτα είναι χάλκινο πνευστό, ο ήχος που βγαίνει από την καµπάνα 
έχει αξιοσηµείωτη κατευθυντικότητα στο µεγαλύτερο µέρος του 
φάσµατος, εποµένως ο ηχολήπτης θα τοποθετήσει το µικρόφωνο 
µπροστά στην καµπάνα της τροµπέτας, σε απόσταση περίπου 30 cm από 
αυτή. 
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ΕΙΚΟΝΑ 12 :  ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ 

 
· Κλαρινέτο 

Κατά την ηχογράφηση του κλαρινέτου, το οποίο είναι ξύλινο πνευστό, ο 
ηχολήπτης τοποθετεί το µικρόφωνο κοντά στο τέλος του σωλήνα του 
οργάνου για να µην αδικηθούν οι χαµηλές συχνότητες. Αυτό συµβαίνει 
γιατί οι υψηλές συχνότητες οι οποίες εκπέµπονται από την καµπάνα 
έχουν δευτερεύουσα σηµασία για το κλαρινέτο. 
 

                                       
 

ΕΙΚΟΝΑ 13 :  ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ 
 

Παρακάτω θα δούµε πως γίνεται η τοποθέτηση των µικροφώνων στα 
σηµαντικότερα κρουστά. 

· Ντραµς 

Ένα studio το οποίο έχει χαλιά και µαλακές επιφάνειες που απορροφούν 
τα κύµατα του ήχου, παράγει αυτό που καλείται “σφιχτός” ήχος ντραµς. 
Αυτός ο ήχος χρησιµοποιείται συχνά στην R’ n B’ µουσική. 
Αντίθετα, για ένα Rock ήχο θα ήταν προτιµότερο να γίνει η ηχογράφηση 
σε ένα περισσότερο “ζωντανό” ακουστικά studio µε σκληρούς τοίχους 
και επιφάνειες, καθώς και πάτωµα µε πλακάκια ή µία ταπετσαρία πάνω 
σε αυτό. Σε πολλά studio ηχογραφήσεων υπάρχει και ένα Live Room για 
την ηχογράφηση Drums, grand piano, χορωδίας. 
Έτσι ο ηχολήπτης αφού διαλέξει τον χώρο στον οποίο θα γίνει η 
ηχογράφηση των Drams, θα στήσει τα µικρόφωνα ως εξής: 
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Ένα µικρόφωνο σε κάθε τύµπανο, πολύ κοντά στην άκρη, σε ύψος 2-3 
cm, µε κλίση περίπου 45 µοίρες. Γύρω στα 30 cm πάνω από τα cymbals, 
τα λεγόµενα overhead µικρόφωνα, τα οποία καταγράφουν τον χώρο. 
Συνήθως ο ηχολήπτης βάζει πυκνωτικά µικρόφωνα στο Hi Hat, στη 
Μπότα και στα Πιατίνια( cymbals). Ενώ δυναµικά µικρόφωνα στο 
Ταµπούρο (Snare) και στα Toms. 
 

                                  
ΕΙΚΟΝΑ 14 :  ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΡΑΜΣ (∆ΥΟ ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ 

ΓΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ CYMBALS ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ) 
 
 

                                   
ΕΙΚΟΝΑ 15 :  ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΡΑΜΣ (ΕΝΑ  ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 

ΓΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΟΤΑΣ) 
 
 

 
· Τουµπελέκι 

Για να ηχογραφήσει ένας ηχολήπτης το τουµπελέκι χρησιµοποιεί ένα 
µικρόφωνο το οποίο στοχεύει στα δάχτυλα του µουσικού, έτσι ώστε να 
ηχογραφήσει τις ατάκες. Επίσης ο ηχολήπτης, χρησιµοποιεί ένα δεύτερο 
µικρόφωνο στη πίσω περιοχή του οργάνου(περιοχή κοιλότητας) για να 
καταγραφούν οι χαµηλές συχνότητες.  
Συνήθως χρησιµοποιούνται πυκνωτικά µικρόφωνα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 16 :  ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥΜΠΕΛΕΚΙ 
 
 
 

Αφού ο ηχολήπτης τελειώσει µε την επιλογή και το στήσιµο των 
µικροφώνων στα όργανα που θα ηχογραφηθούν, αρχίζει η διαδικασία της 
ηχογράφησης. 

 
Αρχικά ο ηχολήπτης περνάει το σήµα που παίρνει από κάθε µικρόφωνο, 
από ένα προενισχυτή αναλογικό ή ψηφιακό, για να ενισχύσει το level 
αυτού, µε προσοχή στη ρύθµιση του Gain(κέρδος) για να µην υπάρξει 
παραµόρφωση. 
Εφόσον χρησιµοποιεί πυκνωτικά µικρόφωνα πρέπει να τους δώσει 
τροφοδοσία 48Volts, πατώντας στην κονσόλα, στο κανάλι που έχει 
στείλει το σήµα του µικροφώνου το κουµπί Fadom Power, εκτός αν το 
πυκνωτικό µικρόφωνο έχει ενσωµατωµένη µπαταρία.  
Στη συνέχεια κάνει την δροµολόγηση (routing), κάθε σήµατος 
µικροφώνου, στην κονσόλα. Κάθε όργανο που ηχογραφεί θα το 
δροµολογεί σε διαφορετικό κανάλι της κονσόλας. 
Πριν αρχίσει η ηχογράφηση ο ηχολήπτης σε συνεργασία µε τον 
ενορχηστρωτή, τους εκτελεστές και τον παραγωγό ρυθµίζουν τους 
ισοσταθµιτές(equalizer), για να επεξεργαστούν την χροιά των οργάνων. 

 
Ακολουθούν λίγα λόγια για τα equalizers. 
Με τον όρο equalizer εννοούµε µία συσκευή, κύκλωµα το οποίο µπορεί 
να αυξοµειώνει το level µιας περιοχής συχνοτήτων. 
Τα βασικότερα είδη equalizer τα οποία βρίσκονται πάνω στις κονσόλες 
των studio θα τα δούµε στην συνέχεια. 
 

· Low pass / High pass filters 
  Όπως φαίνεται στο όνοµά του, το low pass filter “αφήνει” µόνο τις 
χαµηλές συχνότητες να περάσουν ανεπηρέαστες, µε άλλα λόγια “κόβει” 
τις υψηλές συχνότητες. 
Αντίστοιχα, το high pass filter “αφήνει” µόνο τις υψηλές συχνότητες να 
περάσουν ανεπηρέαστες, µε άλλα λόγια “κόβει” τις χαµηλές συχνότητες. 
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ΕΙΚΟΝΑ 17 :  LOW PASS FILTER 
 

                   
        

ΕΙΚΟΝΑ 18 :  LOW PASS FILTER 
 
Ο συνδυασµός ενός high pass filter και ενός low pass filter µπορεί να 
δηµιουργήσει ένα Band pass filter.  
 

        
ΕΙΚΟΝΑ 19 :  BAND PASS FILTER 
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Επίσης, µε τη σωστή σειρά ενός high pass filter και ενός low pass filter 
δηµιουργείται το Band stop ή αλλιώς Notch filter, το οποίο συνοδεύεται 
από ταχεία κλίση. 
 

          
ΕΙΚΟΝΑ 20 :  NOTCH  FILTER 

 
· Shelving type equalizer 

Ο προσδιορισµός της δράσης ενός shelving ΕQ απαιτεί δύο στοιχεία:  
α) τον αριθµό των dB που προστίθενται ή αφαιρούνται 
β) την συχνότητα που καθορίζει την περιοχή λειτουργίας 
 

                           
 

ΕΙΚΟΝΑ 21 :  SHELVING TYPE  EQUALIZER 
 

                                                
 

ΕΙΚΟΝΑ 22 :  SHELVING TYPE  EQUALIZER  ΣΕ ΚΟΝΣΟΛΑ 
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· Παραµετρικά equalizer 
Πρόκειται για την κλασική µορφή EQ που χρησιµοποιείται για επέµβαση 
στη µεσαία περιοχή συχνοτήτων. 
Εδώ, οι γνωστές καµπάνες συντονισµού, ορίζονται µε δύο στοιχεία: 
α) την κεντρική συχνότητα 
β) το level αυξοµείωσης 
Είναι σαφές ότι οι δύο αυτές επιλογές πρέπει να γίνονται µε 
ποτενσιόµετρα συνεχούς µεταβολής. Πράγµατι, αυτό συµβαίνει σήµερα 
ενώ παλιότερα, το ποτενσιόµετρο επιλογής συχνότητας δεν ήταν 
συνεχούς µεταβολής , αλλά βηµατικού τύπου, δηλαδή µε 
περιστρεφόµενο διακόπτη γινόταν επιλογή από κάποιες (πέντε µε έξι 
συνήθως) προκαθορισµένες συχνότητες. 
Στα παραµετρικά equalizer το επιλεγόµενο level αντιστοιχεί µε ακρίβεια 
στο level αυξοµείωσης της κεντρικής συχνότητας. 
Υπάρχει βεβαίως η δυνατότητα δηµιουργίας και τρίτου στοιχείου 
ορισµού ενός παραµετρικού equalizer, το οποίο είναι το εύρος της 
καµπύλης του φίλτρου (Q). 

                   
 

ΕΙΚΟΝΑ 23 :  ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟ  EQUALIZER 
 

                                           
 

ΕΙΚΟΝΑ 24 :  ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟ EQUALIZER  ΣΕ ΚΟΝΣΟΛΑ 
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Αφού ο ηχολήπτης ρύθµισε τους ισοσταθµιτές(equalizers) στη συνέχεια 
ξαναρυθµίζει το GAIN γιατί το σήµα του µικροφώνου µπορεί να έχει 
παραµορφωθεί. 
Κατά την διάρκεια της ηχογράφησης µπορεί να ζητηθεί από τον 
ηχολήπτη µέσω του παραγωγού να προσθέσει ένα εφέ σε κάποιο όργανο 
ή στη φωνή, τα εφέ όµως είναι καλύτερο να προστίθονται στα όργανα ή 
στη φωνή κατά την διάρκεια της µίξης και ενώ έχει γίνει η ηχογράφηση, 
γιατί ότι ηχογραφούµε στο κοµµάτι, µένει σε αυτό, έτσι για παράδειγµα 
περιλαµβάνοντας πολύ µεγάλη αντήχηση χώρου στο σήµα από νωρίς. 
Μπορεί µερικές φορές να είναι ριψοκίνδυνη υπόθεση. 
Στην συνέχεια και αφού έχει ελεγχθεί, η στάθµη του ήχου για κάθε 
κανάλι, τυχόν θόρυβος και λάθη κατά την εκτέλεση, αρχίζει η 
ηχογράφηση. 
Μετά το τέλος της ηχογράφησης των κοµµατιών, τα οποία θα αποτελούν 
την δισκογραφική δουλειά, αρχίζει η διαδικασία της µίξης των οργάνων 
και της φωνής κάθε τραγουδιού. 
 

· ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΙΞΗΣ 
Η διαδικασία της µίξης γίνεται από τον ηχολήπτη, αλλά παρών είναι και 
ο παραγωγός( κυρίως στις τελικές µίξεις, οι οποίες θα αποτελούν και την 
δισκογραφική δουλειά), ο οποίος κατευθύνει τον ηχολήπτη για το ύφος 
που θα δώσει στις µίξεις των κοµµατιών, σύµφωνα µε την εικόνα που 
θέλει να περάσει στον καλλιτέχνη η δισκογραφική εταιρεία. 
Η µίξη αρχίζει και ο ηχολήπτης ρυθµίζει πρώτα τις εντάσεις των 
οργάνων, από τα master faders τα οποία βρίσκονται στην κονσόλα( 
κάποια όργανα θα ακούγονται πιο δυνατά και κάποια αντίστοιχα πιο 
σιγά). 
Με το fader ρυθµίζεται η ένταση (στάθµη) του εισερχοµένου σήµατος, 
είναι συνήθως συροµένου τύπου, έτσι ώστε ο ηχολήπτης αφ' ενός να έχει 
µια οπτική απεικόνιση της στάθµης σήµατος σε όλες τις εισόδους µε µια 
µατιά και αφ' ετέρου να µπορεί, µε µια κίνηση του χεριού του να αυξήσει 
ή να ελαττώσει τη στάθµη αυτή σε περισσότερα από ένα κανάλια. 
 

 

                                    
 

ΕΙΚΟΝΑ 25:  FADERS ΣΕ ΚΟΝΣΟΛΑ 
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Στη συνέχεια ο ηχολήπτης σε συνεργασία µε τον παραγωγό και τον 
ενορχηστρωτή µερικές φορές, περνάει στην διαδικασία της 
χωροτοποθέτησης των οργάνων. Η διαδικασία αυτή γίνεται µε διάφορα 
ποτενσιόµετρα συνεχούς µεταβολής, όπου ανάλογα από ποια θέση θέλει 
ο ηχολήπτης να ακούσει ο ακροατής το κάθε όργανο (δεξιά, αριστερά, 
κέντρο) θα προσαρµόσει το κάθε ποτενσιόµετρο. 
Το ποτενσιόµετρο(pan pot) αυτό εποµένως καθορίζει τη θέση του 
σήµατος µέσα στο στερεοφωνικό “πανόραµα” του συνολικού ήχου. 
 

                                          
 

ΕΙΚΟΝΑ 26 :  ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ  ΣΕ ΚΟΝΣΟΛΑ 
 

Μετά τη διαδικασία της χωροτοποθέτησης ο ηχολήπτης ρυθµίζει τους 
ισοσταθµιτές (equalizers), για να επεξεργαστεί την χροιά των οργάνων, 
σε συνεργασία πάντα µε τον παραγωγό και τον ενορχηστρωτή, αν και 
αυτό έγινε λίγο πριν την διαδικασία της ηχογράφησης, υπάρχει πάντα το 
ενδεχόµενο να µην έχει γίνει σωστή απόδοση χροιών των οργάνων και 
έτσι να χρειάζεται κάποια επεξεργασία στο ηχόχρωµα κατά τη διάρκεια 
της µίξης. 
Κατά τη διάρκεια της µίξης, ο ηχολήπτης µπορεί να παρέµβει στη 
δυναµική περιοχή του σήµατος ορισµένων οργάνων. Αυτό µπορεί να το 
κάνει µε τη χρήση κάποιου compressor. 
Ο  compressor είναι ένας ενισχυτής ο οποίος, βάση των ιδιοµορφιών του 
σήµατος εισόδου, λειτουργεί µε συνεχώς µεταβαλλόµενο gain, ώστε να 
δίνει στην έξοδό του το εν λόγω σήµα µε µειωµένη δυναµική περιοχή. 
Η πρώτη χρήση του compressor είναι για τον έλεγχο των κορυφών 
“peaks” του σήµατος. 
Ο δεύτερος τρόπος να χρησιµοποιηθεί ο compressor είναι για να 
συµπιεστεί το δυναµικό εύρος ενός ολόκληρου σήµατος, όχι µόνο των 
κορυφών “peaks”. 
Ένας compressor έχει δυνατότητα ρύθµισης τεσσάρων παραµέτρων: 
ratio, threshold, attack, release. 
Ο ηχολήπτης χρησιµοποιεί έναν compressor για τους εξής λόγους: 
α) Κατά καιρούς έχει “υλικό” το οποίο χρειάζεται βελτίωση λόγω 
ευθύνης όλων των εµπλεκοµένων παραγόντων, µηχανών και ανθρώπων. 
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β) Στις πολυκάναλες ηχογραφήσεις δηµιουργούνται συχνά σήµατα 
ηχογραφηµένα µε λανθασµένες δυναµικές. Στο στάδιο της µίξης γίνεται 
φανερό αυτό και επιβάλλονται οι compressors για τη διόρθωσή του. 
γ) Στην εποχή µας, σε σύγχρονα µουσικά ρεύµατα και όχι µόνο, το 
studio, µε τα µέσα που διαθέτει, είναι χώρος δηµιουργίας: επιπλέον 
όργανα στα χέρια συνθετών, εκτελεστών κλπ, µε την παρέµβαση του 
ηχολήπτη βέβαια. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο compressor µπορεί να λειτουργεί 
δηµιουργικά, ως επεξεργαστής δηλαδή που συµµετέχει στην δηµιουργία 
νέων ήχων. 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 27 :  ∆ΙΑΦΟΡΟΙ COMPRESSORS 

 
Ο ηχολήπτης για να τοποθετήσει compressor στο σήµα ενός οργάνου 
συνδέει τον compressor στο Patch Bay

5
,σειριακά, στο καναλιού στο 

οποίο βρίσκεται ηχογραφηµένο το όργανο. 
Εκτός από τον compressor δυνατότητα επεξεργασίας στην δυναµική 
περιοχή του σήµατος ορισµένων οργάνων έχουν  ο Limiter και ο 
Expander. 
Στη συνέχεια της µίξης ο ηχολήπτης έχει την δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσει κάποιο εφέ (effect) το οποίο είναι µία συσκευή ή 
λογισµικό που επεξεργάζεται ένα σήµα audio µε σκοπό να το αλλάξει 
δηµιουργικά. 
Η συνδεσµολογία θα γίνει στο Patch Bay µέσω των auxiliaries

6
, 

παράλληλα. 
Αυτή η διαδικασία πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τον παραγωγό, 
γιατί µε την χρήση κάποιου εφέ, έχουµε δηµιουργία κλίµατος και 
ιδιαίτερου χαρακτήρα στα τραγούδια της δισκογραφικής δουλειάς, 
εποµένως επηρεάζεται η εικόνα του καλλιτέχνη. 
Με την προσθήκη διάφορων εφέ, ο ηχολήπτης δίνει στον ήχο την 
αίσθηση του χώρου. 

                                                 
5
 To Patch Bay χρησιµοποιείται για την σύνδεση της κονσόλας µε τα εξωτερικά περιφερειακά 

(compressors, εφε κλπ) του studio. 
6 Aux ή auxiliaries: βοηθητικές γραµµές της κονσόλας που χρησιµοποιούνται για να στείλουµε 
αντίγραφα των σηµάτων µας σε εσωτερικές ή εξωτερικές µονάδες επεξεργασίας.  
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Τα σηµαντικότερα εφέ που υπάρχουν σε ένα studio και χρησιµοποιούνται 
κατά κόρων στις µίξεις και στις ηχογραφήσεις µερικές φορές είναι η 
αντήχηση(reverb), η καθυστέρηση( delay) και η ηχώ(echo). 
 
Η αντήχηση (Reverb) είναι το πιο γνωστό και διαδεδοµένο εφέ, που 
προσοµοιώνει το φυσικό φαινόµενο της αντήχησης που δηµιουργείται 
από τις πολλαπλές ανακλάσεις ενός ήχου στις επιφάνειες του χώρου. 
 
Η Καθυστέρηση(delay) και η ηχώ(echo). Με το delay δηµιουργούµε 
ένα ακριβές αντίγραφο του ηχητικού σήµατος, το οποίο όµως το 
καθυστερούµε σε σχέση µε το αρχικό-αυθεντικό κατά ένα χρονικό 
διάστηµα (της τάξης συνήθως λίγων msec).Όταν η χρονική διαφορά είναι 
της τάξης των 10 έως 50msec, το αποτέλεσµα είναι η αύξηση του όγκου 
του ήχου, η αύξηση του πλάτους του στο στερεοφωνικό φάσµα και η 
µεγαλύτερη ευκρίνεια του. Όταν περάσουµε το χαρακτηριστικό αυτό 
όριο, τότε οι δύο ήχοι είναι πλέον διακριτοί και συνεπώς ακούµε µια 
επανάληψη του ίδιου σήµατος (ηχώ-echo), κάτι που µπορεί να είναι πολύ 
ενδιαφέρον και χρήσιµο όταν οι επαναλήψεις γίνονται σε χρόνους 
σχετικούς µε τις ρυθµικές αξίες του κοµµατιού. 
Στη συνέχεια βλέπουµε µερικά effects, τα οποία µπορούµε να 
συναντήσουµε µέσα σε ένα studio ηχογραφήσεων. 
 

                                       
 
ΕΙΚΟΝΑ 28 :  LEXICON 960L- STEREO Multi-Channel Digital Effects System 
 

                  
 

ΕΙΚΟΝΑ 29 :  LEXICON PCM91 Digital Stereo Reverb Processor 
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ΕΙΚΟΝΑ 30 : TC ELECTRONIC M3000 Studio Reverb Processor 

 
 

 

                                    
 

ΕΙΚΟΝΑ 31 : TC ELECTRONIC M-4000 Stereo Reverb Unit 
 
 
 
 
 

                     
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 32 : TC ELECTRONIC D -Two Rhythmic Digital Delay 

 
 
 

 
 
 

                     
 

ΕΙΚΟΝΑ 33 : ΥΑΜΑΗΑ SPX2000 Digital Multi-Effects Processor 
 

Με την προσθήκη των εφέ ο ηχολήπτης ολοκληρώνει την διαδικασία της 
µίξης και ακολουθεί η καταγραφή του ηχητικού υλικού σε µία 
πλατφόρµα εγγραφής. 
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· Πληρωµή ηχολήπτη 
 
Ο ηχολήπτης πληρώνεται από το studio το οποίο δουλεύει. Υπάρχει µια 
περίπτωση η εταιρία να επιβάλει δικό της ηχολήπτη ο οποίος θα 
πληρωθεί από τον προϋπολογισµό της δουλειάς και φυσικά το studio θα 
χρεώσει λιγότερο την διαδικασία της παραγωγής της δισκογραφικής 
δουλειάς, αυτό είναι όµως σπάνιο γιατί κάθε ηχολήπτης δουλεύει σε 
συγκεκριµένους χώρους και µε συγκεκριµένα µηχανήµατα! 
 
 
 
Γ.3. ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 
Μετά το τέλος της µίξης, ακολουθεί η εγγραφή των κοµµατιών τα οποία 
θα αποτελούν την δισκογραφική δουλειά. Η διαδικασία αυτή θα γίνει 
µέσω µίας πλατφόρµας εγγραφής, η οποία υπάρχει στο studio 
ηχογραφήσεων. 
Σήµερα, σε ένα studio µπορούµε να συναντήσουµε τις εξής πλατφόρµες 
εγγραφής : 

1) Αναλογικές πλατφόρµες εγγραφής 
2) Ψηφιακές πλατφόρµες εγγραφής 
3) Digital Audio Workstation (DAW) 
4)  Συστήµατα εγγραφής σε σκληρό δίσκο  

Στη συνέχεια αναφέρονται για κάθε πλατφόρµα εγγραφής συγκεκριµένα 
παραδείγµατα. 
 
 
 
Γ.3.1. ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 
Οι αναλογικές πλατφόρµες εγγραφής στηρίζονται στην εγγραφή του 
ηχητικού υλικού µέσω αναλογικής µαγνητοταινίας όπως είναι η 
µποµπίνα. Μερικές από αυτές όπου µπορούµε να συναντήσουµε σε ένα 
studio ηχογράφησης είναι : 
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· Otari MTR-90 

 
 
 

                              
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 34 :ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ OTARI MTR-90 
 
 

· TASCAM   MS-16 
 

 
 

                      
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 35 :ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ TASCAM MS-16 
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Γ.3.2. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 
Οι ψηφιακές πλατφόρµες εγγραφής στηρίζονται στην εγγραφή του 
ηχητικού υλικού µέσω ψηφιακής µαγνητοταινίας όπως είναι το DAT, 
TAPE DTRS, ADAT TAPE . Μερικές από αυτές όπου µπορούµε να 
συναντήσουµε σε ένα studio ηχογράφησης είναι : 
 

· SONY DTC-ZE700 DAT 
 
 
 

                         
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 36 :ΨΗΦΙΑΚΗ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ SONY DTC-ZE700  
DAT RECORDER  

 

Το dat είναι ταινία µικρού µεγέθους, µε διάρκεια µέχρι 120 λεπτά, 
ηχογραφείται συνήθως στα 48 KHz και σπάνια στα 44.1 KHz. 
 

                                          
 

ΕΙΚΟΝΑ 37 : ΚΑΣΕΤΑ DAT 
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· TASCAM   DTRS 
 
 
 
 

                      
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 38 :ΨΗΦΙΑΚΗ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ TASCAM   DTRS 
 

                               
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 39 : ΚΑΣΕΤΑ DTRS 

· ALESIS ADAT 
 
Το adat είναι ειδικό format της εταιρίας ALESIS, χρησιµοποιεί 
µαγνητοταινίες  S-VHS και γράφει 8 κανάλια ψηφιακά.  
 
 

              
 

ΕΙΚΟΝΑ 40 :ΨΗΦΙΑΚΗ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ALESIS ADAT 
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ΕΙΚΟΝΑ 41 : ΚΑΣΕΤΑ ADAT 

 
Γ.3.3. DIGITAL AUDIO WORKSTATION (DAW) 
 
Οι ψηφιακοί  επεξεργαστές ήχου µε τη συνεργασία ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (DAWs) είναι πια ένα από τα σηµαντικότερα κοµµάτια της 
µουσικής τεχνολογίας. Τα συστήµατα αυτά µας επιτρέπουν να κάνουµε 
µοντάζ και διορθώσεις µε εξαιρετική λεπτοµέρεια καθώς και να 
δηµιουργήσουµε το τελικό µέσο (CD) στις προδιαγραφές που απαιτεί η 
βιοµηχανία της µουσικής. Τα DAWs διαθέτουν τις περισσότερες 
επεξεργασίες για την ηχογράφηση και µίξη του ήχου, σε software 
ψηφιακή µορφή, που κατά βάση όµως δεν προσφέρουν την υψηλή 
ποιότητα των εξειδικευµένων hardware µηχανηµάτων. 
Τα σηµαντικότερα digital audio workstation που διαθέτουν σήµερα τα 
studios είναι τα εξής : 
 

· PRO TOOLS (το πιο διαδεδοµένο στα σηµερινά studio) 
 
 

             
ΕΙΚΟΝΑ 42 : PRO TOOLS 
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· SONIC STUDIO της Sonic Solutions 
 
Το 1991 η Sonic Solutions έφτιαξε το πρώτο workstation µε 24 track, 
ενώ το 1995 τα tracks αυξήθηκαν για πρώτη φορά σε 48. Το 1997 
δηµιούργησε το πρώτο σύστηµα mastering στα 96KHz, ενώ το 1998 το 
πρώτο σύστηµα για DVD authoring (Sonic DVD fusion). Το 1999  έφερε 
και το πρώτο σύστηµα authoring για Super Audio CD (SACD). 
 
To Sonic Studio αποτελείται από hardware και από software που τρέχει 
σε υπολογιστή Macintosh. Υποστηρίζει µέχρι οκτώ κανάλια 24-bit, 
96KHz.  
 
 

                 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 43 : SONIC STUDIO 
 

 
 

· SEQUOIA της MAGIX 
 
Το Sequoia προσφέρει export ψηφιακής κασέτας DDP και έχει την 
ικανότητα να διαχειριστεί αρχεία µέχρι 192KHz και χρησιµοποιεί 32-bit 
floating point για υψηλής ποιότητας ψηφιακή επεξεργασία. 
 



 99 

                      
 
  

ΕΙΚΟΝΑ 44 : SEQUOIA v7,2 

                    
 
 

· PYRAMIX της Merging Technologies 
 
Η Merging Technologies έχει δυναµική παρουσία στο τοµέα της 
επεξεργασίας ήχου και mastering δηµιουργώντας µία σειρά από 
επαγγελµατικές κάρτες ήχου αλλά και software. Το Pyramix Virtual 
Studio αποτελείται από την µητρική κάρτα ήχου Mykerinos σε 32 bit 
floating point µε ψηφιακό mixing και επεξεργασία εφέ που 
υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή Philips Trimedia VLIW και 
προσφέρεται και σε φορητή εκδοχή µε laptop. Συµπεριλαµβάνεται επίσης 
το πρόγραµµα ήχου Pyramix Native, το οποίο πωλείται και ξεχωριστά 
από το σύστηµα.   
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ΕΙΚΟΝΑ 45 :ΤΟ SOFTWARE  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  PYRAMIX NATIVE ΚΑΙ Η 

ΚΑΡΤΑ  ΗΧΟΥ  PYRAMIX 
 

Γ.3.4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ∆ΙΣΚΟ 
 
Τα συστήµατα αυτά είναι αυτόνοµα, επεξεργάζονται τον ήχο και τον 
καταγράφουν σε σκληρό δίσκο τον οποίο έχουν ενσωµατωµένο. 
Κάποια από αυτά είναι τα εξής : 
 

· OTARI   RADAR 
 

              
ΕΙΚΟΝΑ 46 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ∆ΙΣΚΟ 

 OTARI RADAR 
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· MACKIE HDR: 24/96 24-track Hard Disc Recorders 
 
 
 

               
 

 ΕΙΚΟΝΑ 47 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΣΕ ΣΚΛΗΡΟ ∆ΙΣΚΟ 
 MACKIE HDR 

 
 
 
 
Σε κάθε δισκογραφική δουλειά η επιλογή της πλατφόρµας εγγραφής 
γίνεται βάση της ποιότητας του ήχου, του προϋπολογισµού της 
δισκογραφικής δουλειάς και αναλόγως των δυνατοτήτων που έχει κάθε 
πλατφόρµα εγγραφής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
 
 
 

ΜΕΤΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
(POST-PRODUCTION) 

 ΜΙΑΣ ∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ 
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∆. ΜΕΤΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ (post-production) 
 

Μετά την ολοκλήρωση της βασικής παραγωγής , η δισκογραφική 
δουλειά του εκάστοτε τραγουδιστή περνάει στο στάδιο της                
µετά-παραγωγής(post-production). Σε αυτό το στάδιο γίνεται το 
mastering στα τραγούδια του cd για την διόρθωση τυχών λαθών κατά τη 
διάρκεια της ηχογράφησης και της µίξης, ακολουθεί το artwork του cd 
καθώς και η κοπή του. Τέλος, κατά τη διάρκεια της µετά-παραγωγής 
ρυθµίζεται και το θέµα της προώθησης της δισκογραφικής δουλειάς 
(οργάνωση marketing) µέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, του 
τύπου και του διαδικτύου(internet).    
 
 
 
 

∆.1. MASTERING 
 

· Τι  είναι το mastering ; 
 
Η λέξη master σαν ουσιαστικό στην αγγλική γλώσσα είναι αυτός που έχει 
υποδειγµατική ικανότητα και γνώση σε κάποιο τοµέα, ή το αφεντικό. Σαν 
ρήµα χρησιµοποιείται οµοίως για να υποδηλώσει αυτόν που γνωρίζει και 
κατέχει ένα θέµα σε βάθος. 
Στη µουσική τεχνολογία και βιοµηχανία όµως, η λέξη αυτή 
χρησιµοποιείται πια ευρέως µε διαφορετικές έννοιες. Όπως : 

1) Master Section: Το τµήµα µίας κονσόλας που ελέγχει και 
επηρεάζει όλα τα κανάλια. 

2) Dat Master, CD Master κτλ: Συνήθως πρόκειται για την τελική 
µίξη ενός ή περισσοτέρων µουσικών κοµµατιών σε κάποιο µέσο 
όπως µία κασέτα Dat. 

3) Mastering ή Pre-Mastering: Η βελτιστοποίηση της ποιότητας µιας 
παραγωγής πριν την µαζική τύπωση. 

4) Glass Master: Ο αρχικός δίσκος ή η µήτρα από την οποία 
τυπώνονται οι ψηφιακοί δίσκοι (CD, DVD κτλ). 

 
Στη δική µας περίπτωση θα µας απασχολήσουν οι δύο τελευταίες 
έννοιες. Όπως βλέπουµε στα παραπάνω ο όρος master υποδεικνύει ότι 
υπάρχει µία τελική µορφή ή τελική επεξεργασία. Στην τεχνολογία του 
ήχου και της εικόνας το mastering επιβλήθηκε λόγο των διαφόρων µέσων 
που κυκλοφορούν στην αγορά, όπως το βινύλιο ή την κασέτα παλιότερα, 
το ηχητικό CD, τη βιντεοκασέτα, το DVD κτλ. Το κάθε µέσο έχει και την 
ιδιαιτερότητά του άρα χρειάζεται και διαφορετικό 
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Mastering. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται στη παραγωγή αφού το 
υλικό έχει ολοκληρωθεί και συλλεχθεί. Εποµένως πρόκειται για την 
επεξεργασία του ηχητικού ή άλλου υλικού πριν και κατά τη µαζική 
βιοµηχανική τύπωση. 
Το mastering σε µια µουσική παραγωγή λοιπόν ακολουθεί µετά τη µίξη 
στο studio ή αλλού και πριν την βιοµηχανική εκτύπωση ενός 
δίσκου(CD). Θα µπορούσαµε να το ορίσουµε µε µεγαλύτερη 
λεπτοµέρεια σαν την διαδικασία µετατροπής µιας συλλογής µουσικών 
κοµµατιών σε ένα άλµπουµ, κάνοντάς τα οµοιογενή σε τονικότητα, 
ηχητική ένταση και συγχρονισµό. Στο mastering σίγουρα υπάρχουν 
τεχνικές και ρυθµίσεις που θα εξασφαλίσουν σε ένα project τη διατήρηση 
των στάνταρ της ηχητικής τεχνολογίας. Στην επεξεργασία του ήχου όµως 
δεν υπάρχουν σίγουροι κανόνες. ∆εν υπάρχει ένα υπέρ-µηχάνηµα, ή µία 
µαγική ρύθµιση που θα κάνει θαύµατα στον ήχο. Το audio mastering 
είναι πάνω απ’ όλα µία δηµιουργική διαδικασία η οποία εξαρτάται 
αρκετά από τις ικανότητες, την εµπειρία και το καλό γούστο ενός ή 
περισσοτέρων δηµιουργών. Η λεπτοµέρεια και η τελειότητα είναι 
εξαιρετικής σηµασίας, καθώς η διαδικασία είναι η τελευταία ευκαιρία να 
βελτιστοποιηθεί ο ήχος και να διορθωθούν τυχών προβλήµατα πριν την 
βιοµηχανική παραγωγή.  
Θα µπορούσαµε για παράδειγµα να παροµοιάσουµε το mastering  µε µια 
διαδικασία δηµιουργίας ενός περιοδικού ή βιβλίου. Σε µια τέτοια 
περίπτωση, αφού ετοιµαστούν τα κείµενα από τους συγγραφείς, 
συλλεχτούν οι φωτογραφίες και ότι άλλο, θα πρέπει να περάσουν όλα τα 
κείµενα από διορθώσεις, οι φωτογραφίες από φίλτρα για την βελτίωση 
των χρωµάτων, να µπουν όλα στη σωστή σειρά για την ποιοτική 
παρουσίαση και καλύτερη ροή του περιοδικού ή βιβλίου, να µπουν τα 
περιεχόµενα, οι τίτλοι, να φτιαχτεί το εξώφυλλο κτλ, και τέλος την 
δηµιουργία των πρωτότυπων φύλλων που θα χρησιµοποιηθούν για την 
ανατύπωση. Αυτό ακριβώς κάνει και το mastering από την πλευρά της 
ηχητικής ή οπτικοακουστικής παραγωγής. 

 
· Πως ξεκίνησε το audio mastering 

 
Ο κυριότερος τύπος mastering και ο σχετικότερος µε την µουσική 
τεχνολογία είναι βεβαίως το ηχητικό mastering ή audio mastering.  
Πως όµως ξεκίνησε και εδραιώθηκε αυτός ο τοµέας ; 
Παλαιότερα και µέχρι το 1948 δεν υπήρχε διαχωρισµός µεταξύ ηχολήπτη 
και τεχνικού mastering καθώς οι ηχογραφήσεις γίνονταν κατευθείαν σε 
βινύλιο. Με την Ampex να παρουσιάζει το πρώτο εµπορικά διαθέσιµο 
µαγνητόφωνο, οι ηχογραφήσεις άρχισαν να γίνονται σε µαγνητοταινία. 
Χρειαζόταν έτσι η µεταφορά τους σε βινύλιο και ένας τεχνικός που θα 
πραγµατοποιούσε τη διαδικασία αυτή (transfer). Στη συνέχεια οι τεχνικοί 
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του transfer βρήκαν τρόπους να κάνουν τον ήχο πιο δυνατό σε ένταση, µε 
λιγότερο θόρυβο, εφαρµόζοντας equalization και compression και άλλες 
τεχνικές. Καλλιτέχνες και παραγωγοί άρχισαν να διαπιστώνουν πως 
κάποιοι δίσκοι ακούγονταν πιο καλά και δυνατά σε ένταση, ειδικά στο 
ραδιόφωνο και επικράτησε γενικά η άποψη πως αυτοί οι δίσκοι θα 
καλύτερη απήχηση στην αγορά. 
Τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός νέου είδους 
τεχνικού, του mastering engineer, µε κάποιο δηµιουργικό έλεγχο στα 
χέρια του και τη δυνατότητα να επηρεάζει τον τελικό ήχο ενός άλµπουµ, 
αντί απλά να κάνει µεταφορές από το ένα µέσο στο άλλο. 
Όταν το 1957 η στερεοφωνία άρχισε να διαδίδεται, η µουσική 
βιοµηχανία άλλαξε και ο τεχνικός του mastering engineer πέρασε στην 
ψηφιακή τεχνολογία χρησιµοποιώντας συγχρόνως και µέσα της 
τεχνολογίας του βινυλίου. Το 1989 όµως µε τον ψηφιακό επεξεργαστή 
για υπολογιστές Sonic Solutions, το mastering εξελίχτηκε σταδιακά στη 
σηµερινή του µορφή. Από το 1999 ο πολυκάναλος ήχος surround 5.1, τα 
υψηλά sample και bit rates έχουν κάνει το mastering ένα εξαιρετικά 
σηµαντικό τοµέα της µουσικής βιοµηχανίας.       

 
· Ο τεχνικός του audio mastering 

 
Οι τεχνικοί του audio-mastering είναι συνήθως αρκετά ανεξάρτητοι και 
µπορούν να δουλέψουν άνετα χωρίς την παρουσία του παραγωγού ή του 
καλλιτέχνη. Παλαιότερα υπήρχαν τεχνικοί mastering που είχαν ο 
καθένας το δικό του χαρακτηριστικό ήχο. Σήµερα οι απαιτήσεις έχουν 
αλλάξει και υπάρχουν πια λίγοι τέτοιοι τεχνικοί mastering. Αυτό 
συµβαίνει επειδή το κάθε κοµµάτι αντιµετωπίζεται πια σαν µοναδικό και 
απαιτεί ξεχωριστή προσέγγιση ανάλογα µε τις ανάγκες του είδους της 
µουσικής και της ανάγκες του παραγωγού και καλλιτέχνη. 
Ένας καλός τεχνικός mastering είναι εξοικειωµένος και άνετος µε πολλά 
στιλ µουσικής. Γνωρίζει καλά τον ήχο των ακουστικών και ηλεκτρικών 
οργάνων καθώς και των φωνητικών. Είναι επίσης εξοικειωµένος  µε τους 
τύπους ηχογράφησης και µίξης και της εξέλιξής τους στα διάφορα είδη 
µουσικής. Επιπρόσθετα ένας καλός τεχνικός mastering ξέρει 
παραλαµβάνοντας µία ανεπεξέργαστη κασέτα να την µετατρέψει ηχητικά 
σε ένα καλογυαλισµένο δίσκο. 
Κατά την ακρόαση ενός µουσικού υλικού ο τεχνικός mastering µπορεί να 
περιγράψει τι του αρέσει και τι όχι, όσο αφορά την ηχογράφηση και να 
προτείνει τι µπορεί να κάνει για την βελτιώσει. Στην συνέχεια 
ακούγοντας προσεκτικά τον παραγωγό, µπορεί να παράγει ένα προϊόν 
που αποτελεί ένα καλό συνδυασµό των ιδεών του και των προθέσεων του 
παραγωγού(ένα προϊόν καλύτερο από αυτό που θα παραγόταν εάν ο 
τεχνικός είχε δουλέψει µονόπλευρα). Σε µια καλή συνεργασία µεταξύ 
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παραγωγού και τεχνικού mastering είναι πολύ πιθανό να σταλούν 
δοκιµαστικές µίξεις πρόωρα, ίσως και µήνες πριν το mastering για τις 
προτάσεις και απόψεις του τεχνικού mastering, γιατί υπάρχουν ζητήµατα 
που προσεγγίζονται καλλίτερα στη µίξη, ή δεν είναι δυνατόν να 
διορθωθούν στο mastering. 
Ο τεχνικός του mastering χρειάζεται να έχει την ίδια εξάσκηση της ακοής 
µε τον τεχνικό της ηχογράφησης και µίξης (ηχολήπτη), µε τη διαφορά ότι 
ο τεχνικός mastering εξειδικεύεται στις τεχνικές για την βελτίωση 
ολοκληρωµένων µίξεων, ενώ ο ηχολήπτης ειδικεύεται στις µεθόδους 
βελτίωσης της µίξης µεταβάλλοντας τον ήχο µεµονωµένων οργάνων 
µέσα στη µίξη. Είναι καλό για οποιοδήποτε που ασχολείται τεχνικά µε 
τον ήχο να διαθέτει και µουσικές ικανότητες µε την έννοια ότι θα έχει 
καλή αίσθηση του τόνου, του ρυθµού και θα καταλαβαίνει τη δοµή της 
µουσικής. Χρήσιµο είναι επίσης να µπορεί κανείς να µεταφράζει τις 
συχνότητες του ήχου σε µουσικούς όρους. 
 

· Χρησιµότητα του audio mastering 
 
To mastering είναι πια αναγκαίο για όλες τις επαγγελµατικές µουσικές 
παραγωγές καθώς το αποτέλεσµα που βγαίνει από ένα studio 
ηχογράφησης δεν είναι σχεδόν ποτέ απόλυτα έτοιµο για µαζική 
παραγωγή. Πάντα υπάρχουν µικρό-ατέλειες, και θέµατα των στάνταρ της 
µουσικής βιοµηχανίας που πρέπει να ελεγχθούν. Όλα τα διαφορετικά 
µέσα που υπάρχουν πια στο εµπόριο, απαιτούν το mastering το οποίο θα 
διασφαλίσει την καλή απόδοση της µουσικής σε όλα αυτά τα είδη. Είναι 
γενικά αποδεκτό πως µία παραγωγή µετά το mastering ακούγεται πολύ 
καλύτερα. Το αποτέλεσµα είναι πιο ποιοτικό, τελειοποιηµένο και 
ολοκληρωµένο. Ένα project που πριν µπορεί να ακουγότανε σαν demo 
τώρα ακούγεται σαν άλµπουµ, µε ήχο συµβατό µε τα περισσότερα 
διαφορετικά ηχοσυστήµατα της αγοράς. 
 

· ∆ιαδικασία του audio mastering 
 
Η διαδικασία του audio mastering περιλαµβάνει τα εξής στάδια : 
 
1.Να µπουν τα κοµµάτια ενός άλµπουµ στην επιθυµητή σειρά. 
2.Να οριστεί µε λεπτοµέρεια το κενό µεταξύ των µουσικών κοµµατιών. 
3.Να γίνει Crossfade 

7
 µεταξύ των µουσικών κοµµατιών. 

4.Να γίνουν τέλεια fade ins/outs
8
 σε απόλυτη σιωπή. 

5.Αυξοµείωση της ηχητικής έντασης σε σηµεία των κοµµατιών. 
                                                 
7
 Το Crossfade το χρησιµοποιούµε για να ενώσουµε δύο ηχητικά σήµατα 

8
 To fade in και το fade out είναι, η σταδιακή έναρξη ενός ηχητικού σήµατος  και αντίστοιχα η 

σταδιακή λήξη ενός ήχου. 
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6.Επεξεργασία κάθε κοµµατιού ξεχωριστά για να έχουν όλα οµοιογενή 
ένταση και φάσµα συχνοτήτων. 
7.∆υναµική επεξεργασία για να παίζουν τα κοµµάτια στη σωστή ένταση 
σε όλα τα µέσα(CD, κασέτα κτλ). 
8.∆υναµική επεξεργασία για να παίζουν τα κοµµάτια σωστά σε όλα τα 
είδη στερεοφωνικών(σπιτιού, αυτοκινήτου, walkman κτλ). 
9.Επεξεργασία τονικότητας για µικρές αλλαγές στη µίξη(π.χ. αύξηση 
έντασης φωνητικών). 
10.Επεξεργασία τονικότητας για οµοιογένεια και καλό ήχο σε όλο το 
φάσµα των συχνοτήτων. 
11.Αφαίρεση θορύβου. 
12.Αφαίρεση clicks, pops και glitches, όπου εµφανίζονται. 
13.Μοντάζ-συνδυασµός µεταξύ πολλών µίξεων για την τέλεια µίξη 
14.Μοντάζ για να µικρύνει σε χρόνο ένα κοµµάτι ή να µεγαλώσει (π.χ. 
επανάληψη ρεφρέν). 
15.Να προστεθούν εφέ για ambience η διόρθωση των fades. 
16.Εφαρµογή επεξεργασιών για διαπλάτυνση της στερεοφωνικής 
εικόνας. 
17.Να προστεθούν ήχοι που πιθανό να έχουν παραληφθεί στη µίξη. 
18.∆ηµιουργία της PQ list η οποία περιλαµβάνει όλες τις λεπτοµέρειες 
των P

9
 και Q

10
 channels, µε στοιχεία για τα tracks, τα indexes, τις 

διάρκειες των κοµµατιών, τις παύσεις, τους κωδικούς ISRC
11

, αλλά και 
το UPC/EAN Code (Universal Product Code/European Article Number). 
 
Το mastering διαφέρει από το mixing γιατί εδώ έχουµε να κάνουµε µε 
την επεξεργασία της τελικής µορφής της µουσικής και όχι µε την µίξη 
των οργάνων, των φωνών και των ήχων. 
 

· Συστήµατα και προγράµµατα για audio mastering 
 
H διαδικασία του mastering γίνεται µε την χρήση ψηφιακών 
επεξεργαστών ήχου και τη συνεργασία ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα 
λεγόµενα digital audio workstation (DAWs). 
Κάποια από αυτά τα βλέπουµε στη συνέχεια : 
 

                                                 
9
 Channel P: Υποδεικνύει την αρχή και το τέλος κάθε track και χρησιµεύει σε απλές συσκευές 

ψηφιακών δίσκων που δεν διαθέτουν πλήρη Q-Channel αποκωδικοποίηση. 
10

 Channel Q: Περιέχει τους χρονικούς κωδικούς timecodes, τον πίνακα περιεχοµένων στη περιοχή 
lead in, το είδος του track και τον αριθµό καταλόγου καθώς και τον κωδικό ISRC για το κάθε track. 
11

 Ο κωδικός ISRC εξελίχθηκε από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης ISO, για να προσδίδει 
συγκεκριµένες αποκλειστικές ταυτότητες στις ηχητικές και οπτικοακουστικές ηχογραφήσεις. Είναι 
γνωστός ως διεθνές πρότυπο ISO 3901. Ο κωδικός αυτός είναι µοναδικός για κάθε ηχογράφηση που 
βρίσκεται µέσα σε ένα δίσκο CD. Εάν µια ηχογράφηση αλλάξει µε οποιοδήποτε τρόπο θα χρειαστεί 
ένα νέο κώδικα ISRC αλλιώς θα παραµείνει µε τον παλιό κώδικα ανεξάρτητα από την εταιρία ή το 
µέσο που περιέχεται.  
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1) SADIE 
Το SADIE ή αλλιώς Studio Audio Disk Editor είναι µια εταιρία που 
πρωτοεµφανίστηκε το 1992 µε έναν στερεοφωνικό editor. Στη συνέχεια 
εξελίχθηκε στη σηµερινή του µορφή και τώρα διαθέτει ένα από τα 
βασικότερα συστήµατα για mastering, έχει εδραιωθεί σε κολοσσούς της 
τηλεοπτικής βιοµηχανίας όπως το BBC της Μεγάλης Βρετανίας. 
Το σύστηµα αυτό διαθέτει κάρτες επεξεργασίας, δυνατότητα σύνδεσης  
µε εξωτερικές πηγές αλλά και προαιρετικά εξωτερικά remote controllers. 
Το software είναι αυτό που επιτρέπει την οπτική επαφή µε τις διάφορες 
επεξεργασίες και λειτουργεί σε PC και windows.  
 
 

                    
 

ΕΙΚΟΝΑ 48 :ΣΥΣΤΗΜΑ MASTERING SADIE 
 

                      
 

ΕΙΚΟΝΑ 49 :SOFTWARE ΤΟΥ SADIE V.5 
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2) AUDIOCUBE της Houpert Digital Audio 
 

Το AudioCube είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 24bit/192KHz για 
επαγγελµατικό CD, SACD και DVD-Audio mastering και σχεδιασµένο 
µε υψηλότατες προδιαγραφές. Στη πραγµατικότητα αποτελείται από έναν 
υπολογιστή DELL µε εξαρτήµατα ειδικά επιλεγµένα για το σκοπό του 
mastering, και ένα rack για συνδέσεις µε εξωτερικά µηχανήµατα. Το 
AudioCube προσφέρεται µε εγκατεστηµένα προγράµµατα software και 
plug-ins για την επεξεργασία και mastering του ήχου, 
συµπεριλαµβανοµένων των Wavelab και Nuendo της Steinberg καθώς 
και το Piramix της Merging Technologies για SACD mastering. Η 
Houpert Digital Audio προσφέρει και άλλες τεχνολογίες όπως το CD-
inspector που ειδικεύεται στον ποιοτικό έλεγχο των δίσκων CD. 
 

                  
ΕΙΚΟΝΑ 50 :ΣΥΣΤΗΜΑ AUDIOCUBE 

 
3) WAVELAB της Steinberg 
 

Η Steinberg έχει µακρά ιστορία στη µουσική τεχνολογία δηµιουργώντας 
το πρώτο ευρέως διαδεδοµένο sequencer για ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Το Wavelab προέρχεται από τη δουλειά ενός κυρίως ανθρώπου, του 
Philippe Goutier. Ξεκινώντας αρχικά σαν ένα audio editor το Wavelab µε 
το version 3.4 εξελίχτηκε σταθερά σε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για 
την επεξεργασία του ήχου και CD mastering και µε το v5 προσφέρει 
πολυκάναλη επεξεργασία (5.1) και το πρώτο προσιτό πρόγραµµα σε 
πλατφόρµα PC που προσέφερε DVD- Audio authoring. Μαζί µε το 
πρόγραµµα συµπεριλαµβάνονται µια σειρά από plug-ins σχεδιασµένα για 
audio mastering. 
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ΕΙΚΟΝΑ 51 :SOFTWARE TOY WAVELAB 
 

· Monitoring 
 
Το monitoring είναι ίσως ο σηµαντικότερος τοµέας του audio mastering 
γιατί χωρίς αναπαραγωγή του ηχητικού υλικού δεν µπορεί να γίνει η 
σωστή κρίση και οι σωστές επιλογές για την επεξεργασία του ήχου, 
ιδιαίτερα όσο αφορά την επεξεργασία του συχνοτικού φάσµατος. 
Μπορούµε να παροµοιάσουµε το monitoring στο mastering σαν ένα 
ηχητικό µικροσκόπιο. Για ένα καλό monitoring σηµαντική είναι η χρήση 
ηχείων εξαιρετικής ποιότητας που έχουν την δυνατότητα να 
αναπαράγουν τον ήχο µε επίπεδη συµπεριφορά σε όσο το δυνατόν 
ευρύτερο συχνοτικό φάσµα(20Hz-20.000Hz), καθώς και να διαθέτουν 
µεγάλες δυνατότητες στην ένταση. 
Αν και η επιλογή των ηχείων είναι πολύ υποκειµενικό και προσωπικό 
θέµα, υπάρχουν κάποια ονόµατα εταιριών που θα βρεθούν συχνά στα 
mastering studios. Αυτές περιλαµβάνουν τις Tannoy, Dunlevy, B&W και 
Duntech. Στα studio µεγάλων απαιτήσεων δεν είναι και σπάνια η 
περίπτωση των ηχείων ειδικής παραγγελίας και κατασκευής, είτε της 
µετατροπής των ηχείων για να ταιριάξουν καλύτερα µε τον σχεδιασµό 
του χώρου ακρόασης.. Η γενικότερη φιλοσοφία στο θέµα αυτό είναι πως 
στο χώρο του mastering πρέπει να υπάρχει ένας τύπος ηχείων υψηλής 
ποιότητας τον οποίο ο τεχνικός γνωρίζει πολύ καλά, και το πώς η 
απόδοσή τους µεταφράζεται σε πραγµατικές συνθήκες για να 
ικανοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ακροατές. 
Τα sub-woofers είναι πια συχνή επιλογή ακόµα και στο audio mastering 
για να υποβοηθήσουν τις δύσκολες χαµηλές συχνοτικές περιοχές, έτσι 
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ώστε να µην χάνονται ήχοι των χαµηλότερων νότων του µπάσου, ή pops 
του  µικροφώνου και άλλες δονήσεις που ενδέχεται να δηµιουργήσουν 
πρόβληµα σε πολλά συστήµατα αναπαραγωγής. 
Είναι βέβαια γνωστό πως οποιαδήποτε ηχεία δεν θα έχουν κάποιο θετικό 
αποτέλεσµα χωρίς και έναν ακουστικά καλοσχεδιασµένο χώρο 
ακρόασης. Ο χώρος θα πρέπει να είναι εξαιρετικά σιωπηλός και όλα τα 
µηχανήµατα που παράγουν θόρυβο να βρίσκονται εκτός του χώρου 
αυτού. Το σήµα θορύβου θα πρέπει να κυµαίνεται στα NC-20(Noise 
Curve) ή ακόµα και λιγότερο. ∆εν πρέπει να υπάρχουν εµπόδια µεταξύ 
των ηχείων και του ακροατή, ο χώρος θα πρέπει να έχει µηδενικές 
δονήσεις και συντονισµούς. 
Στη συνέχεια βλέπουµε µερικά audio mastering studios.    
 
 
  
 
    

   
 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 52 :STUDIO AUDIO MASTERING 
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ΕΙΚΟΝΑ 53 :STUDIO AUDIO MASTERING 

 
 

· Ποιοτικός Έλεγχος 

 
Όταν στο mastering ένα project έχει ολοκληρωθεί θα πρέπει να περάσει 
από τον ποιοτικό έλεγχο. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει έλεγχο 
ακρόασης αλλά και αντικειµενικά τεχνικά τεστ. Στα µεγάλα mastering 
studios ο ποιοτικός έλεγχος από ξεχωριστό τµήµα, ο τεχνικός του οποίου 
θα πρέπει να έχει µεγάλη εµπειρία, µουσικό αυτί καθώς και τεχνικές 
γνώσεις. Όταν ο χώρος ακρόασης δεν είναι ιδανικός, η χρήση 
ακουστικών κατά τον ποιοτικό έλεγχο είναι πιθανή. Ακόµα περισσότερο 
όταν πρόκειται για πολυκάναλο ήχο, προβλήµατα στα πίσω ηχεία θα 
εντοπιστούν ευκολότερα όταν γίνει αποµονωµένη ακρόαση των 
καναλιών αυτών από ακουστικά. 
Τα ψηφιακά µέσα όπως τα DAT, DDP Exabyte, PCM-1630, DLT και 
DVD-R, εµφανίζουν συχνά ψηφιακά σφάλµατα γι’ αυτό και όλα 
περιέχουν µηχανισµούς διόρθωσης σφαλµάτων. Τα σφάλµατα που δεν 
διορθώνονται ενδέχεται να προκαλέσουν clicks και άλλους θορύβους 
στον ήχο. Καθώς όµως οι µηχανισµοί διόρθωσης λαθών λειτουργούν δεν 
µπορούµε να ξέρουµε σε τι κατάσταση είναι το µέσο. Έτσι υπάρχουν 
συστήµατα, όπως το Clover System-CD-R media evaluator, που 
εφαρµόζουν ειδικά τεστ για την ανίχνευση και την παραγωγή 
λεπτοµερούς λίστας των ψηφιακών σφαλµάτων που παρουσιάζει το 
µέσο. Εάν το µέσο που θα σταλεί στο εργαστήριο µαζικής παραγωγής 
περιέχει ψηφιακά λάθη πάνω από κάποιο όριο, τότε δεν θα γίνει δεκτό. 



 113 

 
· Ολοκλήρωση του mastering 

 
Κατά τη διάρκεια του mastering και του ποιοτικού ελέγχου, τα αρχεία 
αποθηκεύονται στους σκληρούς δίσκους του studio όπου έγιναν αυτές οι 
εργασίες, επίσης διατηρούνται συνεχώς και αντίγραφα ασφαλείας 
(backups) για την περίπτωση ατυχηµάτων. 
Όταν το project ολοκληρωθεί και εγκριθεί, το υλικό θα σταλεί στο 
εργαστήριο παρασκευής CD, DVD κτλ σε κατάλληλες ψηφιακές κασέτες 
όπως DDP Exabyte, PCM-1630, DLT και λιγότερο συχνά σε CD-R και 
DVD-R. Όταν όµως το project τα αρχεία και backups θα σβηστούν από 
τους σκληρούς δίσκους. Είναι λοιπόν απαραίτητη η αρχειοθέτηση του 
υλικού για την περίπτωση που ξανά χρειαστεί, η οποία γίνεται ξανά σε 
ψηφιακές κασέτες µεγάλης χωρητικότητας όπως το DDP και το DLT. Η 
αρχειοθέτηση όµως θα πρέπει να γίνεται σε µέσα που θα κρατήσουν για 
περισσότερα από 15-20 χρόνια για να µην υπάρχουν προβλήµατα 
αναπαραγωγής στο µέλλον. 
  
 
 

∆.2. ARTWORK 
 
Μετά το τέλος της δηµιουργίας του ήχου για την δισκογραφική δουλειά, 
σειρά έχει η εικόνα της, δηλαδή το εξώφυλλο και η συσκευασία της. 
Το εξώφυλλο και η συσκευασία έχουν µεγάλη σηµασία για την 
δισκογραφική δουλειά, γιατί είναι η βιτρίνα που θα αποπειραθεί να 
δελεάσει τον αγοραστή, πριν αυτός ακούσει καν το περιεχόµενο, αφού 
µία δισκογραφική δουλειά είναι και εµπορικό προϊόν. 
Η διαδικασία της δηµιουργίας του εξωφύλλου, της συσκευασίας, της 
ροζέτας(ετικέτα πάνω στο cd) και του οπισθόφυλλου, ονοµάζεται 
artwork. Το artwork ενός δισκογραφικού album είναι δηλαδή µία δουλειά 
που οπτικά εκπροσωπεί τον ήχο. 
Συνήθως για το artwork µιας δισκογραφικής δουλειάς, ορίζεται 
υπεύθυνος κάποιος γραφίστας(art director) από τον παραγωγό ή από την 
δισκογραφική εταιρία εφόσον εµπεριέχει στο ανθρώπινο δυναµικό της 
και γραφίστες. 
Ο γραφίστας σχεδιάζει κάθε τι που βλέπουµε τυπωµένο γύρω µας. 
Αφίσες, φυλλάδια, εφηµερίδες και περιοδικά, εξώφυλλά βιβλίων και cds, 
σήµατα και λογότυπα, συσκευασίες, διαφηµιστικές καταχωρήσεις, όλα 
είναι έργα του γραφίστα, ο οποίος είναι ο κύριος υπεύθυνος για την 
σαφήνεια, την ένταση και την πειθώ του µηνύµατος που προβάλλει. 
Αυτός διαµορφώνει την πρώτη εικόνα στο κοινό. Απαιτείται συνεπώς, να 
γνωρίζει άριστα την εικαστική γλώσσα, τους κανόνες της οπτικής 
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επικοινωνίας και ακόµη να έχει υπόψη του στοιχεία ψυχολογίας και 
µάρκετινγκ. 
Στον ιδιαίτερο κόσµο της δισκογραφίας, ο art director κατέχει την κύρια 
ευθύνη της βασικής ιδέας (concept) του εικαστικού και τον συντονισµό 
όλων των συντελεστών προς την υλοποίησή της(στιλίστες, 
φωτογράφους, µακιγιέζ). Η σύµπνοια µε το µουσικό έργο, η 
διαφορετικότητα στην δηµιουργία, η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του 
καλλιτέχνη, είναι το ζητούµενο καθ’ όλη την διαδικασία µέχρι την 
τελειοποίηση. 
Ο γραφίστας κατά τη διάρκεια του artwork συνεργάζεται µε τον 
παραγωγό, το τµήµα marketing της δισκογραφικής εταιρίας και µερικές 
φορές µε τον καλλιτέχνη. 
Κατά τη διάρκεια του artwork αρχικά δηµιουργείται η βασική ιδέα από 
τον γραφίστα και σε συνεργασία πάντα µε τον παραγωγό, στη συνέχεια 
αρχίζει η φωτογράφηση του καλλιτέχνη, εάν ζητηθεί φωτογραφία του για 
το εξώφυλλο, τις φωτογραφίες έπειτα τις παίρνει ο γραφίστας και τις 
επεξεργάζεται στον υπολογιστή συνήθως µε το πρόγραµµα Photoshop, 
για να δηµιουργήσει την τελική µορφή του εξωφύλλου.  
Πολλές φορές στο εξώφυλλο δεν υπάρχει φωτογραφία του καλλιτέχνη 
αλλά κάποιο τοπίο, ή µία αφηρηµένη παράσταση την οποία έχει 
δηµιουργήσει ο γραφίστας, επίσης η θεµατολογία του artwork µπορεί να 
έχει εµπνευστεί από τον τίτλο κάποιου κοµµατιού που υπάρχει µέσα στο 
δισκογραφικό album. 
Μέχρι πριν 2 δεκαετίες το µεγαλύτερο µέρος των εξώφυλλων των 
δίσκων, ήταν τετράχρωµα που ανεξαρτήτως εταιρίας ακολουθούσαν 
πάνω-κάτω την ίδια τακτική, επιλέγοντας κάποια έργα ζωγραφικής ή ένα 
φωτογραφικό πορτρέτο του καλλιτέχνη. Σήµερα, στους δίσκους (CDs) θα 
συναντήσουµε εξώφυλλα µε αφηρηµένες παραστάσεις, µονοχρωµίες ή 
όψεις τοπίων χωρίς ανθρώπινη παρουσία, αλλά πολλές φορές θα δούµε 
και φωτογραφία του καλλιτέχνη εφόσον οι φυσικές αρετές του το 
επιτρέπουν, το πορτρέτο του µπορεί να είναι διαφοροποιηµένο και να 
ακολουθεί την αισθητική της µόδας. 
Το κάλο και προσεγµένο artwork είναι πολύ σηµαντικό για µία 
δισκογραφική δουλειά και είναι συνυπεύθυνο για την επιτυχία της, αν 
όµως τα τραγούδια που την αποτελούν δεν ικανοποιούν το κοινό, από 
µόνο του ένα καλό artwork δεν µπορεί να φέρει την επιτυχία του 
δισκογραφικού album. Έτσι εάν ένα καλό εξώφυλλο καλύπτει ένα κακό 
προϊόν, σύµφωνα µε τους νόµους της αγοράς, ένα κακό προϊόν όσο καλή 
εξωτερική εµφάνιση και να έχει, είναι καταδικασµένο να “πεθάνει”. 
Στη συνέχεια βλέπουµε µερικές δουλειές artwork. 
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ΕΙΚΟΝΑ 54 :ARTWORKS  ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ALBUMS 
 

 
∆.3. ΚΟΠΗ CD 
 
Για την βιοµηχανική παραγωγή ενός CD απαιτείται αρχικά η εγγραφή/ 
χάραξη µε ακτίνα laser, για τη δηµιουργία της µήτρας που ονοµάζεται 
glass master. Κατά την διαδικασία αυτή η ακτίνα εκθέτει µικρά 
εναλλασσόµενα κοιλώµατα σε µια φωτο-ανθεκτική επιφάνεια που 
βρίσκεται πάνω σε ένα περιστρεφόµενο γυάλινο δίσκο- glass master disk. 
Η διάταξη αυτών των κοιλωµάτων αντιπροσωπεύει τα δεδοµένα που 
αποθηκεύονται στον δίσκο. Στη συνέχεια η µήτρα αυτού του γυάλινου 
δίσκου επικαλύπτεται “ εν κενό” από άργυρο  για να τον κάνει ηλεκτρικέ 
αγώγιµο. Αµέσως µετά ακολουθούν αρκετές ηλεκτροδιαµορφωτικές 
επεξεργασίες για να παραχθεί η στάµπα-stamper (αρνητικό) η οποία είναι 
το καλούπι που µπορεί να ανατυπώσει αρκετές χιλιάδες οπτικών δίσκων. 
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ΕΙΚΟΝΑ 55 :Η  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ  GLASS  MASTER 
 

Οι σηµαντικοί παράγοντες στην διαδικασία αυτή είναι ότι το κάθε 
κοίλωµα πάνω στο δίσκο πρέπει να εκτυπώνεται µε ακρίβεια και η γύρω 
περιοχή να είναι επίπεδη και οµαλή. Όταν σκεφτεί κανείς πόσο 
µικροσκοπικά είναι τα σηµεία αυτά πάνω στην επιφάνεια του CD είναι 
φανερό το πόσο µεγάλη ακρίβεια απαιτείται. 
 
 

  
                       (Α)                                                                  (Β) 
 

ΕΙΚΟΝΑ 56 :(Α)  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ 

                           (Β)  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ 
 

Η κατασκευή της µήτρας και της στάµπας των οπτικών δίσκων είναι 
λοιπόν µία σύνθετη διαδικασία σε ειδικούς χώρους απόλυτης 
καθαριότητας. Οι χειριστές φορούν ειδικά ρούχα και µάσκες για την 
ελαχιστοποίηση των σωµατιδίων που µπορούν να επηρεάσουν την 
ποιότητα της στάµπας.   
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ΕΙΚΟΝΑ 57 :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ GLASS MASTER  ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

· Σταδιακή βιοµηχανική παρασκευή του οπτικού δίσκου 

 
Η κατασκευή του οπτικού δίσκου CD µπορεί να χωριστεί αναλυτικά σε 
δώδεκα στάδια, τα οποία είναι : 
1.Αρχικά µία γυάλινη πλάκα οµαλοποιείται και γυαλίζεται. 
2.Στη συνέχεια επιστρώνεται ένα φωτο-ανθεκτικό υλικό πάνω στην 
πλάκα. 
3.Το laser χαράζει επάνω στο φωτο-ανθεκτικό στρώµα τα ψηφιακά 
δεδοµένα σε µορφή σηµείων(αυλακιών). 
4.Μετά από τη διαδικασία τα σηµεία είναι παρόντα στην επιφάνεια του 
δίσκου και υποδηλώνουν τα “0” και τα “1” της ψηφιακής πληροφορίας. 
5.Η επιφάνεια καλύπτεται µε ασήµι για να προστατέψει τα σηµαντικά 
άκρα των σηµείων. 
6.Εφαρµόζεται νικέλιο για την παραγωγή µεταλλικού master (metal 
master). 
7.Το µεταλλικό master και το glass master διαχωρίζονται. 
8.Μητρικές πλάκες φτιάχνονται από το µεταλλικό master µε πρεσάρισµα. 
9.Οι µητρικές πλακέτες χρησιµοποιούνται για να φτιάξουν στάµπες. 
Αυτές είναι αρνητικά του τελικού CD. 
10.Οι στάµπες χρησιµοποιούνται για να παράγουν σε µεγάλες ποσότητες 
τους τελικούς δίσκους. 
11.Μία στρώση από αλουµίνιο ατµοποιείται πάνω στο τελικό CD για να 
δηµιουργήσει την ανακλώµενη επιφάνεια πάνω στην οποία το laser του 
CD player θα εστιάζει. 
12.Τέλος, µία λεπτή µη διαφανής και προστατευτική µεµβράνη λάκας 
προστίθεται. Σε αυτή τη πλευρά τοποθετείται και η ετικέτα του CD. 
 
Στη πραγµατικότητα όπως διαπιστώνει κανείς η επιφάνεια στην οποία 
βρίσκονται τα δεδοµένα είναι το επάνω µέρος του CD δηλαδή εκεί που 
βρίσκεται η ετικέτα. Το laser ανακλάται στην ανακλώµενη επιφάνεια που 
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περιγράφεται στο 11
ο
 στάδιο και επιστρέφει και έτσι διαβάζει τις 

πληροφορίες. Γι’ αυτό και οι γρατσουνιές στην κάτω πλευρά του CD 
µπορεί πολλές φορές να µην είναι τόσο επιβλαβείς στην αναπαραγωγή 
όσο αυτές στην πάνω πλευρά. 
 
Κατά την διαδικασία της κοπής του CD απαραίτητος είναι και ο 
ποιοτικός έλεγχος, για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα του κάθε δίσκου 
όπου αποτελείται από µία σειρά τεστ, τα οποία είναι : 

1. Έλεγχος της στάµπας για τυχόν λάθη και όπου µπορεί να παιχτεί 
σε ένα ειδικό stamper player, καθώς και έλεγχος της δοµής της  PQ 
list για τους σωστούς χρόνους. 

2. Επιθεώρηση του κάθε δίσκου για προβλήµατα που φαίνονται 
οπτικά όπως γρατσουνιές και σηµάδια. 

3. Μετρήσεις των δίσκων για να εξασφαλιστεί ότι τα σηµεία 
(αυλάκια) είναι στις σωστές διαµέτρους. 

4. ∆οκιµές περιβάλλοντος κατά τις οποίες οι δίσκοι δοκιµάζονται σε 
διαφορετικές θερµοκρασίες και βαθµούς υγρασίας. 

5. Έλεγχος σύµφωνα µε το πρωτόκολλο ποιότητας ISO 9002.   
 

Απαραίτητο στάδιο για την βιοµηχανική παραγωγή είναι βέβαια και το 
πακετάρισµα των δίσκων καθώς και η δηµιουργία των εξώφυλλων. 
 Το είδος της συσκευασίας ποικίλει και συµφωνείτε από την αρχή της 
συµφωνίας παραγωγής.  
 
Στην Ελλάδα οι σηµαντικότερες εταιρίες οι οποίες αναλαµβάνουν τη 
διαδικασία της κοπής των CD είναι οι εξής : 

· Fabelsound 
· Digital Press Hellas 
· Nea Media S.A. 
· Digi Thrace S.A. 
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∆.4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ MARKETING 
 

· ΤΜΗΜΑ MARKETING 
 
Για την επιτυχία µιας δισκογραφικής δουλειάς πολύ σηµαντικό ρόλο 
παίζει η προώθησή της µέσω του τµήµατος Marketing της δισκογραφικής 
εταιρίας. Αφού ολοκληρωθεί η δισκογραφική δουλειά (ηχογράφηση, 
µίξη, mastering κ.λπ.) και φύγει από τους χώρους της παραγωγής περνάει 
στα χέρια του marketing. Σε µια δισκογραφική εταιρία το τµήµα του 
marketing είναι πολύ σηµαντικό και ευθύνεται για την προώθηση του 
album στην αγορά. Αποτελείται από ειδικούς marketing, image makers, 
managers, πολλές φορές το marketing µιας δουλειάς µπορεί να το 
αναλάβει και ο παραγωγός της. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν για 
έναν και µόνο σκοπό, την επιτυχία του album και το “στήσιµο” του 
εκάστοτε καλλιτέχνη. Πολλές φορές µία καλή προώθηση ενός album 
συνεπάγεται µε την επιτυχία του. 
Οι υπεύθυνοι του Marketing θα αποφασίσουν πότε θα βγει η 
δισκογραφική δουλειά στην αγορά, σε ποιο target group ανθρώπων θα 
απευθύνεται, πιο θα είναι το ύφος του καλλιτέχνη, ποια τραγούδια του 
album θα προωθηθούν αρχικά στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ποια 
τραγούδια θα γίνουν video clips, επίσης οι άνθρωποι αυτοί είναι 
υπεύθυνοι για την διαφήµιση του album και του καλλιτέχνη στο 
ραδιόφωνο, στη τηλεόραση και στον τύπο. Τα τελευταία χρόνια για την 
προώθηση ενός νέου cd µεγάλο ρόλο παίζει το διαδίκτυο(internet) και οι 
εταιρίες κινητής τηλεφωνίας µέσω των ring tones. 
Το τµήµα marketing σε συνεργασία µε κάποιον image maker θα 
δηµιουργήσει το στιλ και το ύφος του εκάστοτε καλλιτέχνη ανάλογα 
πάντα σε ποιο target group ανθρώπων απευθύνεται, επίσης το τµήµα 
marketing της δισκογραφικής εταιρίας ορίζει στον καλλιτέχνη  τα 
ραδιόφωνα, τους τηλεοπτικούς σταθµούς, τις εφηµερίδες και τα 
περιοδικά στα οποία θα δώσει συνεντεύξεις και θα παρουσιάσει την 
δισκογραφική δουλειά του. 
Πολλές φορές το τµήµα marketing τοποθετεί δίπλα στον καλλιτέχνη έναν 
υπεύθυνο προβολής “manager”, ο οποίος θα είναι αυτός όπου θα 
αναλάβει την προώθηση του cd και όλες τις “κινήσεις” του καλλιτέχνη, 
από το πώς θα ντυθεί µέχρι το τι θα πει στις συνεντεύξεις που δίνει. 
Ο υπεύθυνος προβολής του καλλιτέχνη πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
ευστροφία και πρωτοτυπία καθώς και να γνωρίζει πάντα, τα κενά της 
µουσικής αγοράς και να τοποθετεί τον εκάστοτε καλλιτέχνη ακριβώς 
εκεί.   
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Στην συνέχεια θα δούµε τον ρόλο του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, του 
τύπου, του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας στην προώθηση µιας 
δισκογραφικής δουλειάς. 
 

· ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ 
 
Το ραδιόφωνο είναι το δεύτερο πιο δηµοφιλές µέσο µαζικής ενηµέρωσης 
(το πρώτο είναι η τηλεόραση), το 80% των ανθρώπων µεταξύ 15-44 
χρόνων ακούν ραδιόφωνο. 
Μουσική ίσον ραδιόφωνο και ραδιόφωνο ίσον µουσική, είναι µία 
εξίσωση µάλλον αυτονόητη για τους επαγγελµατίες του χώρου. Έτσι, 
όπως καταλαβαίνουµε για την προώθηση µιας νέας δισκογραφικής 
δουλειάς πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει το ραδιόφωνο. 
Το ραδιόφωνο δεν θα έκανε την ζωή µας πιο ευχάριστη χωρίς µουσική. 
Αυτό το διαπιστώνουµε γιατί σε οποιονδήποτε χώρο, η πλειονότητα του 
κοινού όταν θέλει να ακούσει µουσική την ακούει από το ραδιόφωνο. 
Σήµερα για να έχει επιτυχία µια δισκογραφική δουλειά στο ραδιόφωνο 
πρέπει να καταφέρει να υπάρχει στο Music Control και στα Play Lists 
κάθε ραδιοφωνικού σταθµού. 
Τι εννοούµε όµως όταν λέµε Music Control και Play List ; 
Μα φυσικά τους περισσότερους και µεγαλύτερους ραδιοφωνικούς 
σταθµούς σήµερα! 
Αρχικά, Music Control είναι ο φορέας µέτρησης των µεταδόσεων των 
τραγουδιών στα ελληνικά ραδιόφωνα. Συµµετέχουν 20 ραδιόφωνα από 
την Αθήνα, 6 ραδιόφωνα από την Θεσσαλονίκη και ένα µουσικό κανάλι 
της Αθήνας. Μέσω των µετρήσεων του Music Control δηµιουργούνται τα 
chats στο ραδιόφωνο. 
Play List, για την διαµόρφωση της Play List ενός σταθµού σηµαντικό 
ρόλο παίζει το Music Control. H Play List είναι η προεπιλογή των 
τραγουδιών που µεταδίδονται στην διάρκεια µιας ηµέρας και γίνεται από 
τον διευθυντή προγράµµατος του ραδιοφώνου και από την οµάδα του. 
Βάση του Play List ένα τραγούδι µπορεί να παίξει σε ένα ραδιοφωνικό 
σταθµό την ίδια µέρα πάνω από 5 φορές. 
Όπως καταλαβαίνουµε, η επιτυχία ενός τραγουδιού- το Music Control- 
και η Play List είναι άρρηκτα συνδεδεµένα στις µέρες µας. 
Για να καταφέρει το τµήµα Marketing να βάλει τα τραγούδια µιας 
δισκογραφικής δουλειάς µέσα στις Play List των ραδιοφωνικών 
σταθµών, αρχικά στέλνει το καινούργιο album στους παραγωγούς του 
ραδιοφώνου και στους διευθυντές προγράµµατος, µε έµφαση και 
προτροπή να παίξουν συγκεκριµένα τραγούδια, όπου θέλει η 
δισκογραφική εταιρία να προωθηθούν αρχικά. 
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Το εκάστοτε ραδιόφωνο παίζει αυτά τα τραγούδια και άµα δει ότι η 
ανταπόκριση των ακροατών (µέσω του Music Control) είναι θετική, τα 
εντάσσει στην Play List. 
Ένας άλλος τρόπος προώθησης µιας δισκογραφικής δουλειάς είναι οι 
διάφορες συνεντεύξεις των καλλιτεχνών στο ραδιόφωνο, συνήθως όταν 
κυκλοφορούν ένα καινούργιο album. 
 

· ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
 
Στη σηµερινή εποχή η τηλεόραση είναι το πιο φθηνό και το πιο γρήγορο 
µέσο διασκέδασης, γι’ αυτό και έχει τόσο µεγάλη απήχηση, µπορεί να 
δηµιουργήσει καλλιτέχνες “είδωλα” µέσα σε µια µέρα! 
Έτσι το τµήµα marketing µιας δισκογραφικής εταιρίας δίνει µεγάλη βάση 
στην προώθηση µιας νέας δισκογραφικής δουλειάς και ενός καλλιτέχνη 
µέσω της τηλεόρασης. 
Αρχικά η προώθηση µιας δισκογραφικής δουλειάς στην τηλεόραση 
αρχίζει µε την δηµιουργία ενός video clip, την οπτικοποίηση δηλαδή της 
δουλειάς του καλλιτέχνη. Εδώ εκτός από την µουσική, µεγάλη βάση 
δίνεται στην εικόνα του καλλιτέχνη. Ζούµε στην εποχή της εικόνας, για 
έναν τηλεθεατή συνήθως µεγαλύτερη σηµασία έχει να δει µία ωραία 
παρουσία, µε προσεγµένο ντύσιµο, όµορφη κίνηση και µέτρια φωνή 
παρά µία άσχηµη παρουσία, χωρίς κίνηση αλλά µε καταπληκτική φωνή. 
Αυτός είναι ο λόγος όπου οι δισκογραφικές εταιρίες στις µέρες µας, 
ψάχνουν καλλιτέχνες όπου έχουν το “πακέτο” και όχι καλλιτέχνες οι 
οποίοι έχουν µόνο ωραία φωνή. 
Εκτός από τα video clips µεγάλο ρόλο για την προώθηση ενός 
καλλιτέχνη µέσω της τηλεόρασης παίζουν και οι εµφανίσεις του 
καλλιτέχνη σε διάφορες τηλεοπτικές εκποµπές για να γνωστοποιήσει την 
κυκλοφορία της δισκογραφικής του δουλειάς καθώς και να την 
παρουσιάσει. 
Η τηλεόραση πολλές φορές είναι το µέσω γνωριµίας του καλλιτέχνη και 
του κοινού, είτε συµµετέχοντας ο καλλιτέχνης σε ένα talent show, είτε 
ερµηνεύοντας το soundtrack ενός σίριαλ ή µίας ταινίας, είτε 
παρουσιάζοντας την πρώτη του δισκογραφική δουλειά. 
Τέλος, πολλές φορές βλέπουµε καλλιτέχνες οι οποίοι συµµετέχουν σε 
διάφορα διαφηµιστικά spots στην τηλεόραση(Σάκης Ρουβάς-εταιρία 
κινητής τηλεφωνίας, Αντώνης Ρέµος-chips, ∆έσποινα Βανδή-εταιρία 
κινητής τηλεφωνίας), µε στόχο να προωθήσουν το προϊόν αλλά φυσικά 
και τον εαυτό τους σαν καλλιτέχνη. 
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· ΤΥΠΟΣ 
 
Η προώθηση µιας δισκογραφικής δουλειάς και ενός καλλιτέχνη µπορεί 
να γίνει και µέσω του τύπου, δηλαδή µέσω των περιοδικών και των 
εφηµερίδων µε συνεντεύξεις και φωτογραφήσεις καλλιτεχνών. 
Ο τρόπος αυτός προβολής µέσω του τύπου έχει λιγότερη δύναµη από το 
ραδιόφωνο και την τηλεόραση. 
Ο ρόλος των υπευθύνων του τµήµατος marketing είναι να εντοπίσουν τα 
έντυπα που εξυπηρετούν και µπορούν να στηρίξουν την δηµόσια εικόνα 
του καλλιτέχνη.  
Τα περιοδικά και οι εφηµερίδες κάνουν τον καλλιτέχνη αναγνωρίσιµο, 
τον βγάζουν από το τραγούδι και του δίνουν όνοµα και µορφή. Αλλά 
αυτό από µόνο του δεν είναι αρκετό, πρέπει ο καλλιτέχνης να έχει κάτι 
να πει σαν προσωπικότητα, µία ωραία ιστορία, ένα περιστατικό. 
Ο τύπος δεν µπορεί να πουλήσει την µουσική, είναι χαρτί, είναι κείµενο, 
είναι εικόνα. Το περιοδικό διαβάζεται δεν ακούγεται και όπως λέει και 
ένας κανόνας, καλό είναι να διεγείρεις όσες περισσότερες αισθήσεις 
µπορείς.   
“Αν η µουσική σου είναι καλή και έχει διεγείρει την ακοή µου, 
προσπάθησε να διεγείρεις και την όρασή µου. Αν µε κάνεις να 
ευαισθητοποιηθώ και να έχω συναισθήµατα απέναντί σου, να συγκινηθώ 
µε αυτά που λες και ταυτόχρονα µε τα τραγούδια σου, τότε θα γίνω 
πιστός σου φαν.” 
 
 
 

· ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ(INTERNET) 
 
Το internet αποτελεί ένα “Παγκόσµιο Ηλεκτρονικό Χωριό” οι “κάτοικοι” 
του οποίου ανεξάρτητα από υπηκοότητα, ηλικία, θρήσκευµα και χρώµα, 
µοιράζονται πληροφορίες και ανταλλάσσουν ελεύθερα απόψεις πέρα από 
γεωγραφικά και κοινωνικά σύνορα. 
Η προώθηση µιας δισκογραφικής δουλειάς µέσω internet έχει αρχίσει τα 
τελευταία χρόνια και απασχολεί το τµήµα marketing των δισκογραφικών 
εταιριών στην Ελλάδα.  
Αρχικά η δηµιουργία ιστοσελίδας είναι ένα βήµα προώθησης για τον 
καλλιτέχνη. Σε αυτή την ιστοσελίδα το κοινό µπορεί να βρει οποιαδήποτε 
πληροφορία για τον καλλιτέχνη, να γνωρίσει τις δισκογραφικές του 
δουλειές και να δει προσωπικές του φωτογραφίες . 
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Επίσης ο επισκέπτης της ιστοσελίδας µπορεί να ακούσει κάποια 
τραγούδια της νέας δισκογραφικής δουλειάς του καλλιτέχνη, καθώς και 
να τα κατεβάσει στον υπολογιστή του(download) µε τη µορφή MP3

12
 . 

Ένας άλλος τρόπος προώθησης µέσω internet ενός καλλιτέχνη και της 
δισκογραφικής του δουλειάς είναι η δηµιουργία fun club στο διαδίκτυο, 
όπου οι θαυµαστές κάποιου καλλιτέχνη ιδρύουν συνήθως έναν άτυπο 
σύλλογο µέσα από τον οποίο επικοινωνούν µεταξύ τους, ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και στηρίζουν τον αγαπηµένο τους καλλιτέχνη. Τα µέλη 
των fun clubs ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικά µηνύµατα για τα µουσικά 
νέα του καλλιτέχνη και την πορεία του. 
 
 

∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ 

 
 

 
 

ΤΜΗΜΑ MARKETING 

 
                                                                                               

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ          ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ                   ΤΥΠΟΣ                       INTERNET                                                       
 

1.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ           1.VIDEO CLIP                     1.ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ            1.∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
2.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ               2.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ              2.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ                    ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ                3.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ                                                                     2.∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

                                  ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ                                                                         FUN CLUB    
 
 

 
Σχεδιάγραµµα 2: Τα στάδια του marketing µιας δισκογραφικής δουλειάς. 

 
                                                               
 
 
 
 

                                                 
12

 MP3: Ειδική µορφή επεξεργασίας και κωδικοποίησης του ήχου, η οποία έφερε επανάσταση στην 
αναµετάδοση ήχου στο Internet. Είναι µορφή δεδοµένων MPEG, Audio Layer 3 και διαδικασία 
συµπίεσης ακουστικών σηµάτων στην οποία περιορίζεται η ποσότητα των δεδοµένων στο 1/12. Χάρη 
στο µικρό τους µέγεθος, τα αρχεία MP3 µπορούν να αποστέλλονται εύκολα µέσω Internet ενώ 
παράλληλα έχουν µία άριστη ποιότητα πολύ κοντά στην ποιότητα CD. Τα MP3 έχουν προκαλέσει 
διαµάχη στην µουσική βιοµηχανία, λόγω της µαζικής παράνοµης αντιγραφής και κατόπιν δωρεάν 
διάθεσης προς download, από τραγούδια µε πνευµατικά δικαιώµατα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Πριν από τον 20
ο
 αιώνα η µουσική των καλλιτεχνών έφτανε στο κοινό 

µόνο µε την ζωντανή εκτέλεση της. Τεχνολογικές εξελίξεις στον 20
ο
 

αιώνα επέτρεψαν την αποθήκευση ή ραδιοφωνική αρχικά και τηλεοπτική 
αργότερα µετάδοση της µουσικής σε διάφορα µέσα, µε σκοπό την 
αναπαραγωγή της στον προσωπικό χώρο του κοινού. Έτσι η µουσική του 
καλλιτέχνη φτάνει στο καταναλωτικό κοινό µε την µορφή του δίσκου, 
και CD - DVD στις µέρες µας, ή την συναυλία ή το internet .  
Όπως είδαµε υπάρχει µια στρατιά από ανθρώπους και εταιρίες που 
µεσολαβούν για να φτάσει το δισκογραφικό προϊόν σε αυτή τη µορφή : Ο 
manager του καλλιτέχνη, το home - studio για το demo των τραγουδιών, 
η εταιρία έκδοσης της µουσικής, η δισκογραφική εταιρία, τα συµβόλαια, 
ο παραγωγός του δίσκου, το studio ηχογράφησης, το studio για το 
mastering , το εργοστάσιο που πρεσάρει τους δίσκους- CD - DVD , η 
εταιρία διακίνησης, ο image maker , η προώθηση του δίσκου στα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης ( single , video clip ), η εταιρία παραγωγής 
συναυλιών, τα multi - media και η παραγωγή τους, η προβολή και η 
πωλήσεις στο internet , η εταιρία διαχείρισης και εκκαθάρισης 
πνευµατικών δικαιωµάτων, η λογιστική και νοµική υποστήριξη όλων των 
παραπάνω. 
Η αγορά των νόµιµων δισκογραφικών προϊόντων παρουσιάζει πτώση τα 
τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των πειρατικών CD, η διακίνηση των 
οποίων γνωρίζει έξαρση. Οι δισκογραφικές εταιρίες, µέσω της ∆ιεθνούς 
Οµοσπονδίας Φωνογραφικής Βιοµηχανίας (I.F.P.I.)

13
, έχουν εντείνει τις 

προσπάθειες πάταξης αυτού του φαινοµένου µε υιοθέτηση 
προγραµµάτων ενηµέρωσης του κοινού για τη νοµική, οικονοµική αλλά 
και ηθική διάσταση της συµµετοχής του στην αγορά παρανόµων 
δισκογραφικών προϊόντων. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη 
ενηµερωτική καµπάνια µε βασικό µήνυµα «η πειρατεία σκοτώνει τη 
µουσική». Για τα επόµενα έτη αναµένεται περαιτέρω κινητοποίηση προς 
αυτή την κατεύθυνση, µε απώτερο σκοπό τη µεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση των αρµοδίων αρχών για πιο συστηµατική εφαρµογή 
των σχετικών νόµων και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων σε 
αυτούς που παρανοµούν. 
 Σύµφωνα µε  εκτιµήσεις, τα καταστήµατα λιανικής πώλησης θα 
µειωθούν σε αριθµό κατά τα επόµενα χρόνια, τάση η οποία αποδίδεται 
και στον αθέµιτο ανταγωνισµό από τους πλανόδιους πωλητές παράνοµων 

                                                 
13

I.F.P.I.:  Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ αποτελεί το ελληνικό τµήµα 
της IFPI. Στόχος της Ένωσης είναι η προστασία των Ελληνικών δισκογραφικών εταιριών και η 
συνεργασία µε τη διεθνή οργάνωση του IFPI για την προστασία και την προώθηση της µουσικής και 
στη χώρα µας. 
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µουσικών προϊόντων. Τα µεγαλύτερα σε µέγεθος καταστήµατα λιανικής 
πώλησης αναµένεται να αυξήσουν το µερίδιο αγοράς τους σε βάρος των 
µικρότερων ανταγωνιστών, παρά την ενδεχοµένως περαιτέρω 
συρρίκνωση της αγοράς των νόµιµων δισκογραφικών προϊόντων. Ένας 
τρόπος, για να αντιµετωπίσουν τα µικρότερα δισκοπωλεία τον 
ανταγωνισµό από τις αλυσίδες καταστηµάτων, είναι η εξειδίκευση σε 
συγκεκριµένα είδη µουσικής, τα οποία έχουν το δικό τους «αφοσιωµένο» 
κοινό (π.χ. heavy metal, κλασική κλπ.). Τα επόµενα χρόνια, οι αλυσίδες 
καταστηµάτων προϊόντων δισκογραφίας αναµένεται να αντιµετωπίσουν 
ανταγωνισµό από άλλου είδους σηµεία λιανικών πωλήσεων, όπως είναι 
τα πολυκαταστήµατα και τα σούπερ µάρκετ. Παράλληλα, άνοδο των 
δραστηριοτήτων τους εκτιµάται ότι θα έχουν οι εταιρίες που ασχολούνται 
µε εναλλακτικούς τρόπους προώθησης και διακίνησης ηχογραφηµένων 
προϊόντων (π.χ. µέσω διαδικτύου, τηλεφώνου κλπ.), η ανάπτυξη των 
οποίων αποτελεί σοβαρή απειλή για τα παραδοσιακά δισκοπωλεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Α. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ STUDIO ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. 

 
1. STUDIO SIERRA 
Το studio SIERRA είναι ένα από τα σηµαντικότερα studio 
ηχογραφήσεων στην Ελλάδα. Ειδικεύεται στις ηχογραφήσεις για την 
βιοµηχανία της µουσικής, της τηλεόρασης και του κινηµατογράφου.      
Εξυπηρετεί της ανάγκες των studio ηχογραφήσεων καθώς και των live 
ηχογραφήσεων. Στο studio SIERRA πραγµατοποιούνται και 
µεταγλωττίσεις ταινιών για την τηλεόραση και τον κινηµατογράφο.  
Βρίσκεται στην Αθήνα και συγκεκριµένα στους Αµπελόκηπους  
Μεσογείων 99.  
ΤΗΛ. : 210 6980393, 6980394, 6927097 
Στο χώρο του υπάρχουν 3 Studios ηχογραφήσεων καθώς και εξοπλισµός 
για MOBILE ηχογραφήσεις. 
 
SIERRA STUDIO A: 
Ο εξοπλισµός του Studio A στο SIERRA είναι ο εξής: 
 

                                 
 

                                 
 

ΕΙΚΟΝΑ 58 :SIERRA STUDIO A 
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              ΚΟΝΣΟΛΑ :  

NEVE 8078 40/32 (fully rebuild) with AUDIO 
KINETICS VCA Automation  

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:  

STUDER A800 24 TRACK MKIII  

STUDER A80 1\4'' 2 TRACK MASTER RECORDER  

DOLBY TYPE A & SR.SP24  

DOLBY TYPE SR (361) 2ch  

DAT TASCAM DA30 MK2  

TASCAM CAS. RECORDER  

TASCAM DA98  

MARANTZ PROFESSIONAL CD PLAYER  

MARANTZ CD RECORDER  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: 

LEXICON 480  

LEXICON 224X  

LEXICON PCM 70  

YAMAHA SPX REV II  

EMT 140 (2pcs)  

DRAWMER M500 DYNAMIC PROCESSOR  

PUBLISON HARMONIZER  

SYMETRICS QUAD EXPANDER GATE...544  

DRAWMER DL 221 DUAL COMP/LIMITER  

UREI 1178 DUAL COMPRESSOR  
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UREI 535 DUAL GRAFIC EQ  

ORBAN DEESSER (4 UNITS)  

AUDIO DESIGN F 760 X RS DUAL 
COMP/LIMITER/GATE  

APHEX AURAL EXCITER TYPE B.  

TUBE-TECH EQ 1A  

NEVE COMP/LIMITER  

DBX 160S BLUE SERIES COMP/LIMIT  

Monitoring:  

GENELEC 1031 A  

EAST LAKE MONITORING (TAD COMPONENTS)  

WHITE EQ's  

BRYSTON 4B POWER AMP's(2units)  

CREST POWER AMP 960  

Studio LSR JBL  

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ :  

YAMAHA GRAND PIANO 3/4  

YAMAHA DRUMS 9000 SERIES  

HARPSICHORD  

HAMMOND ORGAN + LESLEY  

FENDER RHODES Electr. Piano    

ΤΥΠΟΙ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ:  

U87 NEUMAN's  

U67 NEUMAN's  
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KM184 NEUMAN's  

AKG TUBE  

MILAB's  

B&K's 4006, 4011  

SHOEPS's  

AKG's 414ULS ,480ULS , 451  

SENCHEIZER's 441, 451, 224.  

CAD's 300  

BEYER's  

RODE's  

EV's RE20  

SHURE's SM57, SM58 

SIERRA STUDIO B: 
Ο εξοπλισµός του Studio B στο SIERRA είναι ο εξής: 
 

                        
 

ΕΙΚΟΝΑ 59 :SIERRA STUDIO B 
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ΚΟΝΣΟΛΑ :  

SSL 4000G 52 CHANNELS WITH G+ COMPUTER 
AUTOMATION  

       T. RECALL READY  

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:  

STUDER A827 (2pcs)  

STUDER SYNCHRONIZER TLS 4000  

STUDER A80 1/4' 2 TRACK MASTER RECORDER  

DOLBY SP 24 A TYPE  

DOLBY M24 A TYPE  

DOLBY SR/A 363 STEREO  

DAT TASCAM DA30 MK2  

MINIDISC TASCAM  

TASCAM CASSETTE RECORDER  

MARANTZ 615 CD RECORDER  

ALESIS ADAT XT..20bit. (X3)  

ALESIS ADAT M20.. 24bit  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:  

LEXICON 480 XL  

LEXICON PCM 300 LARC  

LEXICON 224XL  

LEXICON PCM 70  

TC 5000 DIG. REV. UNIT  

TC 2000 WIZARD DIG. Rev/multi effect  
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AMS RMS 16...DIG. REV UNIT  

EMT GOLD FOIL  

EMT 140 PLATE  

TUBE TECH MIC. PREAMP.MP IA  

TUBE TECH COMPR/LIMITER LCA 2B  

YAMAHA REV 1000  

EVENTIDE H3500-D/SE  

APHEX AURAL EXCITER TYPE B  

BSS COMP/DE-ESSER DPR 404...(4ch)  

UREI COMPRESSOR LIMITER 1178  

UREI DUAL GRAPHIC EQ 535  

LEXICON PCM 41 DIG. Delay (2pcs)  

RUPERT NEVE 9098 EQ/MIC. PREAMP  

APHEX TUBE MIC PREAMP  

Monitoring :  

GENELEC 1031 A  

YAMAHA NS-10  

TAD MONITORING  

JBL LSR 32  

WHITE EQ's  

BRYSTON 4B's(X2)  

HAFLER DH220  

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ :  
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STEINWAY GRAND PIANO 2/4    

ΤΥΠΟΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ:  

U87 NEUMAN's  

U67 NEUMAN's  

KM184 NEUMAN's  

AKG TUBE  

MILAB's  

B&K's 4006, 4011  

SHOEPS's  

AKG's 414ULS, 480ULS, 451  

SENCHEIZER's 441, 451, 224.  

CAD's 300  

BEYER's  

RODE's  

EV's RE20  

SHURE's SM57, SM58 

SIERRA STUDIO Γ: 
Ο εξοπλισµός του Studio Γ στο SIERRA είναι ο εξής: 

                                
ΕΙΚΟΝΑ 60 :SIERRA STUDIO Γ 
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ΚΟΝΣΟΛΑ :  

AMEK-TAC MAGNUM 40/24  

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:  

PRO TOOLS 24 MUSIC HARD DISC RECORDER-
EDITOR 

STUDER A80 24 TRACK MKIII  

DOLBY M 24 A TYPE  

DAT TASCAM DA20  

TASCAM DA98 (X2  

TASCAM REMOTE CONTROLL 848  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ :  

NEVE EQUALIZERS/MIC PREAMPS  

LEXICON PCM 70  

LEXICON ALEX  

FOCUSRITE 7 RED SERIES  

AUDIO DESIGN F 760 STEREO  

COMPUTERS MAC/ATARI/PC  

FULL MIDI SETUP  

PRO TOOLS 24 \ 888 UNIT  

Synthesizer:  

Mac Computer G3  

Video monitors Philips 20''  

Performer unison finale  

Midi time piece  
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Atari computer  

Miditex  

Mother keyboard Roland A80  

Sampler s770 Roland  

Sampler CD3000 Akai  

CDrom Roland  

CD sound Library  

OBX matrix 1000  

Alesis 4  

Proteus 20  

Roland D-550  

Yamaha TX 80L  

Oberhime M-1  

Wave  

Roland D-50  

Roland JV 80  

Emulator rack Turbo -X  

Monitoring:  

GENELEC 1031 A  

UREI 809 MONITORING  

BRYSTON 4B's  

WHITE EQ    

 



 136 

ΤΥΠΟΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ:  

U87 NEUMAN's  

U67 NEUMAN's  

KM184 NEUMAN's  

AKG TUBE  

MILAB's  

B&K's 4006, 4011  

SHOEPS's  

AKG's 414ULS, 480ULS, 451  

SENCHEIZER's 441, 451, 224.  

CAD's 300  

BEYER's  

RODE's  

EV's RE20  

SHURE's SM57, SM58 

Ο εξοπλισµός στο studio SIERRA για mobile ηχογραφήσεις 
(ηχογραφήσεις εκτός studio) είναι ο εξής: 

ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:  

Studer A827 and/or Otari Mtr 90 MKII, Tascam DA98’s.  

AMEK console (total 54 channels)  

SOUNDCRAFT console24-8-3  

APHEX tube mic preamps.(x2)  

PV parametric eqs  

APHEX servo balance distribution amplifiers  



 137 

HAFLER DH 220 power amps  

FOSTEX D20B dat recorder  

OTARI MTR90 MKII)  

JBL MAIN MONITORS  

YAMAHA NS-10  

ACTIVE SPLITTER 32 channels  

MULTI CABLES & CONNECTORS 48LINES 
(80Meters)  

SPECIAL DISTRIBUTION BOXES  

VOLTAGE STABILIZER 

 

2. STUDIO HORIZON 

Το Studio HORIZON άρχισε τη λειτουργία του το 1988, από τον Σπύρο 
Παπασπυρου,σαν ένα midi-studio, και εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο 
Digital Studio γνωστό πλέον από τις ηχογραφήσεις του. Με πάνω από 90 
δισκογραφίες, κυρίως σε HIP-HOP παραγωγές, πολλά jingles, 
διαφηµιστικά, θεατρικά κλπ.  

                   

ΕΙΚΟΝΑ 61 : STUDIO HORIZON 
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 Οι συνεχείς αναβαθµίσεις των µηχανηµάτων, έχουν φέρει το Studio στα 
πιο υψηλά Standards: 80 (Analog To Digital) είσοδοι, αυτοµατισµός 
παντού (Total-Recall), δυνατότητα µεταφοράς από-σε ADAT, 48 Digital 
Inputs και Outputs, Hard Disk Recording και πάνω από 100 Virtual 
Tracks στον ΗΥ. Η δυνατότητα χρήσης των  
Plug-Ins, Virtual Synts, Editing, Raid, συµβάλουν σε ταχύτητα, 
αξιοπιστία και δηµιουργίa... 
Το Digital Mastering γίνεται µε το POWERCORE και τα MASTER-X 
TOOLS της TC Electronics. 
Τελευταίο απόκτηµα είναι το Equalizer ORAM Hi-Def και ο λαµπατος 
Manley Elop (limiter) που σε συνδυασµό µε τον Tube-Tech MP1A (Mic 
Pre) κάνουν τις ηχογραφήσεις φωνών και φυσικών οργάνων κορυφαίες.  
Το Control Room έχει σχεδιαστεί για "Flat" ακρόαση, είναι πλωτό, µε 
ενσωµατωµένα τα Main Monitor-JBL στους τοίχους, και ανακλαστικές 
επιφάνειες. Το σωστό περιβάλλον σε συνδυασµό µε τα Genelec 1032 
κάνουν τις µίξεις ιδανικές. 
Βιβλιοθήκες χιλιάδων ήχων από Samplers, εφε και synthesizers 
καλύπτουν κάθε ανάγκη παραγωγής, ενορχήστρωσης και διαφήµισης. 
Το Studio έχει τη δυνατότητα να στέλνει τα διαφηµιστικά που 
προορίζονται για επαρχιακούς σταθµούς αυθηµερόν, µε e-mail. Eτσι 
διαφηµιστικά "της τελευταίας στιγµής", δεν είναι πια πρόβληµα. 

Το Horizon Studio βρίσκεται στην Αθήνα και συγκεκριµένα στο 
Παγκράτι. ΤΗΛ. 210 7519620 

· ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ STUDIO: 
 

YAMAHA O2-R (two), VU METER, CASCADE, 6 ADAT   
INTERFACE, 80 INPUTS TOTAL RECALL  
ADAT XT ALESIS BRC  
SONY PM-R500  
OTARI MX55  
DOLBY A 361 (two)  
DECK AIWA AD-F810  
TECHNICS MKII + mixer (two) 
CD PLAYERS JVC XL-Z33 

STUDIO MONITORS: 
 GENELEC 1032A 
 JBL 4425  
 YAMAHA NS10 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: 
 
MANLEY ELOP STEREO TUBE LIMITER 
EVENTIDE DSP 4000  
ORAM EQ HI-DEF 
LEXICON PCM 70  
YAMAHA SPX 90II (two)  
KORG DIG DELAY SDD-1200  
SYMETRIX 525 
TUBE TECH MP1A  
APHEX AURAL-C  
YAMAHA GC 2020  
YAMAHA GQ 1031 (two) 
 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ: 
 
NEUMANN U-89, AKG D112, SHURE SM58, SM59. 
 
ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ: 
 
BGW 6500  
ROLAND 1200 
 
MIDI: 
EMU 6400, 16outs, DIGI in, CD-ROM LIBRARY  
YAMAHA RM50 
OBERHEIM MATRIX 1000  
ROLAND JUNO 106 (two)  
MOTU MIDITIMEPIECE AV.8X8 
MIDIMAN MIDISPOT 8X8 
KORG WAVESTATION  
KORG EX-8000 
 
COMPUTER: 
 
PC P4 using RAID ( 2X100 GB) , SCSI AV 
RME Sound Cards (two) ,48 Optical In-Outs, SPDIF 
TC POWERCORE FINALIZER 
SONY DVD-R, CD-R, HARD DISKS, ZIP, etc  
CUBASE-32-SX, WAVELAB, MASTER-X etc 
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ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ: 
 
ACOUSTIC PIANO ED-SIELER  
ELEC. GUITAR FENDER STRAT.(1972)  
ELEC. BASS HOHNER  
GUITAR AMP HH-150W 
 
3. PRISM STUDIOS 
 
Τα Prism Studios παρέχουν υπηρεσίες ηχογράφησης σε άρτια τεχνικά 

εξοπλισµένα και διαµορφωµένα studios, καθώς και κινητή µονάδα 

ηχογράφησης υψηλών προδιαγραφών.  

 Επίσης, σε αποκλειστική συνεργασία µε το Sterling Sound N.Y, 

παρέχουν αποκλειστικά την υπηρεσία του e-Mastering στην Ελλάδα. 

Τα Prism Studios βρίσκονται στην Αθήνα και συγκεκριµένα στο 
Χαλάνδρι ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 37 
ΤΗΛ.: 210 8104886 
Τα Prism Studios αποτελούνται από δύο studio ηχογραφήσεων, το studio 
A και το studio B. 
Ο εξοπλισµός κάθε studio είναι ο εξής: 
STUDIO A: 
To Studio A, αποτελείται από ένα Control Room 37 τ.µ . Το µοναδικό 
σύστηµα monitoring PMC και η υψηλών προδιαγραφών ακουστική 
µελέτη και κατασκευή, εξασφαλίζουν την ακριβέστερη ηχητική 
αναπαραγωγή. Ο συνδυασµός της ψηφιακής τεχνολογίας και των 
κορυφαίων αναλογικών περιφερειακών, καθιστούν το Control του Studio 
A ένα ιδανικό περιβάλλον µίξης. Οι αίθουσες ηχογράφησης 
αποτελούνται από ένα Live Room 25τ.µ και ένα Drum Booth µε άρτια 
ακουστική σχεδίαση. 

                     
ΕΙΚΟΝΑ 62 : STUDIO A ΣΤΟ PRISM STUDIO 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ STUDIO A: 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: 
PROTOOLS 
Procontrol Fader Pack  
Prism Dream ADA8 converter  
2x17inch TFT Monitors  
Sony AIT-1 Backup tape drive 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ MONITORING: 
PMC MB2-XBD Active system powered by Bryston 
PMC AML1 5+1 Setup 
Yamaha NS10M Studio  
 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 
Sony PCM R500 Dat recorder 
Panasonic SV3800 Dat recorder 
HHB CD Recorder  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: 
Amek DMA9098 Mic pre (8 channels) 
AMS-Neve 1081 Classic Mic pre/Eq (2 modules) 
Focusrite ISA 215 Mic pre/Eq 
Focusrite Red 3 compressor/limiter 
Manley ELOP Limiter 
Avalon AD2044 Compressor 
Antony De Maria Labs 1500 Dual opto limiter 
Drawmer MX50 Dual de-esser 
Drawmer ds 201 Dual noise gate 
Lexicon 960L Digital effects system 
Lexicon 480L Digital effects system 
Lexicon PCM 81 Digital effects system 
Eventide Orville (x2) 
Yamaha SPX 990 (x 2) 
 
ΕΙ∆Η ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ: 
Neumann U87i(2) 
Neumann KM 184(2) 
DPA 4006 
Microtech Geffel 711 
AKG C451 
Electrovoice RE 20 
Sennheiser MD 421(2) 
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Shure SM 57(2) 
Shure SM 58(2) 
 
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ: 
Yamaha Birch Custom Absolute  
 
STUDIO B: 
Το Studio B αποτελείται από ένα Control Room και ένα Recording 
Booth. Tο Control παρέχει δυνατότητα Midi Programming και 
ηχογράφησης, ενώ η συνύπαρξη συστήµατος Hard Disk Recording  
υψηλής ποιότητας προενισχυτών και περιφερειακών, δίνουν τη 
δυνατότητα ολοκληρωµένης παραγωγής. 
 

               
ΕΙΚΟΝΑ 63 : STUDIO B ΣΤΟ PRISM STUDIO 

 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ STUDIO B: 
 
ΚΟΝΣΟΛΑ: 
Yamaha 02R 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: 
Protools 
Apple G4  

 

MONITORS: 
PMC AML 1 
Yamaha NS10M Studio 
 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 
Panasonic RV 3800 
 

MIDI HARDWARE: 
PC: Motu Midi Express XT 
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MIDI SOFTWARE: 
Steinberg Nuendo 3 / Cubase 3   
Spectrasonics Stylus RMX / Trilogy / Atmosphere   
Native Instruments FM7 / B4/electric piano / absynth 3 /   
Pro 53 / Kontakt2 / Korg Legacy  
Arturia minimoog v / modular v / arp 2600 v / cs-80 v 
Waldorf PPG Wave 2v / BFD / Rob Papen Albino2   
Wizoo Darbuka / Latigo / Aas Lounge Lizard 2  
Steinberg Virtual Guitarist / V.G Electric edition   
Groove Agent 2 / All Plugsound / Waves plug-ins 
 
KEYBOARDS / SYNTHESIZERS: 
AKAI S-6000 Sampler / 128 MB  with sound library   
Roland SP-700 Sample Player  ( x2 ) / 32 MB   
Roland JV 1080  ( x2 ) / 4X Expansions module synth   
Roland XP-30 / 4X Expansions  

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 
EMU-Emulator 4 XT Ultra Sampler / 128MB.  
MoogMinimoogSynth/ Midi   
MoogMemorymoogSynth (LintronicsAdvanced-Midi)   
Sequential Circuits Prophet 5 Synth / Midi  
PPG Wave 2.3 / Midi  
Oberheim OB-8 / Midi    
RolandJupiter8 Synth/ Midi   
RolandJupiter 6Synth/ Midi   
Roland Super Jupiter mks-80 with mpg- 80 programmer   
Roland D-550 Module synth  
RolandJD-800 Synth   
Roland JD-990 Synth module / 1X Expansion card  
RolandJuno60 Synth/ Midi  
RolandJuno 106Synth/ Midi   
Korg Polysix / Midi  
YamahaTX-802 FM Synthesizer(8 x DX7)   
Novation DrumstationRackModule   
Korg DVP-1 Vocoder/ Processor   
Access Virus C desktop synth  
 
 
4. STUDIO POLYTROPON 
 
Το studio Polytropon ιδρύθηκε το 1995 από τον µουσικοσυνθέτη Γιώργο 
Καζαντζή. Από την ίδρυση του µέχρι σήµερα έχουν ηχογραφηθεί 



 144 

χιλιάδες τραγούδια και µουσικές και  έχουν δηµιουργηθεί εκατοντάδες 
παραγωγές που αφορούν δισκογραφία, µουσική για θέατρο, 
κινηµατογράφο, τηλεόραση καθώς και demo. Έχουν δε περάσει και 
ηχογραφήσει σχεδόν όλοι οι αξιόλογοι τραγουδιστές και µουσικοί από 
την ελληνική αλλά και ξένη µουσική σκηνή. 
Από το 2001 το Polytropon επέκτεινε τις καλλιτεχνικές του 
δραστηριότητες στο χώρο της δισκογραφικής έκδοσης ιδρύοντας την 
οµώνυµη δισκογραφική εταιρεία. 
Η δισκογραφική εταιρεία Polytropon εκδίδει ετήσια αρκετές παραγωγές 
µε κύριο γνώµονα την πολυµορφία και την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα. 
Το Polytropon διαθέτει συνολικά δύο studios (studio A & studio B) 
Βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριµένα στην Καλαµαριά, 
Κοµνηνών 2 
ΤΗΛ.: 2310 415098,410658 
 
Studio A συνολικής έκτασης 200 τ.µ. µελετηµένο µε όλους τους κανόνες 
ακουστικής και αισθητικής, µε φυσικό φωτισµό και δυνατότητα 
στιγµιαίας µετατροπής του χώρου από ζωντανό σε νεκρό. Με έξι 
ανεξάρτητους χώρους εγγραφής (booth), µε χώρο προπαρασκευής 
(preproduction), χώρο για πρόβες (rehearsal room) και πιάνο ουρά C-3 
YAMAHA. 
 

    
 

ΕΙΚΟΝΑ 64 : STUDIO A ΣΤΟ POLYTROPON  STUDIO 
 

Studio B συνολικής έκτασης 50 τ.µ. µε φυσικό φωτισµό (πλήρη οπτική 
επαφή µε το φυσικό περιβάλλον), µε φυσικό πιάνο KAWAI και 
δυνατότητα εγγραφής σε TASCAM DA38, ADAT ALESIS και σε 24 
tracks P.C. Hard Disk Recording. 
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ΕΙΚΟΝΑ 65 : STUDIO B ΣΤΟ POLYTROPON  STUDIO 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ STUDIOS: 
 
 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ: 

NEUMAN U87, M147 tube - EU, 
AKG 414, 535, D 112,  
SENNHEISER MKH 40, MK 6 ME 62 ME 64, BLACK FIRE 500,  
MILAB, SHURE SM 7, SM 58,  
OCTAVA STEREO.  

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ: 
SENNHEISER HD 265 LINEAR, HD 25-1, HD 560 OVATION, HD 
540,  
REFE-RENSE,  
DT 770 PRO BEYER DYNAMIC. 

ΚΟΝΣΟΛΕΣ:  
2xYAMAHA O2R DIGITAL (DIGITAL FULL AUTOMATIC),  
SOUNDCRAFT SPIRIT 328 (DIGITAL FULL AUTOMATIC).  

ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ: 
DA-98, DA-38 TASCAM 8-channel Digital Recorder,  
ADAT ALESIS 8-channel Digital Recorder.  

NARD DISK RECORDING:  
Τέσσερις µονάδες συστηµάτων P.C., 
Όλα τα γνωστά προγράµµατα (CAKEWALK, SIBELIUS κ.τ.λ.), 
8 και 24 channel hard disk recording συγχρονισµένα  
µε τα DA-98 και DA-38 TASCAM digital recorders.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: 
LEXICON PCM 70,  
2X LEXICON PCM 80,  
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YAMAHA SPX 990, SPX 90, REV 7,  
2 x προενισχυτές λυχνίας,TL AUDIO IVORYseries & PA 5001 VALV 
preAmp. Όλη τη σειρά περιφεριακών της BEHRINGER,  
∆ύο πολυεφέ της T.C. Electronics. 

MASTER:  
DAT PANASONIC SV-3800, 
DAT SONY D80,  
P.C. µε τα πιο γνωστά προγράµµατα επεξεργασίας ήχου, 
C.D. RECORDERS YAMAHA. 
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Β.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 
∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ∆ΟΥΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. 
 
 
 
 
 
 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία 

εκτέθηκαν στο ATHENS MUSIC FORUM 3 για την ελληνική 

δισκογραφία και συγκεκριµένα για τις νέες παραγωγές και τους νέους 

καλλιτέχνες στο χώρο της δισκογραφίας.  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν αποκλειστικά σε πωλήσεις δισκογραφικών 

εταιριών, που κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν µέλη του IFPI. 

 
 
 
 

                      
 
 

  
ΕΙΚΟΝΑ 66 : ΛΟΓΟΤΥΠΟ ATHENS MUSIC FORUM3 
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Κατά την τελευταία 10ετία παράγονται κατά µέσο όρο λίγο περισσότερα 

από 600 νέα προσωπικά albums το χρόνο. Η γενική πορεία των νέων 

παραγωγών, σε µία δισκογραφική αγορά που βάλλεται έντονα από την 

πειρατεία, είναι φθίνουσα και ο µέσος όρος της δεύτερης 5ετίας είναι 

κατά περίπου 6% χαµηλότερος από τον αντίστοιχο της πρώτης. 

 

Στο σχήµα, η κόκκινη γραµµή διαχωρίζει τις καινούριες δισκογραφικές 

παραγωγές από τις παραγωγές που ξαναχρησιµοποιούν παλιότερο 

ρεπερτόριο. 

 

Χαρακτηριστική είναι η αύξηση των συλλογών (compilations) κατά τα 

τελευταία χρόνια, µε σκοπό την εξισορρόπηση των απωλειών από τις 

φθίνουσες πωλήσεις. 

 

Από τη συνολική δισκογραφική παραγωγή, τα πιο σηµαντικά είναι τα νέα 

albums των καλλιτεχνών και σε αυτά θα εστιάσουµε την προσοχή µας. 

Μία πρώτη µατιά στη 
∆ισκογραφική Παραγωγή
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Στη δισκογραφική παραγωγή παγκοσµίως υπάρχει ο κανόνας του 1 προς 

10. ∆ηλαδή για κάθε 10 τίτλους, 9 είναι ζηµιογόνοι και ο δέκατος 

καλύπτει τόσο τα δικά του έξοδα παραγωγής  όσο και των υπολοίπων 9.  

 

Με τα επίπεδα πειρατείας στην Ελλάδα να ξεπερνούν το 50-60% και 9 

στα 10 πειρατικά αντίγραφα να αφορούν σε νέο ρεπερτόριο, είναι 

αναµενόµενη η καθοδική πορεία των παραγωγών νέων albums, οι οποίες 

τείνουν να αποτελέσουν µόλις το 45% των συνολικών ετήσιων 

παραγωγών. 

 

Η κόκκινη γραµµή δείχνει την τάση του ποσοστού των νέων albums επί 
του συνόλου της ετήσιας δισκογραφικής παραγωγής.
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Παρ’ όλα αυτά, προς µεγάλη  έκπληξη κατά την επεξεργασία των στοιχείων 

, διαπιστώνουµε ότι 2 στις 5 νέες δισκογραφικές παραγωγές αφορούν σε 

δουλειές νέων καλλιτεχνών, ενώ οι υπόλοιπες είναι νέα albums ήδη 

καταξιωµένων. Αυτό σηµαίνει ότι στο σύνολο της ετήσιας δισκογραφικής 

παραγωγής, το 20% αποτελεί στήριξη των προσπαθειών νέων καλλιτεχνών.

Νέες παραγωγές…
Πόσο νέες?
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Περίπου 1% των δίσκων νέων καλλιτεχνών καταφέρνει να σπάσει το 

πολυπόθητο φράγµα της απονοµής χρυσού ή πλατινένιου δίσκου. Το 

υπόλοιπο 99% κινείται σε χαµηλότερα επίπεδα. 

 

Σηµειώστε ότι όταν µιλάµε για δίσκους νέων καλλιτεχνών, εννοούµε την 

πρώτη δισκογραφική δουλειά ενός πρωτοεµφανιζόµενου καλλιτέχνη. 

 
 
 

Το κοινό πώς αντιδρά?

∆ίσκοι νέων καλλιτεχνών
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Οι συνολικές πωλήσεις νέων καλλιτεχνών που έφτασαν τα όρια 

απονοµής (άρα θεωρούνται εµπορικά επιτυχηµένες) είναι κατά µέσο όρο 

82000 αντίτυπα ετησίως, συνεισφέροντας µόλις κατά  1% στις συνολικές 

δισκογραφικές πωλήσεις.  

 

Για κάποιον που έχει εµπειρία στην πειρατική αγορά, αυτό αποτελεί 

παράδοξο. Η πειρατεία χτυπά κυρίως τις νέες κυκλοφορίες, χωρίς να 

κάνει διάκριση µεταξύ πρωτοεµφανιζόµενων ή µη καλλιτεχνών. Το κοινό 

αγοράζει CD νέων καλλιτεχνών στο δρόµο, αλλά όχι στα καταστήµατα.  

- Είναι θέµα προώθησης του νέου καλλιτέχνη από τις εταιρίες; Όχι, γιατί 

τότε τα CD του δεν θα πωλούνταν ούτε στην παράνοµη αγορά. 

 

- Προτιµά ο καταναλωτής να πληρώσει λιγότερα χρήµατα, αγοράζοντας 

πλαστό το CD ενός άγνωστου καλλιτέχνη, φοβούµενος ότι πιθανόν το 

περιεχόµενο δεν θα είναι ικανοποιητικό; 
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Ας ξαναδούµε λίγο τις απονοµές των νέων καλλιτεχνών. Πώς τα πήγαν οι 

πρώην παίκτες talent shows και reality? Αποτελούν οι εκποµπές αυτές 

µία σίγουρη µέθοδο επιτυχίας για τους διαγωνιζόµενους? 

Μόλις 5 απονοµές χρυσών albums και 4 απονοµές χρυσών singles έγιναν 

τη περασµένη δεκαετία (και για να ακριβολογούµε, την περασµένη 5ετία) 

σε νέους καλλιτέχνες που αναδείχτηκαν µέσω της τηλεόρασης. Η 

κόκκινη γραµµή οριοθετεί τις πωλήσεις τηλεοπτικών ταλέντων. 

Στην ίδια 10ετία, οι νέοι καλλιτέχνες που προωθήθηκαν και 

αναδείχθηκαν µε πιο παραδοσιακούς τρόπους επιβραβεύτηκαν µε 

απονοµές 10 χρυσών, 7 πλατινένιων και 1 τριπλά πλατινένιου δίσκων. 

Μιλάµε πάντα για την πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά 

πρωτοεµφανιζόµενων καλλιτεχνών. Η  µετέπειτα δισκογραφική τους 

πορεία και πιθανή επιτυχία δεν πιστώνεται στους νέους καλλιτέχνες. 

 
 

Talent shows.
Βοήθησαν ή όχι?
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Ανακεφαλαιώνοντας, 

•  Περίπου 600 νέα προσωπικά albums παράγονται κάθε χρόνο στην 

Ελλάδα, αντιστοιχώντας στο 45% της συνολικής ετήσιας 

δισκογραφικής παραγωγής 

• 2 στις 5 νέες δισκογραφικές παραγωγές (ή για να το πούµε αλλιώς 

το 20% του συνόλου των κυκλοφοριών που περιλαµβάνουν όπως 

είδαµε στην αρχή και τις συλλογές, τα live και τις επανεκδόσεις) 

αφορούν πρωτοεµφανιζόµενους καλλιτέχνες 

• Ένας στους 100 πρωτοεµφανιζόµενους έχει τη χαρά να δει το 

δίσκο του να διαπρέπει και να γίνεται χρυσός ή πλατινένιος 

• Οι πωλήσεις χρυσών και πλατινένιων δίσκων των 

πρωτοεµφανιζόµενων καλλιτεχνών είναι υπεύθυνες για το 1% των 

συνολικών ετήσιων πωλήσεων   

 
 

 Ζούµε σε µία χώρα µε 11 εκ. κατοίκους που διαθέτει µία ετήσια νόµιµη 

δισκογραφική αγορά περίπου 7,5 εκ τεµαχίων. ∆ηλαδή καθένας από εµάς 

αγοράζει κατά µέσο όρο 1 CD κάθε 1,5 χρόνο. 

 

Τα στοιχεία απονοµών και πωλήσεων προέρχονται από το αρχείο της 
IFPI και η παρουσίασή τους  έγινε στα πλαίσια του Athens Music Forum 
2007 από τον Νίκο Στεφανάκη ο οποίος είναι Εµπειρογνώµονας-
Τεχνικός Σύµβουλος της IFPI και Υπεύθυνος του τµήµατος 
Ηλεκτρονικής Πειρατείας της IFPI. 
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Γ.  IFPI (∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ) 

 
· ∆ιεθνής ∆οµή της IFPI 

 
Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Φωνογραφικής Βιοµηχανίας (International 
Federation of Phonographic Industry - IFPI) εκπροσωπεί πλέον των 1.400 
δισκογραφικών εταιριών - παραγωγών γραµµένων υλικών φορέων ήχου, 
σε περισσότερες από 70 χώρες στον κόσµο. 
Το IFPI αντιπροσωπεύει τα µέλη του σε τρία επίπεδα: διεθνές, 
περιφερειακό και εθνικό. ∆ιεθνώς, η Γραµµατεία  του IFPI στο Λονδίνο 
αναφέρεται στο κύριο Συµβούλιο των ∆ιευθυντών  και συνεργάζεται απ' 
ευθείας µε τις επιτροπές των εταιριών σε θέµατα όπως είναι οι νοµικές 
τακτικές, τα δικαιώµατα εκτέλεσης και η τεχνολογία. 
Σε περιφερειακό επίπεδο, το έργο της οργάνωσης συντονίζεται από τα 
αρµόδια γραφεία Ευρώπης, Ν.Α. Ασίας και, από τον Ιανουάριο του 2000, 
Λατινικής Αµερικής (πρώην FLAPF). Τα περιφερειακά γραφεία του IFPI 
εδρεύουν στις Βρυξέλλες, το Χονγκ Κονγκ, τη Μόσχα και το Μαϊάµι. 
Αναφέρονται στα περιφερειακά Συµβούλια ∆ιευθυντών που 
αντιπροσωπεύουν τις πολυεθνικές και ανεξάρτητες δισκογραφικές 
εταιρίες. Αντιπρόσωποι των περιφερειακών Συµβουλίων (από 
πολυεθνικές και ανεξάρτητες εταιρίες) συµµετέχουν στο κύριο 
Συµβούλιο των ∆ιευθυντών. 
Το IFPI ενεργεί και σαν οργανισµός "οµπρέλα" για τις 46 εθνικές 
ενώσεις που βρίσκονται σε όλο τον κόσµο, τόσο µέσα από τα διεθνή όσο 
και από τα περιφερειακά γραφεία του. Οι Εθνικές Ενώσεις του IFPI 
αναφέρονται στα τοπικά Συµβούλια, αλλά συνεργάζονται στενά και µε 
τα περιφερειακά γραφεία. Οι ∆ιευθυντές των Εθνικών Ενώσεων 
συµµετέχουν στα περιφερειακά συµβούλια του IFPI. 
Παράλληλα, υπάρχει και µία ∆ιεύθυνση ∆ίωξης της Πειρατείας του IFPI, 
από το 1997, που συντονίζει σε διεθνές επίπεδο την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος των πλαστών CD. Οι ενέργειες της ∆ίωξης συντονίζονται 
κεντρικά από τη Γραµµατεία του IFPI και πραγµατοποιούνται από τα 
Γραφεία ∆ίωξης σε τοπικό επίπεδο. 
Το IFPI είναι συγγενής οργανισµός της Recording Industry Association 
of America (RIAA), την Εθνική Ένωση που είναι αρµόδια για την 
µεγαλύτερη, παγκόσµια, αγορά µουσικής. 
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· Ελληνική ∆οµή της IFPI 
 
Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ αποτελεί 
το ελληνικό τµήµα της IFPI. Στόχος της Ένωσης είναι η προστασία των 
Ελληνικών δισκογραφικών εταιριών και η συνεργασία µε τη διεθνή 
οργάνωση του IFPI για την προστασία και την προώθηση της µουσικής 
και στη χώρα µας. 
 

                                               
 

ΕΙΚΟΝΑ 67 : ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ IFPI 
 
Mέλη της Ε.Ε.Π.Η. είναι η πλειοψηφία των δισκογραφικών εταιριών που 
λειτουργούν στην Ελλάδα: 
 
ΑΕΡΑΚΗΣ 
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ∆ΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ALPHA RECORDS 
ANNERIEKE DIEPEVEEN 
GENERAL MUSIC     
 CENTRAL MUSIC      
CRETAPHON 
EROS MUSIC 
 HEAVEN MUSIC 
JES MUSIC FACTORY 
PROMINENCE RECORDINGS                          
 LEGEND 
LYRA 
MELON MUSIC 
 MINOS-EMI 
MUSIC BOX 
 INTERNATIONAL (MBI) 
POLYMUSIC 
RED PRODUCTIONS 
 ΣΕΙΡΙΟΣ 
SMILE RECORDS 
 SONY-BMG MUSIC 
SPOT MUSIC 
UNIVERSAL MUSIC 
 V2 
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VICTORY MUSIC 
WARNER MUSIC 
 GREECE 
WAVE MUSIC 

 
· Αποστολή της IFPI 
 

1.Προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας 
 
Η πνευµατική ιδιοκτησία είναι το µέσο µε το οποίο ένα πρόσωπο ή µία 
εταιρία βιοπορίζεται από την καλλιτεχνική δηµιουργία. Η έννοια της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας στηρίζεται στην πολύ απλή παραδοχή: οι 
άνθρωποι που δηµιουργούν, παράγουν ή επενδύουν σε καλλιτεχνικά έργα 
πρέπει να είναι οι µόνοι που θα αποφασίζουν πώς θα χρησιµοποιούνται 
τα έργα τους και µε ποιόν τρόπο θα φτάνουν στο κοινό. 
Ενσωµατωµένη στη διεθνή νοµοθεσία για πάνω από 200 χρόνια, η έννοια 
της πνευµατικής ιδιοκτησίας παρέχει τα εχέγγυα για την απρόσκοπτη 
δηµιουργία και οικονοµική εκµετάλλευση της µουσικής, της λογοτεχνίας, 
των εικαστικών τεχνών, των ταινιών, των προγραµµάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και άλλων µορφών έργων δηµιουργίας. Επίσης προστατεύει 
τον πολιτισµό και την καλλιτεχνική ακεραιότητα. 
Η προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας παρέχει το δικαίωµα στους 
κατόχους των αντίστοιχων δικαιωµάτων να αποφασίζουν το αν και πώς 
θα γίνεται δυνατή η αντιγραφή, η διάθεση, η αναµετάδοση ή 
οποιαδήποτε άλλη χρήση των έργων τους. Αυτό δίνει το έναυσµα στους 
ταλαντούχους ανθρώπους να δηµιουργήσουν και δηµιουργεί τις 
εµπορικές προϋποθέσεις για να επενδύσουν οι εταιρίες σ' αυτούς. 
Η νοµιµοποίηση της πνευµατικής ιδιοκτησίας συνετέλεσε στη 
δηµιουργία ενός επιτυχηµένου κλάδου που έδωσε δουλειά σε δεκάδες 
εκατοµµύρια ανθρώπους παγκοσµίως. Η δραµατική ανάπτυξη της 
καλλιτεχνικής, της πολιτιστικής και άλλων δηµιουργικών βιοµηχανιών 
στις σύγχρονες ανταγωνιστικές οικονοµίες θα ήταν αδύνατη χωρίς την 
προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας από τις εθνικές νοµοθεσίες εδώ 
και πολλές δεκαετίες. 
Πρόσφατοι υπολογισµοί σε Ευρώπη και ΗΠΑ εκτιµούν ότι οι 
βιοµηχανίες που στηρίζονται σε πνευµατική δηµιουργία έχουν κύκλο 
εργασιών 360 δισ. ευρώ και 430 δισ. δολαρίων αντιπροσωπεύοντας πάνω 
από το 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Καθώς εισερχόµαστε σε 
µία εποχή ηλεκτρονικού εµπορίου, τα προϊόντα πνευµατικής δηµιουργίας 
θα είναι από τα πολυτιµότερα αγαθά που θα προσφέρονται και θα 
πωλούνται στο διαδίκτυο (on-line). 
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2. Η καταπολέµηση της πειρατείας 
 
Υπάρχουν πολλοί νοµικοί όροι για την περιγραφή της παράνοµης 
αντιγραφής, διάθεσης και γενικά εκµετάλλευσης των µουσικών έργων. Η 
ουσία όµως είναι µία: η πειρατεία, απλά είναι κλοπή. Οι πειρατές είναι οι 
εχθροί της δηµιουργίας και των δηµιουργών. 
Η πειρατεία αποσκοπεί στην παράνοµη αντιγραφή και διάθεση των 
µουσικών έργων µε µόνο κίνητρο το οικονοµικό όφελος. Η µουσική 
πειρατεία αντιπροσωπεύει µια οργανωµένη µορφή παραοικονοµίας µε 
ετήσιο κύκλο εργασιών 4.5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων και σχετίζεται 
άµεσα και αποδεδειγµένα µε άλλες µορφές οργανωµένου εγκλήµατος. 
Οι πειρατές κινούνται ευκολότερα σε χώρες που είτε δε διαθέτουν 
επαρκώς ισχυρή νοµοθεσία προστασίας ή όπου η εφαρµογή των νόµων 
είναι ανεπαρκής. Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας οδήγησε τους 
πειρατές στην αναζήτηση "παραδείσων" ανεπαρκούς νοµοθεσίας ή 
εφαρµογής της. Η δυνατότητα µαζικής παραγωγής CD µετέτρεψε την 
πειρατεία από τοπικό πρόβληµα της κάθε χώρας σε ανεπτυγµένο διεθνές 
εµπόριο. 
 

                                          
 

ΕΙΚΟΝΑ 68 : ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 
Ο όρος πειρατεία χρησιµοποιείται γενικά για να περιγράψει την 
ηθεληµένη καταπάτηση του Πνευµατικού ∆ικαιώµατος σε εµπορική 
κλίµακα. Σε σχέση µε τη µουσική βιοµηχανία περιγράφει την παράνοµη 
αντιγραφή και διάθεση µουσικών έργων.  
Η διάθεση των έργων αυτών µέσω υλικών φορέων (CD, κασετών ήχου, 
κλπ) ανάλογα µε το περιεχόµενο τους εµπίπτει στις παρακάτω 3 
κατηγορίες: 
Α) Πειρατικά - πρόκειται για την αναπαραγωγή πρωτότυπου 
ηχογραφήµατος µε σκοπό το κέρδος, χωρίς τη συγκατάθεση του 
δικαιούχου. Η συσκευασία των πειρατικών αντιτύπων διαφέρει από αυτή 
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των γνήσιων. Συνήθως πρόκειται για συλλογές τραγουδιών ενός 
καλλιτέχνη ή συγκροτήµατος  ή συλλογές µε τραγούδια συγκεκριµένου 
είδους . 
Β) Παραχαραγµένα - πρόκειται για αντίγραφα συσκευασµένα έτσι ώστε 
να µοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο µε τα γνήσια. Τα λογότυπα και 
τα εµπορικά σήµατα των παραγωγών εταιριών τοποθετούνται στη 
συσκευασία έτσι ώστε ο αγοραστής να παραπλανάται και να νοµίζει ότι 
αγοράζει το γνήσιο και νόµιµο προϊόν. 
Γ) Bootlegs - πρόκειται για παράνοµες ηχογραφήσεις ζωντανών 
εκτελέσεων ή ραδιοτηλεοπτικού ή άλλου προγράµµατος. Η ηχογράφηση 
γίνεται χωρίς τη σχετική άδεια των δικαιούχων. 
Η διάθεση των µουσικών έργων µέσω του Internet, ανάλογα µε τον 
τρόπο διάθεσης, εµπίπτει στις παρακάτω 2 κατηγορίες: 
Α) Downloads - πρόκειται για τη διάθεση των τραγουδιών υπό µορφή 
αρχείων ηλεκτρονικού υπολογιστή (π.χ. mp3, wma, κλπ) τα οποία 
µπορούν να αποθηκευθούν στα κατάλληλα µέσα (σκληρός δίσκος, 
δισκέτες, κλπ) του υπολογιστή του αποδέκτη, ο οποίος µπορεί να επιλέξει 
κατόπιν να τα ακούσει οποιαδήποτε στιγµή µε τη χρήση του κατάλληλου 
προγράµµατος. 
Β) Streaming audio - είναι η διαδικτυακή έκδοση του ραδιοφώνου, όπου 
ο χρήστης µπορεί να ακούσει τα τραγούδια µόνο όταν είναι 
συνδεδεµένος στο Internet. Η δυνατότητα αποθήκευσης του τραγουδιού 
δεν είναι εφικτή. Η ποιότητα του ήχου είναι ηθεληµένα µειωµένη ώστε 
να είναι δυνατή η µεταφορά των κατάλληλων πληροφοριών και η on-line 
ακρόαση του τραγουδιού. 
 

· Ελληνική πραγµατικότητα 
 
Από τη µουσική βιοµηχανία βιοπορίζονται πολλοί κλάδοι εργαζοµένων. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε: µουσικοσυνθέτες, στιχουργοί, τραγουδιστές, 
µουσικοί, ηχολήπτες, στούντιο ηχογράφησης, εργοστάσια παραγωγής, 
δισκογραφικές εταιρίες, δισκοπωλεία, δηµοσιογράφοι, παραγωγοί 
ραδιοφώνου, dj, διαφηµιστικές εταιρίες, κ.α. Συνολικά η µουσική 
βιοµηχανία προσφέρει στην Ελλάδα πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας. 
Οι όποιες πρωτοβουλίες της IFPI για προστασία των µουσικών 
προϊόντων ωφελεί πέρα από τις δισκογραφικές εταιρίες - µέλη της και 
όλους τους συνεργαζόµενους κλάδους. 
Πέρα από τους άµεσα εµπλεκόµενους, η µουσική πειρατεία, όπως και 
κάθε µορφή κλοπής πνευµατικής περιουσίας, επιβαρύνει οικονοµικά και 
το Ελληνικό κράτος µε απώλειες εσόδων από δασµούς και φόρους. Και 
επειδή το κράτος το αποτελούµε όλοι εµείς, το πρόσκαιρο κέρδος που 
µπορεί να έχουµε από αγορά προϊόντων "µαϊµού", το καταβάλλουµε στο 
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πολλαπλάσιο για να καλύψουµε το κενό που δηµιουργείται στην εθνική 
οικονοµία. 
Η κλοπή πνευµατικής περιουσίας, όµως, δεν µεταφράζεται µόνο σε 
απώλεια χρηµάτων. Η χώρα µας επέδειξε την αξία του πνεύµατος εδώ 
και χιλιάδες χρόνια και έδωσε υπόσταση σε αυτό που καλούµε σήµερα 
τέχνη σε οποιαδήποτε µορφή της. Το να επιτρέπουµε µε τη στάση µας να 
συγκαταλέγεται η χώρα µας ανάµεσα στα κράτη µε τα υψηλότερα 
ποσοστά πειρατείας παγκοσµίως, αποτελεί προσβολή στο όνοµα που 
πολύ υπερήφανα φέρουµε όλοι σαν Έλληνες και στην πολιτιστική 
κληρονοµιά µας. Όλοι κρινόµαστε από τις επιλογές µας. 
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