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�  Εισαγωγή:  

Σ’ αυτήν την εργασία θα επιχειρήσω να καταπιαστώ με το δύσκολο και 

πολυεπίπεδο αυτό ζήτημα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο φίλος της 

κλασικής μουσικής αλλά και ο εν δυνάμει μελλοντικός ακροατής της, 

αντλώντας από  το, έστω και στοιχειώδες, απόθεμα γνώσεων μου όσον αφορά 

τα πολιτιστικά και πολιτισμικά πράγματα στην Ελλάδα, από την επαφή μου 

με τη μουσική παιδεία και πολιτιστική κίνηση τόσο ως σπουδάστριας 

μουσικολογίας όσο και ως πολιτιστικού όντος (κατ’ αναλογία με το πολιτικό 

και κοινωνικό ον), αλλά και από τις ανησυχίες και τον προβληματισμό μου 

που αφειδώς τροφοδοτεί η γενικότερη κοινωνικοαισθητικοπολιτική 

πραγματικότητα που με περιβάλλει και πολλές φορές σχεδόν με ‘πνίγει’, μου 

προκαλεί ασφυξία. 

 

 Είναι ένα ζήτημα που ίσως στους περισσότερους να μην προβάλλει ως 

μια επιτακτική ανάγκη, ως ένα σοβαρό θέμα που αγγίζει όλους τους τομείς 

της κοινωνίας, με ουσιαστικές και βαρυσήμαντες προεκτάσεις και επιπτώσεις. 

Δυστυχώς πολλά από τα δεινά εκπορεύονται από αυτήν την αδυναμία μας να 

κατανοήσουμε και να συλλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος , αλλά και τη 

σοβαρότητα του. Οι περισσότεροι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τις διαστάσεις 

του προβληματισμού αυτού, ίσως και γιατί άλλα προβλήματα μονοπωλούν το 

χρόνο και τη φαιά ουσία μας, ίσως όμως και για το λόγο ότι στο πέρασμα του 

χρόνου έχουμε διαμορφώσει μια ισοπεδωτική και απαξιωτική νοοτροπία του 

‘ωχαδελφισμού’, ίσως γιατί αγόμαστε και φερόμαστε από μέσα και φορείς που 

μας έχουν εγκλωβίσει σε φιλοσοφικές ανησυχίες του τύπου ‘ήταν ή δεν ήταν 

καλό το τραγούδι της Ουκρανίας στη Eurovision’ ή γιατί χαρακτηριζόμαστε 

πλέον από μια ιδιάζουσα φιλομάθεια, από  μια ασίγαστη ερευνητικότητα και 

πνευματική ανησυχία για ανατριχιαστικές λεπτομέρειες του βίου και της 

πολιτείας ποικίλων καλλιτεχνικών ‘μορφών’ της επιχείρησης που λέγεται 

‘πολιτισμός’ (λέμε τώρα), ‘ψυχαγωγία’, ‘άρτος και θεάματα’ ή καλύτερα 

φτηνή και κενή νοημάτων διασκέδαση. (‘Αnd there is no business like 

showbusiness’) 
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 Είναι γεγονός ότι το κοινό της κλασική μουσικής έχει πολλά 

προβλήματα να υπερκεράσει, αντιξοότητες που συχνά το ξεπερνούν και δεν 

έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και να αντιπαλέψει. Και δεν είναι μόνο 

πρακτικής φύσεως προβλήματα αλλά κυρίως προβλήματα γενικότερης 

κουλτούρας, αισθητικής, στάσης ζωής. Η προβληματικότητα της κατάστασης 

μάλιστα μεγεθύνεται όταν πρόκειται για άτομα που προσπαθούν να 

γνωρίσουν κάτι διαφορετικό, προσπαθούν σιγά- σιγά να μυηθούν σε 

διαφορετικούς κόσμους, που ένας εξ αυτών είναι και το σύμπαν της κλασικής 

μουσικής, αλλά κάθε άλλο παρά ενθαρρύνονται περαιτέρω. Για να μη 

μιλήσουμε δηλαδή γι’ αυτούς που ουδεμία σχέση και επαφή έχουν με αυτό το 

‘αλλόκοτο’, ‘αφύσικο’, ‘αλλότριο’ πράγμα που λέγεται κλασική μουσική. Τα 

υπάρχοντα προβλήματα δηλαδή από τη μία μεριά πλήττουν το κοινό της 

κλασικής μουσικής και από την άλλη λειτουργούν αναχαιτιστικά και 

αποτρεπτικά στην εισροή περισσότερων ατόμων, στη διεύρυνση και στον 

εμπλουτισμό αυτού του κοινού. 

 

 Τα προβλήματα αυτά μπορούν να διαιρεθούν στις εξής ευρύτερες 

θεματικές κατηγορίες : οικονομικά, πολιτισμικά (όπου εδώ εντάσσεται 

οτιδήποτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την έννοια του πολιτισμού, δηλαδή 

θέματα αισθητικής, κουλτούρας, καλλιέργειας, παιδείας, συμπεριφοράς) και 

κοινωνικοπολιτικά. Βέβαια πρόκειται για μια προσπάθεια οργανωμένης και 

συστηματοποιημένης προσέγγισης του αντικειμένου, που εξυπηρετεί πιο πολύ 

στόχους σαφήνειας και μεθοδικότητας της πραγμάτευσης, κι όχι για μια 

ξεκάθαρη και απολυτοποιημένη διαίρεση των προβλημάτων σε κατηγορίες. 

Σαφέστατα, όλοι οι άξονες που προαναφέρθηκαν συγκλίνουν λίγο ως πολύ σε 

μια ενιαία κοίτη, δηλ. στο ίδιο το κοινωνικό οικοδόμημα και συνιστούν 

τομείς της καθημερινότητας και της ζωής που τελούν υπό καθεστώς διαρκούς 

αλληλεπίδρασης και αλληλοκαθορισμού, συνεπώς πολλές φορές 

επικαλύπτονται και συμπίπτουν, καθώς τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ανεξάρτητα από το άλλο. Όλα είναι μια αλυσίδα, όπου τα όρια πολλές φορές 
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δεν είναι τόσο ευδιάκριτα, αλλά μια χονδρική οριοθέτηση μπορεί να 

εξυπηρετήσει την οικονομία και την οργάνωση του λόγου. 

 

 

 

�  Προβλήματα παιδείας – πολιτισμικά (αισθητικά, κουλτούρας, 

νοοτροπίας): 

 

 Δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξει κανείς ότι σχεδόν τα πάντα 

συνδέονται με την παιδεία του ατόμου. Η παιδεία λειτουργεί αθροιστικά και 

χτίζεται δια βίου, με αφετηρία τις πολύ μικρές ηλικίες, μόλις το παιδί αρχίζει 

να γίνεται κοινωνός της επίσημης, θεσμοθετημένης εκπαίδευσης, και μόλις 

αρχίζει να ψηλαφεί τον περιβάλλοντα κόσμο και να ενσωματώνεται στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι. Οι βάσεις τίθενται από πολύ νωρίς, έτσι το εκπαιδευτικό 

σύστημα, οφείλει να χαρακτηρίζεται από πνοή, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, 

πολυδιάστατο προσανατολισμό, όραμα, πολυπολιτισμικότητα, κι όχι από  

μονολιθικότητα και στείρα αναπαραγωγή κομφορμιστικών προτύπων, από 

άγονη συσσώρευση γνώσεων. Μέσα από το σχολείο καλλιεργούνται 

δεξιότητες, ευαισθησίες, ανήσυχα και ελεύθερα, όχι ανελεύθερα και 

εγκλωβισμένα σε στερεότυπα πνεύματα. Η εκπαίδευση είναι υπεύθυνη για 

την προετοιμασία μυαλών ευφάνταστων, δημιουργικών, αντισυμβατικών, 

κριτικών που θα έχουν ανοιχτούς ορίζοντες και μια διάθεση επαναστατική 

(καλώς εννοούμενη και όχι διαβρωτική και μηδενιστική), που δε θα δέχονται 

τίποτα ως δεδομένο, αλλά θα ψάχνουν την αλήθεια τους πίσω από λέξεις, 

πρόσωπα και πράγματα.  

 

 Η παιδεία είναι εκπαίδευση, με τη μεταφορική αλλά και την 

κυριολεκτική απόχρωση του όρου. Αν μέσα από το εκπαιδευτικούς φορείς δε 

χτίζονται οι προϋποθέσεις, αν δε διαμορφώνονται ανήσυχες και ελεύθερες 

προσωπικότητες με κριτικό πνεύμα, αν το σχολείο δε λειτουργεί ως φυτώριο 

ανθρώπων που έχουν απελευθερώσει τη δυναμική δημιουργίας που κρύβουν 
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μέσα τους, που έχουν μάθει να αναζητούν και να διεκδικούν το καλύτερο, 

τότε πώς περιμένουμε οι αυριανοί πολίτες, η μαγιά του μέλλοντος να μην 

εγκλωβίζονται στα πρότυπα ζωής και ψυχαγωγίας που γενναιόδωρα 

προβάλλουν τα Μ.Μ.Ε; 

 

 Η παιδεία νοσεί, ο πολιτισμός διέρχεται κρίση στη χώρα μας, παρά τις 

όποιες φωτεινές εξαιρέσεις. Το ζήτημα είναι ότι οι πλατιές μάζες έχουν 

απομακρυνθεί από τα ποιοτικά πολιτιστικά προϊόντα και επαναπαύονται 

στις σειρήνες του ψεύτικου, του μέτριου, του επιφανειακού, του εύπεπτου, του 

‘εύκολου.’ Ο σύγχρονος Έλληνας θέλει να ‘ξεδίνει,’ θέλει να ‘εκτονώνεται’, 

έτσι εξαπατάει τον εαυτό του ότι διασκεδάζει, ότι ‘περνάει’ καλά. 

Αποστρέφεται τα δύσκολα ακούσματα και αναγνώσματα, η ευκολία είναι 

τόσο δελεαστική και παραπλανητική. Δεν ψάχνεται, δεν πειραματίζεται, 

αρκείται στο να καταναλώνει παθητικά ότι του πλασάρουν, χωρίς την 

παραμικρή νοητική και ψυχολογική αντίσταση. Γιατί κάποιοι τον έχουν 

παγιδεύσει σε έναν φαύλο κύκλο υποκουλτούρας, που εξυπηρετεί τόσο 

οικονομικά, όσο και πολιτικά συμφέροντα και τον έχουν εμποτίσει με την 

ψευδαίσθηση ότι ψυχαγωγείται. Ο μέσος Έλληνας βομβαρδίζεται καθημερινά 

και αδιάλειπτα από μετριότητες, από κακά, συχνά κομπλεξικά και 

ψευδοφιλελεύθερα πρότυπα ζωής, από πολιτιστικά υποπροϊόντα. Συμφέρει 

να τον κρατούν στα χαμηλά, να διατηρούν το πνεύμα του και την κριτική του 

ικανότητα σε ύπνωση, να συντηρούν τον πνευματικό σκοταδισμό και το 

πολιτιστικό έλλειμμα. Έχοντας εκχυδαΐσει το αισθητικό του κριτήριο, 

κατευθύνουν τις προτιμήσεις του έτσι ώστε να γίνεται ο ιδανικός αποδέκτης 

της αβάσταχτης ελαφρότητας των εφήμερων ‘λαϊκοπόπ  σουξέ’. 

 

 Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική κατά τη γνώμη μου και 

δύσκολα βλέπω φως στον ορίζοντα. Όσες φιλότιμες προσπάθειες και να 

γίνουν από έναν πολιτιστικό φορέα, όσον αφορά την πληρέστερη προώθηση 

των εκδηλώσεων του και την προσέγγιση του κοινού, δύσκολα μπορεί κανείς 

να ‘τραβήξει’ αυτό το κοινό από το τέλμα της πολιτιστικής απαξίωσης. Πώς 
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να αντιταχθεί κανείς στα οργανωμένα συμφέροντα των καλλιτεχνικών 

κυκλωμάτων, των μέσων ενημέρωσης, των μεγάλων δισκογραφικών, που 

στηρίζονται στις επιτυχίες της μιας σεζόν, που μεγαλοποιούν το τίποτα, που 

με την καθημερινή πλύση εγκεφάλου και τη καταιγιστική διαφήμιση στην 

οποία μας υποβάλλουν μας παρασύρουν στο τρενάκι του τρόμου, σε ένα 

πανηγύρι τόσο λαμπερό και συγχρόνως τόσο κούφιο και απατηλό, για να 

θησαυρίζουν αυτοί που και δεν αξίζουν πραγματικά και δεν προσφέρουν 

τίποτα απολύτως επί της ουσίας στις μάζες. 

 

 Οι προτιμήσεις μας είναι θέμα κουλτούρας και παιδείας, δεν έρχονται 

από το πουθενά, όπως και δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά το θαύμα εξ ουρανού, 

να φωτιστούν τα πλήθη, να γίνει η απότομη και ανέλπιστη μεταστροφή του 

πληθυσμού και να συρρεύσουν όλοι στις συναυλίες κλασικής μουσικής. Είναι 

αντιθέτως μια επίπονη, μακρόχρονη διαδικασία ωρίμανσης και τριβής που 

μορφώνει και διαμορφώνει το κοινό. Όταν η στάθμη κουλτούρας είναι ‘υπό 

το μηδέν,’ τότε η κλασική μουσική θα αντιμετωπίζεται ως εξωτικό φρούτο, ως 

κάτι που δε διανοούμαστε να δοκιμάσουμε, που στην ουσία δεν έχουμε ιδέα 

περί τίνος πρόκειται. Και φυσικά όταν τα κυρίαρχα ερεθίσματα στο 

κοινωνικό περιβάλλον κάθε άλλο παρά παροτρύνουν το κοινό να 

προσεγγίσει την κλασική μουσική και κατ’ επέκταση οποιοδήποτε άλλο είδος 

ποιοτικής μουσικής, αλλά αντιθέτως διαμορφώνουν ακούσματα 

απαγορευτικά για την εκλέπτυνση του μουσικού και ακουστικού αισθητηρίου 

που δύσκολα μπορούν να αναστραφούν, τότε το ενδεχόμενο της προσέγγισης 

νέου κοινού στην κλασική μουσική φαντάζει ακόμα πιο εξωπραγματικό. 

 

 Όλα τα παραπάνω είναι παράμετροι διαμόρφωσης της 

ιδιοσυγκρασίας, της στάσης ζωής και εν τέλει της νοοτροπίας του ατόμου. 

Έχει καλλιεργηθεί λοιπόν μια αντίληψη ότι η κλασική μουσική συνδέεται με 

το σνομπισμό, τον ελιτισμό, με μια αφ’ υψηλού αντιμετώπιση των άλλων. 

Θεωρείται δηλαδή, ότι αυτός που ακούει κλασική μουσική και παρακολουθεί 

σχετικές εκδηλώσεις, προσπαθεί να προβάλλει μια επίπλαστη εικόνα του 
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εαυτού του προς τα έξω, να ενδυθεί ένα οιονεί περίβλημα κουλτούρας, να 

υποδυθεί ένα συγκεκριμένο ρόλο που θα του προσδώσει κύρος και 

ανωτερότητα. Βέβαια αυτό είναι ως ένα βαθμό δικαιολογημένο, καθώς 

αρκετοί ‘κοσμικοί’, πολιτικοί, επιχειρηματίες και ‘καλλιτέχνες’ για δημόσιες 

σχέσεις, για το ‘θεαθήναι’ και για τη λάμψη των φλας  κοσμούν συχνά 

εκδηλώσεις κλασικής μουσικής, χωρίς να παρευρίσκονται σ’ αυτές από 

ουσιαστικό και αληθινό ενδιαφέρον. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διευρύνεται το 

χάσμα, καθώς ο πολύς κόσμος εκλαμβάνει την κλασική μουσική ως κάτι 

εντελώς ξένο προς αυτόν και τρέφει μέσα του μια εχθρότητα και μια 

αντιπαλότητα απέναντι της.  

 

Επίσης η κλασική μουσική αντιμετωπίζεται ως κάτι αποστειρωμένο, 

αδιάφορο , βαρετό και απηρχαιωμένο, κάτι το οποίο δεν μπορεί να 

συμβαδίσει με τις μοντέρνες τάσεις της σύγχρονης εποχής. Δυστυχώς η 

γενικότερη πολιτιστική υποβάθμιση, η παραπληροφόρηση αλλά και η 

έλλειψη γνώσης οδηγεί στην παρανόηση και στη διαστρέβλωση και το 

‘ελαφρό’ και κακόγουστο μολύνει κάθε πτυχή της κοινωνίας και ειδικά τα 

νεότερα παιδιά που αφήνονται κυριολεκτικά απροστάτευτα στη διαβρωτική 

τους επίδραση και γίνονται ο ιδανικός στόχος και έρμαια του καταιγισμού 

της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, ειδικά μέσα από τον ηλεκτρονικό τύπο 

και διάφορα άλλα έντυπα. 

 

 Η νοοτροπία αυτή φυσικά έχει επιπτώσεις και στο κοινό της κλασικής 

μουσικής, το οποίο αισθάνεται συχνά απομονωμένο από τον ‘πραγματικό’ 

κόσμο, με τον οποίο δύσκολα μπορεί να βρει σημείο επαφής. Ο οπαδός της 

κλασικής μουσικής βρίσκεται ουσιαστικά στο περιθώριο της κοινωνίας, καθώς 

ανήκει σε έναν μικρό, στεγανό και περιχαρακωμένο κύκλο ανθρώπων και δε 

βρίσκει συντροφιά σε αυτό του το ενδιαφέρον για την κλασική μουσική. Δεν 

βρίσκει παρέα ούτε στην κουβέντα, ούτε στην ακουστική απόλαυση. Επιπλέον 

αντιμετωπίζεται συνήθως χλευαστικά από τους περισσότερους  που ανήκουν 

στο αντίθετο ‘στρατόπεδο’ ˙ ειδικά αν ο ίδιος είναι νεαρής ηλικίας, βιώνει μια 
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ιδιάζουσα ‘κατακραυγή’, μια απορία από τους συνομηλίκους του περί των 

μουσικών του προτιμήσεων. Το κοινό της κλασικής θεωρείται ‘γραφικό’, εκτός 

τόπου και χρόνου και φυσικά με τη σειρά του αισθάνεται σαν το ψάρι έξω 

από το νερό και ασφυκτιά περικυκλωμένο από άθλια μουσικά 

κατασκευάσματα που ακούγονται παντού και γίνονται και μεγάλες επιτυχίες, 

μολύνοντας βαθμιαία τους υδροφόρους ορίζοντες της κλασικής μουσικής και 

γενικά της ποιοτικής μουσικής.  

 

 

 

�  Προβλήματα κοινωνικοπολιτικά : 

 

Σ’ αυτήν την κατηγορία θα μπορούσαμε βεβαίως να εντάξουμε και τα 

ζητήματα παιδείας που προαναφέρθηκαν, καθώς η παιδεία και η κουλτούρα 

είναι κατά βάση φαινόμενα κοινωνικά αλλά και πολιτικά, αλλά εφόσον τα 

έχω θίξει παραπάνω, εδώ θα αναφερθώ σε κάποια επιπλέον σημεία του 

προβληματισμού. Έτσι εδώ μπορεί να μιλήσει κανείς πιο αναλυτικά για τα 

Μ.Μ.Ε. που άπτονται του κοινωνικού χώρου καθώς πλέον έχουν εξελιχθεί σε 

ισχυρό παράγοντα διαμόρφωσης του κοινωνικού status και αποτελούν μια 

τέταρτη, ιδιαίτερα ισχυρή εξουσία, πλάι στις παραδοσιακές πολιτικές 

εξουσίες, μια εξουσία που όχι μόνο προβάλλει την κοινωνική 

πραγματικότητα, αλλά έχει και τη δύναμη να την επαναπροσδιορίσει κατά 

κάποιον τρόπο, διαστρέφοντας την. Τα ΜΜΕ μορφώνουν, ενημερώνουν, 

διαπαιδαγωγούν , καλλιεργούν εντυπώσεις, διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, 

μπορεί λοιπόν να πηγάζει από αυτά είτε επικινδυνότητα είτε και μεγάλη 

χρηστικότητα, να λειτουργούν δηλαδή ως μια θετική , βελτιωτική κοινωνική 

δύναμη. 

 

 Δυστυχώς στην κοινωνία μας τα ΜΜΕ είναι φορτισμένα κατά κύριο 

λόγο αρνητικά  και η τρομακτική δυνατότητα επιρροής τους στις μάζες δρα 

διαβρωτικά και συνήθως αντιστρατεύεται ότι είναι ποιοτικό, ότι αξίζει, ότι 
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μας κάνει καλύτερους, χάριν του εντυπωσιασμού, του κιτρινισμού, του 

εμπορικού, γιατί λειτουργούν κυρίως ως επιχειρήσεις που θέλουν να πουλάνε 

και να έχουν κέρδος. Έχουν καταφέρει δυστυχώς να εδραιωθούν στις 

συνειδήσεις των πολλών ως αξιόπιστοι και έγκυροι φορείς ενημέρωσης, και 

έτσι μπορούν να κατευθύνουν και να χειραγωγούν. 

 

 Δε συμβάλλουν καθόλου στην εκπαίδευση και στη μόρφωση του 

κοινού, εκτός φυσικά από ελάχιστες εξαιρέσεις κρατικών κυρίως καναλιών, τα 

οποία όμως δεν χαίρουν της ανάλογης τηλεθέασης. Δεν προβάλλουν και δεν 

προάγουν τον πολιτισμό, δεν έχουν εκπομπές πολιτισμού και κλασικής 

μουσικής, δεν προβάλουν συναυλίες κλασικής μουσικής. Το πολιτιστικό 

ρεπορτάζ είναι στην ουσία ανύπαρκτο και αναλώνεται σε ειδήσεις τύπου 

lifestyle, διαφόρων αμφιλεγόμενων διασημοτήτων, κουτσομπολιού και 

γενικά πολιτιστικών υποπροϊόντων, καλλιεργώντας την ψευδαίσθηση στο 

κοινό ότι οφείλει να ασχολείται με συγκεκριμένα πρόσωπα και γεγονότα 

αμφιβόλου αξίας, που δεν έχουν τίποτα ουσιαστικό να του προσφέρουν και 

τον οδηγούν σε οπισθοδρόμηση σε όλα τα επίπεδα. Τα ΜΜΕ αφήνουν στο 

περιθώριο ανθρώπους της κλασικής μουσικής, κανείς δεν τους γνωρίζει και 

αγνοείται η σκληρή τους δουλειά και τα επιτεύγματα τους στην Ελλάδα αλλά 

και στο εξωτερικό. Η ειρωνεία του πράγματος είναι ότι συχνά προβάλλονται 

παραστάσεις κλασικής μουσικής και συχνά όπερας σε ώρες εντελώς 

παράλογες και άπιαστες (π.χ. Κυριακή χαράματα και γενικώς πολύ νωρίς το 

πρωί), θαρρείς και τα κανάλια αυτά προσπαθούν απλά και μόνο να βγουν 

καταναγκαστικά από την υποχρέωση  ή ότι μας κοροϊδεύουν.  

 

 Σε ένα κοινωνικό περιβάλλον συνεπώς, στο οποίο ένας κατεξοχήν 

ισχυρός θεσμός, όπως τα ΜΜΕ αδιαφορεί παντελώς και επιδεικτικά για το 

οτιδήποτε έχει σχέση με την κλασική μουσική και παραγκωνίζει συστηματικά 

τα πρόσωπα και τα πράγματα του χώρου, συνειδητοποιεί κανείς το τεράστιο 

πρόβλημα που υπάρχει τόσο για το κοινό της κλασικής μουσικής αλλά και 

για όλους τους υπόλοιπους. Σε μια χώρα που οι πάντες είναι κολλημένοι σε 
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μια τηλεοπτική οθόνη, όπου τα πάντα περιστρέφονται γύρω από αυτήν, 

μοιραία διαμορφώνεται και το ανάλογο επίπεδο, οι ανάλογες συνειδήσεις και 

συνήθειες. Δημιουργούνται καλούπια, πρότυπα, καλλιεργείται ένα 

συγκεκριμένο γούστο και μια δεδομένη αισθητική κι όποιος δεν κατορθώνει 

να ξεφύγει σε πνευματικές οάσεις (βιβλία και αξιόλογα έντυπα), εγκλωβίζεται 

στις αλήθειες της τηλεοπτικής εικονικής πραγματικότητας, ‘αποκτηνώνεται ’ 

περαιτέρω, γιατί οι αρμόδιοι των ΜΜΕ είναι αυτοί που αποφασίζουν με τι θα 

ασχοληθεί ο τηλεθεατής. Και φυσικά για κλασική μουσική ούτε λόγος (όπως 

βέβαια και για θέατρο, βιβλία κ.τ.λ.). Ασχολούμαστε μόνο με φούσκες και 

αηδίες, διψασμένοι για κενό και φτηνό  θέαμα. Ο σύγχρονος πολίτης – 

τηλεθεατής έχει απομακρυνθεί ως στάση ζωής και ως ιδεολογία από την 

κλασική μουσική. 

 

 Κάποια άλλα πιο εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν κυρίως το ήδη 

υπάρχον κοινό της κλασικής μουσικής έχουν να κάνουν με την ίδια τη 

λειτουργία των πολιτιστικών οργανισμών και με τις διαμορφωμένες συνθήκες 

στο χώρο. Έτσι συχνά δεν μας ικανοποιεί ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός, 

ο οποίος είναι φτωχός, με έλλειψη πρωτοτυπίας και ίσως τόλμης. 

Απουσιάζουν οι συχνές εκτελέσεις έργων της σύγχρονης διεθνούς μουσικής 

παραγωγής και οι πρώτες εκτελέσεις και έτσι το κοινό να μην είναι σε θέση να 

παρακολουθήσει τις εξελίξεις στο χώρο της σύγχρονης ‘λόγιας ’ μουσικής. 

Επιπλέον δε δίνεται η αρμόζουσα έμφαση σε αξιόλογους Έλληνες συνθέτες, 

των οποίων το έργο αραιά και πού εκτελείται και έτσι δεν κοινωνείται και στο 

κοινό. Είναι λυπηρό ένας τέτοιος όγκος καλλιτεχνικού έργου να μένει στο 

σκοτάδι, στα συρτάρια. Αλλά και στο κλασικό ρεπερτόριο παρατηρούμε μια 

επανάληψη των ίδιων πραγμάτων, καθώς δε γίνονται προσπάθειες να 

παρουσιαστούν λιγότερο παιγμένα ή περισσότερο άγνωστα έργα συνθετών 

από όλες τις περιόδους της ιστορικής εξέλιξης της κλασικής μουσικής. Επίσης, 

ανακυκλώνονται τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, κάτι που ενισχύει την αίσθηση 

ενός κυκλώματος που πριμοδοτεί συγκεκριμένα άτομα και δε δίνει επαρκείς 

ευκαιρίες σε νέους ταλαντούχους καλλιτέχνες που κάνουν το ξεκίνημα τους 
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να προβληθούν και να εμπλουτίσουν με τη σειρά τους το καλλιτεχνικό 

στερέωμα. Είναι τραγικό να μολύνεται και ο χώρος του πολιτισμού με τη 

λογική των διασυνδέσεων, του μέσου, των γνωριμιών και της κλίκας (κάτι 

που συμβαίνει φυσικά και σε μουσικούς διαγωνισμούς), και να προωθούνται 

συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι, χωρίς να δίνονται ίσες δυνατότητες σε όλους 

τους μουσικούς με αξία. Όλα αυτά επιδρούν αρνητικά και στο κοινό και 

συχνά το αποθαρρύνουν. 

 

 Επίσης όσον αφορά τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό των 

πολιτιστικών οργανισμών θα έπρεπε να είναι πιο πολυσχιδής και να 

αγκαλιάζει περισσότερα μουσικά όργανα. Προσωπικά, επειδή είμαι 

κιθαρίστρια, αισθάνομαι έντονα την ένδεια συναυλιών κιθάρας στην πόλη 

και ειδικά φέτος απουσίαζε και το φεστιβάλ κιθάρας στο Μέγαρο, το οποίο 

είχε πραγματοποιηθεί άλλες χρονιές. Γενικά πρέπει ο καλλιτεχνικός 

προγραμματισμός να απεγκλωβιστεί από το ολιγοπώλιο συγκεκριμένων 

οργάνων και να προβάλλει και άλλα όργανα λιγότερο γνωστά στο ευρύ 

κοινό, όπως για παράδειγμα την κλασική κιθάρα που στις συνειδήσεις 

πολλών είναι παρεξηγημένη και αγνοείται το εύρος του ρεπερτορίου και των 

ερμηνευτικών δυνατοτήτων της.  

 

 Βέβαια ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής που 

χαράσσει και το πλάνο των εκδηλώσεων πολλές φορές δεν αφήνεται απόλυτα 

ελεύθερος να πράξει κατά τις πεποιθήσεις του και να υλοποιήσει το όραμα του 

για τον προγραμματισμό, όπως ακριβώς το έχει συλλάβει και το έχει 

αποφασίσει. Κι αυτό γιατί είναι δέσμιος και υπόλογος στο εκάστοτε 

διοικητικό συμβούλιο που συχνά απορρίπτει προτάσεις και εγκρίνει ότι αυτό 

θεωρεί κατάλληλο ή ότι θεωρεί ότι θα έχει απήχηση στο κοινό και θα επιφέρει 

έσοδα. Βλέπουμε δηλαδή ότι τον τελικό λόγο μπορεί να μην τον έχει ο καθ’ 

ύλη αρμόδιος που κατέχει και τα ανάλογα προσόντα για να κρίνει, αλλά 

άτομα που δυστυχώς βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση εξουσίας, με 
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αμφιβόλου ποιότητας κριτήρια και θέτουν τροχοπέδη σε έναν πιο ευρηματικό 

και πρωτότυπο καλλιτεχνικό προγραμματισμό.  

 

 Ένα άλλο πρόβλημα είναι συχνά η χαμηλή ποιότητα μουσικών 

συνόλων, την οποία βιώνει κανείς έντονα σε αρκετές συναυλίες και κατ’ 

επέκταση και το αμφιλεγόμενο καλλιτεχνικό – μουσικό αποτέλεσμα αυτών 

των συναυλιών. Αυτό φυσικά ενοχλεί ιδιαίτερα το κοινό της κλασικής 

μουσικής, που έχει απαιτήσεις από τους μουσικούς και τα σύνολα που 

επιλέγει επί πληρωμή να ακούσει και που συχνά τον απογοητεύουν με την 

κακή τους εμφάνιση, υπονομεύοντας το χτίσιμο μιας σχέσης εκτίμησης και 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κοινό και στο καλλιτεχνικό τους έργο. 

 

 Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι καλλιτεχνικοί οργανισμοί συνήθως 

δεν κάνουν ικανοποιητικές προσπάθειες να προβάλλουν το έργο και τη 

δράση τους, τόσο μέσω της διαφήμισης, όσο και μέσα από ειδικές εκδηλώσεις 

γνωριμίας με μουσικά έργα, ημερίδες, διαλέξεις, παρουσιάσεις. Δεν υπάρχει 

δηλαδή μια συστηματική στρατηγική προσέγγισης του κοινού, με σκοπό να 

μυηθούν ακόμα περισσότεροι στην κλασική μουσική, ένα παιδευτικό έργο, 

μεθοδική προσπάθεια επιμόρφωσης και προσέλκυσης του κοινού. Μάλιστα 

όσον αφορά τη διαφήμιση, πιστεύω ότι είναι συχνά δύσκολο για κάποιον που 

δεν κινείται σε χώρους  διδασκαλίας της μουσικής, όπως μουσικές σχολές, 

ωδεία, πανεπιστημιακά μουσικά τμήματα να είναι διαρκώς και πλήρως 

ενημερωμένος για συναυλίες κλασικής μουσικής, να μπορεί να βρει 

προγράμματα εκδηλώσεων, ώστε να πληροφορηθεί για κάποιο γεγονός και 

πιθανόν να θελήσει και να το παρακολουθήσει. Υπάρχει κατά συνέπεια και 

έλλειμμα πληροφόρησης. Παρατηρούμε την ύπαρξη ενός ενημερωτικού 

αποκλεισμού, μια προβληματική πρόσβαση στην πληροφόρηση, όπως ίσως να 

υπάρχει και πρόβλημα πρόσβασης με την κυριολεκτική έννοια του όρου 

στους συναυλιακούς χώρους και στους πολιτιστικούς οργανισμούς, κάτι που 

μεταφράζεται είτε σε όρους αστικών συγκοινωνιών είτε σε όρους 

προβληματικής στάθμευσης. 
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�  Οικονομικά : 

 

 Το οικονομικό είναι παντού και πάντα, ως γνωστόν, ένα ακανθώδες 

πρόβλημα που ταλανίζει και την κυβερνητική, αλλά και την ατομική 

πολιτική. Στο συγκεκριμένο θέμα που μας απασχολεί σ’ αυτήν την εργασία, 

υπάρχει οικονομικό πρόβλημα τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε 

μικροοικονομικό επίπεδο. Έτσι σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης και 

στενότητας, όπου η ανεργία θερίζει και ιδιαίτερα τη νεολαία, ο κόσμος 

αναπόφευκτα θέτει συγκεκριμένες προτεραιότητες και οργανώνει με έναν 

ορισμένο τρόπο το εισόδημα του. Έτσι σίγουρα θα το σκεφτεί πολύ να 

διαθέσει ένα ποσό για το εισιτήριο μιας συναυλίας κλασικής μουσικής, ειδικά 

αν δεν είναι και τόσο φανατικός οπαδός της. Βέβαια υπάρχουν ειδικές τιμές 

εισιτηρίων για μαθητές και σπουδαστές, αλλά ακόμα και τότε ένας φοιτητής 

θα σκεφτεί πολύ αυτό το έξοδο. Πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι στην εποχή 

μας οι προτεραιότητες μας είναι κάπως ανορθόδοξες και στρεβλά εννοημένες, 

καθώς αδιαμαρτύρητα αφηνόμαστε σε κανονική απομύζηση από διάφορες 

μεριές και λυπόμαστε τα λεφτά μας εκεί που αξίζει να τα διαθέσει κανείς.  

 

Μήπως ήρθε ο καιρός να κόψουμε τους πολλούς καφέδες που τους 

πληρώνουμε χρυσούς και να κάνουμε και κάτι για να βελτιώσουμε την 

πνευματική και ψυχική μας υγεία; Μήπως θα ήταν καλό να κάνουμε μια 

μικρή επανάσταση, μια προσωπική υπέρβαση και να αναθεωρήσουμε κάποιες 

συνήθειες και νοοτροπίες, ξεκινώντας να επενδύουμε ορθότερα και 

συνετότερα τα χρήματα μας; Και από την άλλη μεριά γιατί το κοινό 

σνομπάρει τόσες αξιόλογες και ενδιαφέρουσες συναυλίες που είναι με 

ελεύθερη είσοδο; Άρα το οικονομικό κριτήριο πολλές φορές δεν είναι 

προφανώς ο μοναδικός ανασταλτικός παράγοντας. Πάντως το σίγουρο είναι 

ότι πολύ δύσκολα θα δώσει κάποιος λεφτά για μια συναυλία κλασικής 

μουσικής αν δεν είναι εξοικειωμένος με την κλασική μουσική, κι αν δεν την 

αντιλαμβάνεται ως μια εσωτερική ανάγκη, ως κάτι που τον γεμίζει και τον 
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ωφελεί πραγματικά. Ότι και να πει κανείς, πάντα θα σκοντάφτει σε θέματα 

παιδείας και κουλτούρας. 

 

Σε επίπεδο κράτους πενιχρά είναι και τα κονδύλια για τον πολιτισμό, 

οπότε οι φορείς τους δεν απολαμβάνουν την αναγκαία εκείνη οικονομική 

στήριξη, που θα τους επιτρέψει να υλοποιήσουν και τον πιο φιλόδοξο και 

υψηλών αξιώσεων προγραμματισμό. Έτσι οδηγούνται σε περικοπές και 

συμβιβασμούς που δεν προάγουν την κλασική μουσική, αλλά και σε ανάλογη 

διαμόρφωση του ύψους των εισιτηρίων. Μια ικανή κρατική χρηματοδότηση, 

σε συνδυασμό με μια υγιή και ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση της θα 

βελτίωνε κατά πολύ την κατάσταση. 

 

 

 

�   Τρόποι αντιμετώπισης – προτάσεις : 

 

 Αυτό είναι σίγουρα και το πιο δύσκολο σημείο της εργασίας, αφού το 

να εντοπίσει κανείς τα κακώς κείμενα και να κριτικάρει είναι αρκετά εύκολο 

και σε αυτό επιδίδονται συνήθως οι περισσότεροι, χωρίς να μπορούν να 

προβάλλουν μια ουσιαστική και δημιουργική αντιπρόταση. Πανάκειες δεν 

υπάρχουν και ούτε και εγώ κατέχω τη σοφία, τη γνώση, την επινοητικότητα 

για να ανακαλύψω θαυμαστές λύσεις σε όλα τα προβλήματα που εξέθεσα 

παραπάνω. Κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης άπτονται της κοινής λογικής και 

είναι αυτονόητοι, αλλά σχετίζονται με αίτια που πηγαίνουν πολύ βαθιά και 

απαιτούν ριζική αλλαγή του ίδιου του συστήματος, οπότε πολλές από τις 

σκέψεις μου σχετικά με το θέμα δεν είναι τόσο ειδικές ή άμεσα εφαρμόσιμες 

και ριζοσπαστικές, γιατί θίγουν λειτουργικές δομές σύνθετες που δεν 

αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. 
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Έτσι, οι γενικές μου προτάσεις είναι οι εξής : 

 

Ø Δυναμικό και αποτελεσματικό πολιτιστικό μάρκετινγκ 

Ø Εύστοχη διαφήμιση προς κάθε κατεύθυνση – προώθηση εκδηλώσεων 

Ø Προσπάθεια προσέγγισης και προσέλκυσης κοινού 

Ø Διενέργεια έρευνας – δημοσκόπησης  για τις προτιμήσεις, τα 

παράπονα και τις προτάσεις του κοινού 

Ø Εκπαιδευτικά προγράμματα, προσπάθεια διαρκούς επιμόρφωσης 

κοινού ξεναγήσεις, ομιλίες, εκδηλώσεις γνωριμίας με μουσικά έργα και 

παραστάσεις 

Ø Κίνητρα για συνδρομητές, ευνοϊκές τιμές εισιτηρίων για ειδικές 

κατηγορίες πληθυσμού (π.χ. εργάτες, αγρότες κ.τ.λ.) 

Ø Σημαντικές εκπτώσεις ή και παροχή ελεύθερης εισόδου σε σπουδαστές 

μουσικής σε ωδεία και σε πανεπιστήμια (γιατί αυτοί αποτελούν το 

κύριο και σταθερό σώμα ακροατών σε συναυλίες κλασικής μουσικής, 

διαδίδουν τα νέα για διάφορες εκδηλώσεις και ‘συμπαρασύρουν’ - με 

την καλή έννοια - σ’ αυτές, φίλους και γνωστούς τους, λειτουργούν 

δηλαδή κατά κάποιον τρόπο ως μεσάζοντες, ως δίαυλοι)  

Ø Αύξηση κρατικών επιχορηγήσεων και σωστή διαχείριση τους – γενικά 

ορθή εκμετάλλευση πόρων 

Ø Αναζήτηση ιδιωτικών χορηγών 

Ø Εξειδικευμένο, ικανό ανθρώπινο δυναμικό στη στελέχωση των 

πολιτιστικών οργανισμών – άνθρωποι με όραμα και με συνέπεια 

Ø Πολιτιστικοί οργανισμοί : ευελιξία, αναπροσαρμογή, διαρκής 

αναπροσδιορισμός μα βάση τις τρέχουσες κοινωνικές εξελίξεις και τις 

περιβαλλοντολογικές αλλαγές – εντοπισμός ισχυρών και αδύναμων 

σημείων, προσπάθεια εξισορρόπησης – επικοινωνία και επαφή με τον 

έξω κόσμο, απολογισμός καλλιτεχνικής δράσης, νέοι στόχοι 

Ø Ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα στο χώρο της μουσικής με βάση 

αξιοκρατικά αξιολογικά κριτήρια, ευκαιρίες παρουσίασης και 

προβολής της εγχώριας μουσικής παραγωγής 
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Ø Ανανέωση εκπαιδευτικού συστήματος – προσπάθεια καλλιέργειας 

αισθητικού κριτηρίου – γούστου – κριτικής ικανότητας 

Ø Μουσική παιδεία από την προσχολική ηλικία, γνωριμία με πληθώρα 

ακουσμάτων, απελευθέρωση δημιουργικότητας, καλλιέργεια 

μουσικότητας, μουσικής ευαισθησίας 

Ø Προβολή εκπομπών για την κλασική μουσική από τηλεοπτικούς 

σταθμούς σε ώρες αιχμής 

Ø Ενίσχυση ραδιοφωνικών σταθμών που στηρίζουν την κλασική μουσική 

(και του σήματος τους! Συνήθως είναι πεντακάθαροι και με μεγάλο 

εύρος σήματος οι σταθμοί που ούτε στους χειρότερους μου εφιάλτες δε 

θέλω να τους ακούω!) 

Ø Μεταμόρφωση πολιτιστικών χώρων σε πολιτιστικά multiplex – 

πολυχώρους με ποικιλία ψυχαγωγικών δυνατοτήτων, ανθρώπινο και 

καλαίσθητο περιβάλλον που να δελεάζει το κοινό 

 

Αριθμός λέξεων : 3.850 

Γραμματοσειρά :Book Antiqua, 12 στιγμών 

Διάστιχο : 1,5 γραμμή 
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