
Κράτος, φασίστες κ' αφεντικά, οι µαθητές θα στέκονται πάντα αντιφά

Ιστορικά φαινόµενα, η κουλτούρα του Hip Hop και το Ραπ

Απο τα 50 άτοµα στο Ρόδον, στα 10.000 στο θέατρο Πέτρας 

Powermoves, Windmills και Flares 

Graffiti

Το πάνκ και οι ρίζες του

Το Μέταλ ουδέτερο απέναντι στον εθνκισµό; ∆εν σφάξανε

Έλληνας γίνεσαι, δεν γεννιέσαι

Η εύκολη µόδα του εθνικισµού ή ποιοι είναι τα πραγµατικά αλάνια



Ο µεγαλύτερος εχθρός του φασισµού είναι η 
γνώση και η αµφισβήτηση των θεσµών 
διαπαιδαγώγησης του συστήµατος. Αυτό που 
απειλεί κάθε λογής φασίστες είναι η 
εξωθεσµική δράση, η κοινωνική 
αυτο-οργάνωση, η λαϊκή αυτοµόρφωση.

Απέναντι στους φασίστες όµως δεν πιάνουν 
µόνο τα λόγια.

Ο φασισµός γιγαντώνεται από την παρουσία 
του στον δηµόσιο χώρο. Πρέπει λοιπόν να τον 
αντιµετωπίσουµε και εκεί. Γνωρίζουµε καλά 
ότι το να κυνηγάς τους φασίστες και να τους 
τσακίζεις σε κάθε γειτονιά, είναι προϋπόθεση 
για να κυκλοφορείς ελεύθερος στην πόλη 
σου. 

Κι αν στο Ηράκλειο ο κόσµος αράζει 
ελεύθερα στις πλατείες χωρίς να φοβάται 
πεσίµατα από καλογυαλισµένους, 
ξυρισµένους ναζί, αυτό οφείλεται στα 
αντιφασιστικά αντανακλαστικά της ντόπιας 
νεολαίας και στον µαχητικό αντιφασισµό των 
οργανωµένων αντιφασιστών.

Γιατί οργανωθήκαµε λοιπόν; 

Γιατί µέσα στις Καταλήψεις και τους 
αυτοδιαχειριζόµενους χώρους, στις 
συγκρούσεις µε τους µπάτσους και τους 
φασίστες, στους αγώνες των τοπικών 
κοινωνιών, στις εργατικές διεκδικήσεις, στην 
αλληλεγγύη των συντρόφων µας, βρήκαµε 
το µεγαλύτερο σχολείο του κόσµου. Γιατί 
εκεί, στις αντιφασιστικές δοµές και τις 
οριζόντιες συνελεύσεις δεν υπάρχει κανένας 
να σε εκµεταλλευτεί· κανένας που θα 
κερδίσει χρήµατα από σένα· κανένας που θα 
ζητήσει την ψήφο σου. Ο µαχητικός 
αντιφασιστικός αγώνας προσφέρει 
αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και γνώση. Σε 
φέρνει αντιµέτωπο µε την αλήθεια της 
ιστορίας και της ταξικής πραγµατικότητας.
Οργανωθήκαµε γιατί εκεί καταλάβαµε ότι 

ζούµε έναν αναπόφευκτο ταξικό πόλεµο. Εκεί 
καταλάβαµε ότι αυτός ο κόσµος είναι ένας 
κόσµος σύγκρουσης αντίπαλων 
συµφερόντων µεταξύ εκµεταλλευτών και 
εκµεταλλευόµενων· ένας κόσµος ταξικού 
πολέµου ανάµεσα στην εργατική τάξη και το 
κεφάλαιο, ανάµεσα στο κράτος και την 
κοινωνία.

Σε αυτόν τον αναπόφευκτο πόλεµο 
διαλέξαµε πλευρά.

Στρατευθήκαµε µε την εργατική τάξη και τους 
καταπιεσµένους ενάντια στο κεφάλαιο και το 
κράτος. Στρατευθήκαµε µε τον κόσµο της 
αλληλεγγύης και της αυτο-οργάνωσης, 
ενάντια στον βόθρο του εθνικισµού και της 
ρουφιανιάς. Στρατευθήκαµε µε τον κόσµο 
που στηρίζει τη δύναµή του στο χαµόγελο και 
τη γνώση και όχι στις γνωριµίες του στην 
αστυνοµία. Σε αυτόν τον «λαό» ανήκουµε και 
δίπλα σε αυτόν θα στεκόµαστε µέχρι να 
πεθάνουµε.

Είµαστε πολλοί και πολλές και η συνείδηση 
του δίκιου µας µάς δίνει αρκετή υποµονή και 
θάρρος ώστε να κάνουµε ότι χρειαστεί, για να 
παραµείνει το Ηράκλειο µία πόλη ανοιχτή για 
όλη την κοινωνία και επικίνδυνη για τους 
φασίστες.



Η πρώτη εικόνα που θα αντικρίσεις µετά από την πυρκαγιά ενός 
δάσους είναι στάχτη, γκρίζο και νέκρα. Με µια πιο προσεκτική 
µατιά όµως, µετά από λίγο καιρό µπορεί κανείς εύκολα να διαπι-
στώσει την δηµιουργία νέων, πιο γερών δέντρων. 

Αντίστοιχα η προσπάθεια ακροδεξιών κοµµάτων να κερδίσουν 
χώρο και να σπείρουν το δηλητήριο του φασισµού στα σχολεία 
δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το έναυσµα για την συσπείρωση 
ενάντια στα εθνικιστικά ιδεώδη. Η οργάνωση πανελλαδικών 
καταλήψεων ήταν το πάτηµα για πολλούς antifa µαθητές να 
συσπειρωθούν και να δώσουν την δικιά τους µάχη υπερασπιζό-
µενοι την ισότητα και διεκδικώντας την ελευθερία. 

Ένα επίτευγµα αυτού του αγώνα είναι η δηµιουργία µαθητικών 
αντιφασιστικών πυρήνων οι οποίοι µάχονται καθηµερινά περιο-
ρίζοντας όλο και περισσότερο τους φασίστες στα σχολεία αλλά 
και σε ολόκληρη την πόλη. Ένα τρανταχτό παράδειγµα αυτής της 
κινητοποίησης ήταν η γενναία προσπάθεια των µαθητών του 1ου 
ΓΕΛ Ηρακλείου να αποµονώσουν τα φασιστικά στοιχεία κάνο-
ντας κατάληψη µε αντιφασιστικό χαρακτήρα στην οποία υψώθη-
κε και αντιφασιστικό πανό προστατευµένο από περιφρούρηση 
µαθητών διαφόρων σχολείων. 

Βλέποντας την βρώµα που φέρνει στο πέρασµα του ο φασισµός 
είναι σηµαντικό να κάνουµε την παρουσία µας αντιληπτή µαχόµε-
νοι αυτούς που στο όνοµα µιας πατρίδας και ενός θεού εκφρά-
ζουν ρητορικές µίσους και αποσκοπούν ερηµωµένες πλατείες, 
φοβισµένους µαθητές και τη κυριαρχία των αφεντικών. Δεν θα 
αφήσουµε κανέναν και τίποτα να µας στερήσει τη δυνατότητα να 
ζούµε ελεύθερα. 

Μαθητική Αντίφα Ηρακλείου

Κράτος, φασίστες και 
αφεντικά, οι µαθητές 
θα στέκονται πάντα 

αντιφά 



Τα ιστορικά φαινόµενα δεν αναπτύσσονται 
ποτέ στο κενό, δηλαδή αποµονωµένα από την 
πραγµατικότητα, ούτε εκφράζονται µηχανι-
στικά, ανεξάρτητα δηλαδή από την ανθρώπι-
νη παρέµβαση. Αντίθετα, κάθε ιστορικό 
φαινόµενο είναι προϊόν ενός συγκεκριµένου 
περιβάλλοντος σε µια συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο και δηµιουργείται από τους ίδιους 
τους ανθρώπους στην προσπάθεια τους να 
ορίσουν και να ελέγξουν τη µοίρα τους. 

Το ίδιο ισχύει και µε µια ξεχωριστή κουλτού-
ρα που αναπτύχθηκε στους βρώµικους 
δρόµους του Νότιου Bronx τη δεκαετία του 
1970. Το Νότιο Bronx συνδύαζε την οικονο-
µική και κοινωνική καταπίεση των γκέτο, 
τους αγώνες των απελευθερωτικών κινηµά-
των των προηγούµενων γενεών και τη 
δράση των συµµοριών του δρόµου που 
γέµισαν το κενό που άφησε το τέλος των εν 
λόγω κινηµάτων. Αποτέλεσε έτσι το ιδανικό 
πεδίο όπου µια περιθωριοποιηµένη νεολαία 

µπορούσε να αφηγηθεί τις ιστορίες της ζωής 
της. Σε αυτό το µοναδικό ιστορικό πλαίσιο, 
από την έκρηξη της συσσωρευµένης δηµι-
ουργικής ενέργειας της αµερικανικής 
νεολαίας, γεννήθηκε µια κουλτούρα που 
µέσα σε λίγες δεκαετίες θα έφτανε εν τέλει 
σε κάθε σε γωνιά της γης: το Hip Hop.

Πολλοί πιστεύουν, λανθασµένα, ότι το Hip 
Hop ορίζεται στενά ως ένα συγκεκριµένο 
στυλ µουσικής. Στη πραγµατικότητα το Hip 
Hop είναι ένα πολυεπίπεδο πολιτιστικό 
φαινόµενο. Όπως µας εξηγεί ο πρωτοπόρος 
DJ Kool Herc «οι άνθρωποι µιλάνε για τα 4 
στοιχεία του Hip Hop: το DJing, το BBoying, το 
MCing, και το Graffiti. Εγώ πιστεύω πως 
υπάρχουνε πολύ περισσότερα. Για παράδειγ-
µα ο τρόπος που περπατάς, ο τρόπος που 
µιλάς, το πώς φαίνεσαι, το πως επικοινω-
νείς». Πράγµατι, καθένα από τα παραπάνω 
στοιχεία έχει τη δικιά του µοναδική ιστορία, 
τους ήρωες και τους αγώνες του. Το καθένα 
λειτουργεί ως ξεχωριστό κοµµάτι ενός µεγα-
λύτερου παζλ. 

Βλέποντάς το συνολικά, το Hip Hop είναι 
αδιαµφισβήτητα ένα παγκόσµιο φαινόµενο 
που διαπερνάει τα σύνορα των εθνών-κρα-
τών και επηρεάζει ολόκληρες γενιές. Μια 
σηµαντική πλευρά του, γνωστή ως Ραπ, είναι 
το µουσικό στοιχείο που συνδυάζει το MCing 
και το DJing. Είναι το «να µιλάς ποιητικά και 
ρυθµικά πάνω στο beat». Όπως µας εξηγεί ο 
Michael Eric Dyson, «οι καλλιτέχνες της ραπ 
εξερευνούν τη γραµµατική δηµιουργικότητα, 
τη λεκτική µαεστρία και τη γλωσσική καινο-

ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, 
Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
ΤΟΥ HIP HOP, 
ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΠ Ο καπιταλισµός των πολυεθνικών εταιρειών, 

στηριζόµενος στις νεοφιλελεύθερες πολιτι-
κές της ιδιωτικοποίησης και της απορρύθµι-
σης της αγοράς εργασίας, απαλλοτρίωσαν 
την καλλιτεχνική δηµιουργία, αποστείρωσαν 
το περιεχόµενό της και αναδιαµόρφωσαν το 
πρόσωπό της στα µέτρα της κυρίαρχης ιδεο-
λογίας. Έτσι, το ανεξάρτητο πολιτικό ραπ µε 
τον κοινωνικό του σχολιασµό, αντικαταστά-
θηκε από ρηχές προσεγγίσεις της εγκληµατι-
κότητας, των ναρκωτικών, των φυλετικών 
και έµφυλων προκαταλήψεων, γεµάτες 
κυρίαρχα πρότυπα και κοινωνικά στερεότυ-
πα. 

Η βιοµηχανία λοιπόν κατακρεούργησε το Hip 
Hop µε τον ίδιο τρόπο που τα καπιταλιστικά 
κράτη του πρώτου κόσµου κατακρεούργησαν 
τις χώρες του τρίτου κόσµου: το περιεχόµενό 
του καταληστεύθηκε όπως οι πόροι µιας 
χώρας, οι καλλιτέχνες του έγιναν θύµατα της 
εκµετάλλευσης όπως οι εργάτες µιας χώρας, 
και η επιβίωσή του ταυτίστηκε µε τον βαθµό 
της υποταγής του στο κυρίαρχο πολιτικο-οι-
κονοµικό σύστηµα. 

*το παραπάνω απόσπασµα είναι µετάφραση 
της εισαγωγής του κειµένου «How 
Capitalism Underdeveloped Hip Hop: A 
People's History of Political Rap» του Derek 
Ide που δηµοσιεύτηκε στο The Hampton 
Institute. 

τοµία ώστε να προωθήσουν την τέχνη της 
προφορικής επικοινωνίας». Οι χαρακτηριστι-
κοί ήχοι της ανατολικής ακτής της Νέας 
Υόρκης, η σύνθετη σκηνή της Γαλλίας, το 
αναδυόµενο βρώµικο στυλ του Λονδίνου και 
το πολιτικά φορτισµένο ραπ που αναπτύσσε-
ται στην Κούβα, επιβεβαιώνουν την επιρροή 
της ραπ σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Το Hip Hop γεννήθηκε από τις στάχτες µιας 
κοινωνίας κατακερµατισµένης από το καπι-
ταλιστικό σύστηµα και τον ρατσισµό του 
καθεστώτος. Παρότι ανεξάρτητο και αυτόνο-
µο στα πρώτα του βήµατα, δεν πέρασε πολύς 
καιρός µέχρι οι πολυεθνικές να καταπατή-
σουν την ανεξαρτησία του και να αρχίσουν τη 
γνωστή διαδικασία της καπιταλιστικής του 
εκµετάλλευσης. Μέσα σε µερικά χρόνια το 
σχίσµα µεταξύ της κυρίαρχης mainstream 
ραπ που εκτοξεύθηκε µέσω του ραδιοφώνου 
από τη µία και του πολιτικού, επαναστατικού 
στίχου της underground σκηνής από την 
άλλη, χώρισε το Hip Hop σε δυο διαφορετι-
κούς κόσµους. Ο ράπερ Immortal Technique 
αναδεικνύει πολύ εύστοχα το πολιτικό πλαί-
σιο αυτής της διχοτόµησης, µιλώντας για την 
αντίθεση µεταξύ του κόσµου των δισκογρα-
φικών «υπερδυνάµεων της µουσικής βιοµη-
χανίας» και του «τρίτου κόσµου του 
underground». Και έτσι είναι. Οι διαφορές 
µεταξύ της εµπορευµατικής δραστηριότητας 
της mainstream ραπ βιοµηχανίας και της 
δηµιουργικότητας και αντίστασης της 
underground σκηνής ήταν τεράστιες. 

Δυστυχώς, η ωραιοποιηµένη και εµπορευµα-
τοποιηµένη εικόνα του Hip Hop, που αναπα-
ράγεται από τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς 
σταθµούς και κάθε άλλο µηχανισµό της κυρί-
αρχης κουλτούρας, είναι για κάποιους η 
απόδειξη της θεωρίας του «αυτοδηµιούργη-
του» (boot strap)  ̇µιας ιδεολογίας που δηµι-
ουργήθηκε από τις νεοφιλελεύθερες οικονο-
µικές πολιτικές των τελευταίων 30 χρόνων 
και τους ιδεολογικούς µηχανισµούς που τις 
πλαισίωναν. Το περιοδικό Time για παρά-
δειγµα, υποστηρίζει ότι χάρη στον καπιταλι-
σµό «η δύναµη της αγοράς της ραπ µουσικής 
έδωσε την ευκαιρία στους ράπερς να µιλή-
σουν ελεύθερα». Πράγµατι, για κάποιους η 
ικανότητα να µετατρέπεις το έργο σου σε 
προϊόν για την καπιταλιστική αγορά είναι 
αυτή που επέτρεψε στη ραπ να ανθίσει και να 
εξελιχθεί σε αυτό που είναι σήµερα. Αυτή η 
απλοϊκή αντίληψη όµως αγνοεί ότι µε αυτόν 
τον τρόπο, η κουλτούρα γίνεται έρµαιο στα 
χέρια µιας χούφτας στελεχών της µουσικής 
βιοµηχανίας που την εκµεταλλεύονται µε 
µοναδικό σκοπό το κέρδος. Την ίδια στιγµή οι 
ακτιβιστές του Hip Hop που µιλάνε για κοινω-
νική αλλαγή, πολιτική ανυπακοή και αναδια-
νοµή του πλούτου, περιθωριοποιούνται 
συστηµατικά και αποκλείονται από τον δηµό-
σιο λόγο. 



Τα ιστορικά φαινόµενα δεν αναπτύσσονται 
ποτέ στο κενό, δηλαδή αποµονωµένα από την 
πραγµατικότητα, ούτε εκφράζονται µηχανι-
στικά, ανεξάρτητα δηλαδή από την ανθρώπι-
νη παρέµβαση. Αντίθετα, κάθε ιστορικό 
φαινόµενο είναι προϊόν ενός συγκεκριµένου 
περιβάλλοντος σε µια συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο και δηµιουργείται από τους ίδιους 
τους ανθρώπους στην προσπάθεια τους να 
ορίσουν και να ελέγξουν τη µοίρα τους. 

Το ίδιο ισχύει και µε µια ξεχωριστή κουλτού-
ρα που αναπτύχθηκε στους βρώµικους 
δρόµους του Νότιου Bronx τη δεκαετία του 
1970. Το Νότιο Bronx συνδύαζε την οικονο-
µική και κοινωνική καταπίεση των γκέτο, 
τους αγώνες των απελευθερωτικών κινηµά-
των των προηγούµενων γενεών και τη 
δράση των συµµοριών του δρόµου που 
γέµισαν το κενό που άφησε το τέλος των εν 
λόγω κινηµάτων. Αποτέλεσε έτσι το ιδανικό 
πεδίο όπου µια περιθωριοποιηµένη νεολαία 

µπορούσε να αφηγηθεί τις ιστορίες της ζωής 
της. Σε αυτό το µοναδικό ιστορικό πλαίσιο, 
από την έκρηξη της συσσωρευµένης δηµι-
ουργικής ενέργειας της αµερικανικής 
νεολαίας, γεννήθηκε µια κουλτούρα που 
µέσα σε λίγες δεκαετίες θα έφτανε εν τέλει 
σε κάθε σε γωνιά της γης: το Hip Hop.

Πολλοί πιστεύουν, λανθασµένα, ότι το Hip 
Hop ορίζεται στενά ως ένα συγκεκριµένο 
στυλ µουσικής. Στη πραγµατικότητα το Hip 
Hop είναι ένα πολυεπίπεδο πολιτιστικό 
φαινόµενο. Όπως µας εξηγεί ο πρωτοπόρος 
DJ Kool Herc «οι άνθρωποι µιλάνε για τα 4 
στοιχεία του Hip Hop: το DJing, το BBoying, το 
MCing, και το Graffiti. Εγώ πιστεύω πως 
υπάρχουνε πολύ περισσότερα. Για παράδειγ-
µα ο τρόπος που περπατάς, ο τρόπος που 
µιλάς, το πώς φαίνεσαι, το πως επικοινω-
νείς». Πράγµατι, καθένα από τα παραπάνω 
στοιχεία έχει τη δικιά του µοναδική ιστορία, 
τους ήρωες και τους αγώνες του. Το καθένα 
λειτουργεί ως ξεχωριστό κοµµάτι ενός µεγα-
λύτερου παζλ. 

Βλέποντάς το συνολικά, το Hip Hop είναι 
αδιαµφισβήτητα ένα παγκόσµιο φαινόµενο 
που διαπερνάει τα σύνορα των εθνών-κρα-
τών και επηρεάζει ολόκληρες γενιές. Μια 
σηµαντική πλευρά του, γνωστή ως Ραπ, είναι 
το µουσικό στοιχείο που συνδυάζει το MCing 
και το DJing. Είναι το «να µιλάς ποιητικά και 
ρυθµικά πάνω στο beat». Όπως µας εξηγεί ο 
Michael Eric Dyson, «οι καλλιτέχνες της ραπ 
εξερευνούν τη γραµµατική δηµιουργικότητα, 
τη λεκτική µαεστρία και τη γλωσσική καινο-

Ο καπιταλισµός των πολυεθνικών εταιρειών, 
στηριζόµενος στις νεοφιλελεύθερες πολιτι-
κές της ιδιωτικοποίησης και της απορρύθµι-
σης της αγοράς εργασίας, απαλλοτρίωσαν 
την καλλιτεχνική δηµιουργία, αποστείρωσαν 
το περιεχόµενό της και αναδιαµόρφωσαν το 
πρόσωπό της στα µέτρα της κυρίαρχης ιδεο-
λογίας. Έτσι, το ανεξάρτητο πολιτικό ραπ µε 
τον κοινωνικό του σχολιασµό, αντικαταστά-
θηκε από ρηχές προσεγγίσεις της εγκληµατι-
κότητας, των ναρκωτικών, των φυλετικών 
και έµφυλων προκαταλήψεων, γεµάτες 
κυρίαρχα πρότυπα και κοινωνικά στερεότυ-
πα. 

Η βιοµηχανία λοιπόν κατακρεούργησε το Hip 
Hop µε τον ίδιο τρόπο που τα καπιταλιστικά 
κράτη του πρώτου κόσµου κατακρεούργησαν 
τις χώρες του τρίτου κόσµου: το περιεχόµενό 
του καταληστεύθηκε όπως οι πόροι µιας 
χώρας, οι καλλιτέχνες του έγιναν θύµατα της 
εκµετάλλευσης όπως οι εργάτες µιας χώρας, 
και η επιβίωσή του ταυτίστηκε µε τον βαθµό 
της υποταγής του στο κυρίαρχο πολιτικο-οι-
κονοµικό σύστηµα. 

*το παραπάνω απόσπασµα είναι µετάφραση 
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Capitalism Underdeveloped Hip Hop: A 
People's History of Political Rap» του Derek 
Ide που δηµοσιεύτηκε στο The Hampton 
Institute. 
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Μέσα στην δεκαετία του 2000 και ιδιαίτερα 
στο δεύτερο µισό της, το ραπ γνώρισε ακόµα 
µεγαλύτερες επιτυχίες και µπήκε για τα καλά 
στην συνείδηση των νέων ανθρώπων. 
Βέβαια, κάποιοι άρχισαν να βγάζουν λεφτά 
απ’ αυτό. Αυτό έσπειρε την διχόνοια ανάµεσα 
στους υποστηρικτές του, καθώς ορισµένοι 
από αυτούς παρέκκλιναν από την αρχική του 
ιδέα. Παρουσίαζαν την "δουλειά τους" στα 
νυχτερινά κέντρα διασκέδασης µε φυσικό 
επόµενο τα κοµµάτια τους να χάσουν την 
αιχµηρότητα του στίχου ώστε να µπορούν να 
είναι εύπεπτα από τον καθένα. Κάπως έτσι το 
hip hop χωρίστηκε σε δυο σκηνές, στους 
εµπορικούς και στους µη εµπορικούς, σε 
αυτούς που κάνουν ραπ και σε αυτούς που 
κάνουν RnB, στους mainstream και στους 
underground. 

ένα ραπ χωρισµένο σε δυο σκηνές 
µην κρυβόµαστε πίσω από τις ρίµες µας
Zoro & Buzz - Το χρώµα της δύσης

Το hip hop είναι µια µουσική που κατά κύριο 
λόγο µεγάλωσε και πέτυχε µέσα από τις 
δυσκολίες και τον δρόµο. Ήταν αυτό που µέσα 
στην δεκαετία του 90 αγκάλιασε τους µετανά-
στες και τους πρόσφυγες στα πρώτα κύµατα 
µετανάστευσης στην Ελλάδα και διεκδίκησε 
ισότητα. Ήταν αυτό που σε πολλούς νέους 
έδωσε φωνή στην εξέγερση του Δεκέµβρη 
του 2008 και ένα όραµα για ένα καλύτερο 
αύριο. Ήταν αυτό στο οποίο πολλοί στράφη-
καν µετά το ξέσπασµα της κρίσης καθώς εδώ 
και χρόνια µίλαγε για µια τεχνική οικονοµική 
ευµάρεια και για παρακµασµένες ηθικές 
αξίες. Ήταν αυτό που έχασε ένα από παιδιά 
του από τους φασίστες το 2013. Το Killah-P. 
Μια επίθεση που ήταν αναµενόµενη καθώς οι 
νεοναζί απεχθάνονται την δυναµική του, 
λόγω της αµεσότητας, του µαχητικού αντιφα-
σιστικού πνεύµατος και της ελευθερία του 

Στην Ελλάδα το hip hop ήρθε στα τέλη της 
δεκαετίας του 80. Απ’ την αρχή έγινε σαφές 
και κατανοητό ότι πρόκειται για µια εκ 
φύσεως αντιφασιστική και αντιδραστική 
µουσική. Έδωσε φωνή στο περιθώριο, σε 
αντισυµβατικούς νέους και σε µετανάστες. 
Ήταν από τις λίγες κουλτούρες που όχι µόνο 
δεν την τρόµαζε το διαφορετικό και η πολυ-
πολιτισµικοτητα αλλά τα θαύµαζε, εµπνεόταν 
από αυτά και έβλεπε νέους ορίζοντες να 
ξεπηδάνε µέσα από αυτή την κατάσταση. 

Η αρχή έγινε µε συγκροτήµατα “ογκολίθους” 
που µέχρι σήµερα µνηµονεύονται για την 
παρακαταθήκη που αφήσαν. Παρ’ όλα αυτά οι 
περισσότεροι τότε το χλεύαζαν λόγω της 
αλλόκοτης ενδυµασίας των υποστηρικτών 
του, της χαµηλής ποιότητας των ηχογραφή-
σεων και κυρίως λόγω των µηνυµάτων του 
που ακούγονταν ξένα στον νεοέλληνα της 
ψεύτικης οικονοµικής ευηµερίας. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 90 έγινε το πρώτο 
µεγάλο µπαµ της εγχώριας σκηνής καθώς 
άρχισαν να ξεπηδάνε αρκετά συγκροτήµατα. 
Παρόλο που η εξάπλωση του ραπ ήταν αργή 
δηµιουργήθηκε ένας αρκετά ισχυρός πυρή-
νας καθώς το µήνυµα µεταδιδόταν σε συγκε-
κριµένους ανθρώπους που τιµούσαν τους 
κωδικές του. 
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λόγου που το διέπουν (τους πονάει και ότι 
προέρχεται από µαύρους). 

Σήµερα στην δεκαετία που διανύουµε και 
είναι έτοιµη να κλείσει, το hip hop φαντάζει 
πιο δυνατό από ποτέ και από πολλούς θεω-
ρείται ως η πιο δηµοφιλής µουσική. Το 
δίπολο από ραπ και RnB έχει µεταφερθεί σε 
ραπ και τραπ διογκώνοντας ακόµα πιο πολύ 
το χάσµα των υποστηρικτών της κουλτούρας 
καθώς το ένα προβάλλει πρότυπα αγωνιστι-
κότητας και αντίδρασης δίνοντας τροφή για 
σκέψη ενώ το άλλο προβάλλει λούσα, χρυσά 
και γυναικείους κώλους προάγοντας ακόµα 
πιο πολύ την αντικειµενοποίηση της γυναίκας 
σαν ένα σεξουαλικό εργαλείο.

Ροµπότ και ιπτάµενοι µπάτσοι κι αυτός που 
ακούει για τη φάση,
ραπάρει για να µε φτάσει αντί να γράφει 
γι' αυτόν
hip hop γιατί είναι η τάση και πες του θα του 
περάσει,
τόπο µονάχα στο ταλέντο και στο αθάνατο ποπ
Ακραία αντίδραση - Αθάνατο ποπ

Εν κατακλείδι το ραπ στην Ελλάδα διανύει 
µια µεγάλη άνθιση χωρίς να σηµαίνει πως 
γίνεται καλύτερο ή χειρότερο. Το στοίχηµα 
είναι όσο και να µεγαλώσει να µην ξεχαστούν 
οι ρίζες του και οι κώδικες ηθικής αξίας που 
το διακατέχουν. Tο να φτάσουν οι ραπάδες σε 
ένα σηµείο να γίνουν ερµηνευτές- ανδρείκε-
λα των εταιριών και να παίζουν σε πίστες ως 
οι γελωτοποιοί της εκάστοτε αυλής δεν το 
θέλει σχεδόν κανένας. Πάλι καλά υπάρχουν 
πάρα πολλοί που δεν θα το αφήσουν να κατα-
λήξει έτσι και το κάνουνε καλύτερο µέρα µε 
τη µέρα. Στο τέλος αυτό που έχει σηµασία δεν 
είναι να γεµίζουν στάδια ολόκληρα οι συναυ-
λίες ή να έχει 10.000 άτοµα ο ΛΕΞ (όλοι 
νοµίζω χάρηκαν µε αυτό), αλλά να µην αλλοι-
ωθεί η πολιτιστική του ταυτότητα και στο 
τέλος της ηµέρας οι προβληµατισµοί που 
θέτει να σε βάζουν σε σκέψη και να σε κάνουν 
λίγο 'καλύτερο' άνθρωπο. Αυτό είναι το 
µήνυµα του.   
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Η ιστορία του hip hop ξεκιναει από το Bronx 
της Νεας Υορκης περίπου στα τέλη του 1970. 
Το Bronx βρισκόταν σε κακή κατάσταση και 
ιδιαίτερα το νότιο κοµµάτι, το οποίο είδε µια 
απότοµη πτώση του πληθυσµού και της ποιό-
τητας ζωής στα τέλη της δεκαετίας του 1960 
µε αποκορύφωµα ένα κύµα εµπρησµών. Η 
καύση των κτιρίων ήταν κατά κύριο λόγο στις 
φτωχότερες κοινότητες, όπως το Νότιο 
Μπρονξ. Μια απλοϊκή εξήγηση για το τι 
συνέβη ήταν ότι οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να 
κάψουν τις περιουσίες τους, χαµηλής οικονο-
µικής αξίας και να πάρουν τα ασφαλιστικά 
χρήµατα, καθώς ήταν πιο προσοδοφόρο να 
πάρουν χρήµατα ασφάλισης παρά να ανακαι-
νίσουν ή να πουλήσουν ένα κτίριο σε µια 
σοβαρά προβληµατική περιοχή. Το Bronx είχε 
πολύ υψηλά ποσοστά φτώχειας και ανεργίας.

Η ανάγκη όµως των ανθρώπων για αλλαγή 
γεννάει  µια νέα αντισυµβατική για τα τότε 
δεδοµένα κουλτούρα, η οποία έµµελε να 
αλλάξει ριζικά τον τρόπο σκέψης τους. Το hip 
hop. Άνθρωποι διαφορετικοί, µε κοινό όµως 
εχθρό, γίνονται µέλος µιας κοινότητας 
στόχος της οποίας ήταν και θα είναι η καταπο-
λέµηση της αδικίας. Η τέχνη πλέον γίνεται 
όπλο και µας υπενθυµίζει για ακόµη µια φορά 
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Μπρονξ κατά τη δεκαετία του 1970, µαζί µε τα 
υπόλοιπα στοιχεία του κινήµατος. Η καταπίε-
ση του κόσµου τον ωθεί στους δρόµους όπου 
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απαραίτητη αλλά έτσι πολύ κόσµος αρχίζει 
σιγά σιγά να ακούγεται. Οι πρωτοπόροι του 
b-boying είναι ο Richard «Crazy Legs» Colon 
και ο Kenneth «Ken Swift» Gabbert οι οποίοι 
ήταν και µέλος του rock steady crew ένα από 
τα σηµαντικότερα crew της εποχής το οποίο 
κάνει την εµφάνιση του το 1977. Η οµάδα 
δηµιουργήθηκε αρχικά στο Bronx της Νέας 
Υόρκης από τους b-boys Jimmy Dee και 
Jimmy Lee.

Το βασικό στοιχείο του χορού είναι τα power 
moves όπως τα flares και τα windmills όπου 
είναι κινήσεις που έχουν ακροβατική φύση 
αλλά επίσης αποτελείται από τα top rocks 
όπως το basic και το indian step και to 
footwork όπως τα cc και το six step όπου 
αποτελούν το πιο χορευτικό κοµµάτι του 
χορού. Το breakdancing συνήθως γίνεται µε 
την ανάλογη µουσική υπόκρουση από 
boomboxes ή συστήµατα PA. Σιγά σιγά ο 
χορός εξαπλώνεται και επιτρέπει στους 
χορευτές να παρουσιάσουν τις αυτοσχεδια-
στικές ικανότητές τους και σε άλλους χορευ-
τές. Αυτό οδήγησε στους πρώτους χορευτι-
κούς διαγωνισµούς µάχης µεταξύ των δύο 
ατόµων ή των χορευτικών οµάδων (crew)  
που κρίνονται σε σχέση µε τη δηµιουργικότη-
τα, την ικανότητα και τη µουσικότητα.

Ο χορός δανείζεται πολλά στοιχεία άλλων 
ειδών χορού, συµπεριλαµβανοµένου του 
χορού του δρόµου της δεκαετίας του 1930, 
των βραζιλιάνικων και ασιατικών πολεµι-
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Στην Ελλάδα µία από τις πρώτες οµάδες 
breakdance ονοµαζόταν Freakstyle Rockers 
και αποτελούνταν από τον Άκη Τσινίδη (µε το 
ψευδώνυµο "12ος Πίθηκος), αλλά και άλλα 
µέλη τα οποία δεν αναγράφονται σχεδόν 
πουθενά. Ο 12ος Πίθηκος ακόµα και σήµερα 
ασχολείται µε αυτή την κουλτούρα. Στη 
πορεία του το hip hop γεννάει και άλλα είδη 
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Η τέχνη γεννιέται από την ανάγκη των 
ανθρώπων για έκφραση και είναι σηµαντικό 
να είναι προσιτή σε όλους. Μέσα από λίγες 
ώρες έκφρασης και ξεσπάσµατος οι άνθρω-
ποι καταφέρνουν πολλά. Η τέχνη είναι επανά-
σταση και το hip hop µας θυµίζει ότι  η επανά-
σταση στους δρόµους παίρνει µορφή.



πρέπει να κόψουν σύρµατα, να προσέχουν 
στις ηλεκτροφόρες ράγες των τραίνων για 
τυχόν ατυχήµατα κλπ. Παρ’ όλα αυτά έχουν 
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θάνατος ενός γκραφιτά στο Θησείο ο 
οποίος διασχίζοντας τον ηλεκτρικό σιδη-
ρόδροµο µαζί µε την οµάδα του, χτυπήθηκε 
από το ρεύµα και πέθανε ακαριαία.
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ένας τρόπος έκφρασης. Έτσι µέσω του 
γκράφιτι µπορούν να εκφραστούν διάφο-
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όλο τον κόσµο Κατά συνέπεια, ένα µέρος 
του γκράφιτι βρίσκεται στον αντιφασιστικό 
και στον αναρχικό χώρο. 

Το γκράφιτι είναι η τέχνη του βαψίµατος 
στους τοίχους είτε συνθηµάτων είτε 
ζωγραφικής. Αν και υπάρχει εδώ και 
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τους ως οριοθέτηση της περιοχής τους 
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Τη δεκαετία του 70 το γκράφιτι έγινε ιδιαί-
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χνη παραµένει µία µορφή παράνοµης 
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Παρ’ όλα αυτά εξελίχτηκε και σαν τέχνη σε 
γκαλερί κυρίως όταν παιδιά ηλικίας κάτω 
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ας του χώρου και του χρόνου που είχαν 
στη διάθεση τους. Τελικά αποδυκνείεται 
πως το γκράφιτι, σαν καλλιτεχνικό ρεύµα, 
κρατάει και εξελίσεται συνεχώς.

Ο TAKI183 είναι ένας από τους πρώτους 
γκραφιτάδες στο κόσµο. Το καλλιτεχνικό 
του όνοµα προέρχεται από συντόµευση 
του Dimitraki, µιας και ήταν Ελληνοαµερι-
κανός, και τη διεύθυνση του. 

Η τέχνη του γκράφιτι ήταν ανέκαθεν αντιε-
ξουσιαστική καθώς οι γκραφιτάδες διεξά-
γουν την τέχνη τους σε τοίχους ή τραίνα 
κάτι που απαγορεύεται από τις αρχές. Έτσι 
οργανώνονται µε σκοπό να αποφύγουν 
την αστυνοµία ή οποιοδήποτε είδος εξου-
σίας που µπορεί να τους επιβάλει ποινές. 
Αυτό καθιστά την τέχνη του γκράφιτι 
επικίνδυνη επειδή οι γκραφιτάδες για να 
περάσουν απαρατήρητοι από τις αρχές 



που βρισκόταν η χώρα δεν άφηνε περιθώρια 
καλυτέρευσης της ζωής του µέσου λευκού 
Άγγλου εργαζόµενου. Η άνοδος της Μάργκα-
ρετ Θάτσερ στην εξουσία το µόνο που έκανε 
ήταν να βαθύνει αυτή την κρίση, µεταλλάσσο-
ντας την από οικονοµική σε πολιτική και 
αντισοβιετική, τασσόµενη πλήρως µε την 
αµερικάνικη πολιτική για επικράτηση της 
Δύσης εναντίον της Ανατολής εν µέσω 
ψυχρού πολέµου. Στο εσωτερικό της χώρας, 
άρχισαν δειλά δειλά να κάνουν την εµφάνιση 
τους διάφορες οµάδες ναζιστικών και ακρο-
δεξιών στοιχείων. Αυτές οι οµάδες ήταν 
δοµηµένες στρατιωτικά µε τυφλή υπακοή 
στους αρχηγούς τους. Σαν λάβαρο τους είχαν 
την σηµαία µε τον σταυρό του Αγίου Γεωργίου 
και οι δράσεις τους ήταν ουσιαστικά οι απρό-
κλητες επιθέσεις σε µεµονωµένους µετανά-
στες ή ανθρώπους µε διαφορετικό χρώµα. Η 
αποδοχή που βρήκαν όλες αυτές οι νεοναζι-
στικές οµάδες σε µεγάλο κοµµάτι του πληθυ-
σµού, σε νεαρές κυρίως ηλικίες οδήγησαν 
και στην άνοδο του εθνικιστικού κόµµατος 
(B.N.P.). Ωστόσο η άνοδος της ακροδεξιάς δεν 
έµελε να διαρκέσει και οι φασίστες θα έτρε-
χαν πίσω στις τρύπες τους πολύ πιο γρήγορα 
από ότι είχαν βγει.

Από την πρώτη στιγµή το αντιφασιστικό 
µέτωπο, µε όλες του τις δυνάµεις και σε όλες 
του τις εκφάνσεις από αναρχικούς µέχρι και 
αριστερούς πολέµησαν το Β.Ν.Ρ. και την 
άνοδο του. Άλλοτε µε κυνήγι και ξύλο, 
άλλοτε µε πορείες και αντιφασιστικές συναυ-

Το πανκ είναι µια αντικουλτούρα που υφίστα-
ται κοντά µισό αιώνα. Ξεκίνησε τα δύσκο-
λα-πέτρινα χρόνια της δεκαετίας του 1970 
στην Αγγλία. Αλλά για να κατανοήσουµε 
καλύτερα τις συνθήκες που έπαιξαν ρόλο 
στην γέννηση του πανκ µια ιστορική αναδρο-
µή πιστεύουµε ότι είναι αναγκαία.

Το τέλος του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου 
βρήκε µια άλλοτε κυρίαρχη Αγγλία στο εµπό-
ριο και στην βιοµηχανία, κατεστραµµένη και 
µε άµεση ανάγκη ανοικοδόµησης. Για να γίνει 
αυτή η ανοικοδόµηση η κυβέρνηση σκέφτηκε 
να µετακινήσει πληθυσµούς από τις πρώην 
αποικίες της αυτοκρατορίας. Μετανάστες από 
την Τζαµάικα αρχικά και αργότερα από το 
Πακιστάν και τις Ινδίες άρχισαν να εγκαθίστα-
νται στα προάστια του Λονδίνου και των 
άλλων µεγαλουπόλεων της Αγγλίας. Φυσικό 
ήταν ότι αυτοί οι λαοί θα έφερναν µαζί την 
κουλτούρα τους,τα ήθη και έθιµα τους. Αυτοί 
οι νεοφερµένοι είτε δούλευαν σε κάποιο 
ντόπιο αφεντικό,όπως στην πλειοψηφία τους 
οι µετανάστες από την Τζαµάικα, είτε άνοιγαν 
δικές τους επιχειρήσεις πουλώντας ασιατικά 
ως επί το πλείστον προϊόντα. Επίσης λογικό 
είναι ότι πλέον υπήρχαν και άλλοι θρησκευτι-
κοί χώροι λατρείας πέρα από τους χριστιανι-
κούς ναούς. Αυτή η πολυπολιτισµικότητα 
αποτελούσε το ψηφιδωτό της Βρετανικής 
κοινωνίας από το 1960.

Ήδη από τις εκλογές του 1974 και την ήττα 
των συντηρητικών, η βαθιά οικονοµική κρίση 

λίες, ακυρώσεις εκδηλώσεων και αντιπλη-
ροφόρηση, οι φασίστες ποτέ δεν έδρασαν µε 
την ησυχία τους στην προσπάθειά τους να 
προσεταιρίσουν µεγάλα κοµµάτια της υπό 
κρίση βρετανικής κοινωνίας.

Γυρνάµε λοιπόν πίσω στον χρόνο. Εκεί που το 
µυαλό µας ακόµα γυρνά αναπολώντας αυτές 
τις σκληρές αλλά αγνές εποχές. Τότε που η 
φιλία και η συντροφικότητα σήµαιναν κάτι και 
δεν ήταν κενού νοήµατος. Την εποχή που οι 
συνθήκες ευνοούσαν τον ρατσισµό, που η 
ανεργία και η φτώχεια δέσποζαν, ήταν η 
σειρά ενός νέου ρεύµατος αντικουλτούρας 
να γεννηθεί ενάντια στην κυρίαρχη κουλτού-
ρα, το πανκ. Με µοϊκάνες, µπότες και καρφιά, 
αλυσίδες και τσαµπουκά διαµορφώθηκε η 
σκηνή του πανκ.

Σε µια κοινωνία λοιπόν ρατσιστική και κατά 
βάση συντηρητική, οι πρώτες µπάντες δηµι-
ουργήθηκαν από µια ανάγκη. Την ανάγκη να 
αφυπνίσουν την νεολαία ούτως ώστε να 
αντιδράσει απέναντι στην φασιστική απειλή 
και την κατασταλτική πολιτική της κυβέρνη-
σης. Το πανκ κίνηµα είτε µέσω των στίχων 
και των συναυλιών, είτε µαχητικά στον 
δρόµο, αντιµετώπιζε πάντα από την µια 
πλευρά τους µπάτσους και από την άλλη τους 
φασίστες.

Η εµφάνιση µας ενοχλεί την κοινωνία 
Η ιδέες µας την αστυνοµοκρατία
 Όρθια µαλλιά ρούχα µε καρφιά 
Στους υποταγµένους προκαλούµε αηδία 
Στο δρόµο όσοι κοιτούν να παν να γαµηθούν 
Δεν ξέρουν να µιλούν την πάρτυ τους µόνο 
κοιτούν 
Μας λένε είµαστε ακραίοι περιθωριακοί 
Μα αυτό που λένε ουτοπία εµείς το λέµε 
απλά ζωή
Οµίχλη - Πανκς Απάτσι

Ήταν επίσης, πέρα από τα παραπάνω, 
αντίδραση στις µουσικές τάσεις που είχαν 
κυριαρχήσει στην µουσική σκηνή της Αγγλίας 
το 1970. Σε αυτές τις τάσεις οι πάνκηδες 
έβλεπαν µόνο ποµπώδεις εκφάνσεις του 
heavy metal, progressive rock, arena rock 
και disco. Το πανκ επίσης ήταν αυτό που 
ανακάλυψε και χρησιµοποίησε την D.I.Y. (do it 
yourself) λογική και κουλτούρα. Επίσης 
χαρακτηριστικό γνώρισµα του πανκ είναι και 
τα φανζίν, µικρές αυτοχρηµατοδοτούµενες 
εκδόσεις. Η δηµιουργία, σύνταξη, παραγωγή 
και διακίνηση µπορεί να γίνει από ένα άτοµο ή 
συλλογικά. Μπορεί να γραφτεί σε γραφοµη-
χανή, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή χειρό-
γραφα. Έχει ασυνήθιστο µοντάζ και σελιδο-
ποίηση. Περιέχει φωτογραφίες, κολλάζ και 
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yourself) λογική και κουλτούρα. Επίσης 
χαρακτηριστικό γνώρισµα του πανκ είναι και 
τα φανζίν, µικρές αυτοχρηµατοδοτούµενες 
εκδόσεις. Η δηµιουργία, σύνταξη, παραγωγή 
και διακίνηση µπορεί να γίνει από ένα άτοµο ή 
συλλογικά. Μπορεί να γραφτεί σε γραφοµη-
χανή, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή χειρό-
γραφα. Έχει ασυνήθιστο µοντάζ και σελιδο-
ποίηση. Περιέχει φωτογραφίες, κολλάζ και 

σκίτσα και το σχήµα και η µορφή µπορεί να 
αλλάξει από τεύχος σε τεύχος. Τα φανζίν 
εµφανίστηκαν γύρω στα µέσα της δεκαετίας 
του 1970 παράλληλα µε την ανάπτυξη της 
πανκ σκηνής στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο. 
Ένα σηµαντικό τµήµα στα φανζίν ήταν φωτο-
τυπηµένες σελίδες που παρουσίαζαν τα 
συγκροτήµατα και το κοινό τους. Αυτά τα 
έντυπα λοιπόν αποτέλεσαν το όπλο των πανκ 
κοινοτήτων απέναντι στην κυρίαρχη κουλ-
τούρα των καλογυαλισµένων µουσικών 
περιοδικών. Αποτέλεσαν και αποτελούν 
µέσο δικτύωσης των κατά τόπους πανκ 
κοινοτήτων. Όπως εξάλλου σηµειώνει και ο 
Graig O Hara όλα τα φανζίν έχουν τον ίδιο 
στόχο. Την επικοινωνία και την διακίνηση των 
ιδεών που καθορίζουν την πανκ κουλτούρα 
και φιλοσοφία.

Το πανκ δεν θα µπορούσε να µην αποτελεί 
κοµµάτι όχι µόνο του αντιφασιστικού αγώ-
να,αλλά και του αγώνα για αλλαγή της ίδιας 
της κοινωνίας. Οι πάνκηδες ήταν και θα είναι 
δίπλα σε κάθε εξεγερµένο που επιδιώκει την 
απελευθέρωση από ότι τον καταστέλλει και 
τον κάνει να ζει αναξιοπρεπώς...



ΤΟ METAL ΟΥΔΕΤΕΡΟ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ; 

Φανταστείτε µπάντες όπως οι Sepultura, οι  
Suffocation και οι Suicidal Tendencies, να 
έπρεπε να αντικαταστήσουν τους µαύρους 
µουσικούς τους µε λευκούς σεσιονάδες 
προκειµένου να εµφανιστούν στην Ελλάδα 
χωρίς προβλήµατα. Φανταστείτε να απαγο-
ρεύαµε την είσοδο σε µπάντες όπως οι Bolt 
Thrower, οι Kreator ή οι Misery Index επειδή 
εκφράζουν ανοιχτά αντιφασιστικές και ελευ-
θεριακές απόψεις. Φανταστείτε να ακυρώνα-
µε τις συναυλίες των Death επειδή ο Chuck 
ήταν εβραϊκής καταγωγής ή των Judas Priest 
και των Faith No More επειδή κάποια µέλη 
τους είναι γκέι. Φανταστείτε στα διαλείµµατα 
των live, αντί να πίνουµε µπύρες όλοι/ες µαζί, 
να κυνηγάµε φίλους µεταλλάδες επειδή 
έχουν καταγωγή από την Αλβανία. Φαντα-
στείτε, αντί να βλέπαµε metal µπλουζάκια 
ανάµεσά µας, στις πορείες και τις συγκρού-
σεις µε τους µπάτσους, να τα βλέπαµε ανάµε-
σα σε µατατζήδες και ασφαλίτες. Φανταστεί-
τε έναν κόσµο όπου η metal κοινότητα, αντί 
να συµβολίζει την εξέγερση ενάντια στο 
ελληνορθόδοξο κατεστηµένο όπως σήµερα, 

θα είναι µια αντιεξεγερτική δύναµη στο 
πλευρό της εξουσίας.

Αυτό φυσικά δεν είναι το metal αλλά ένας 
δυστοπικός φασιστικός κλώνος του που δεν 
θα επιτρέψουµε ποτέ να υπάρξει. 

Το πρόσφατο επεισόδιο στην Πάτρα, µε την 
σύµπραξη χρυσαυγιτών και εκκλησίας 
ενάντια στους Rotting Christ και τη metal 
κοινότητα ήταν χαρακτηριστικό παράδειγµα 
της επικίνδυνης ηλιθιότητας που δέρνει τους 
εθνικιστές. Ας ελπίσουµε ότι το συγκεκριµέ-
νο επεισόδιο θα είναι και η αφορµή για να 
µπει ένα τέρµα σε λογικές ουδετερότητας, 
που θέλουν τον metal χώρο να κάνει την 
πάπια µπροστά στη βαρβαρότητα και τη φασι-
στική βία  ̇να µην ασχολείται µε τα εθνίκια για 
να µην «χαλαστούµε». 
Τι να «χαλαστούµε» ρε; Από πότε ανεγκέφα-
λοι φυλετιστές και υµνητές της εθνικής ανω-
τερότητας έγιναν κάποιοι από µας; Από πότε 
γίναµε «αδέρφια» µε τα τσιράκια των αφεντι-
κών και τους κολλητούς της ασφάλειας; Πως 
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Prejudice, intolerance, eye for an eye
You cannot hide behind those empty claims
Your racist pride is nothing but a game
And you will lose for right is on the side
of those who choose to fight for humankind

Kreator - People of the lie

συµβιβάζεται ο εξεγερσιακός αντιεξουσια-
στικός χαρακτήρας του metal, µε µυαλά που 
ζητάνε ολοκληρωτικές κοινωνίες, όπου οι 
«ανώτερες φυλές» και οι «διάνοιες» θα 
κυβερνάνε µάζες εργατών-δούλων, χωρίς 
ελευθερία έκφρασης και δυνατότητα 
αντίστασης; 

Δεν ψαρώνουµε µε καµιά ψευτο-ουδετερό-
τητα γιατί ξέρουµε ότι η ουδετερότητα εξυπη-
ρετεί τους φασίστες. Δεν βάζουµε όρια στο τι 
ακούει ο καθένας αλλά ανάµεσά µας δεν 
ανεχόµαστε εθνικιστές. Αντίθετα τους ξετρυ-
πώνουµε και τους αποµονώνουµε. Ακόµα και 
στο εγχώριο black metal οι τελευταίοι 
εναποµείναντες φασίστες δεν τολµούν να 
εκφραστούν ανοιχτά. Το’ χουν γυρίσει σε κάτι 
ιδεαλιστικές θεωρίες που εξυµνούν µια 
ανύπαρκτη παγκόσµια ελίτ, στην οποία 
ανήκουν –υποτίθεται- και οι ίδιοι. Κι ας ζουν 
κάποιοι εξ αυτών σε δυάρια, µε προβλήµατα 
στα υδραυλικά και θέα στον ακάλυπτο. Η ελίτ 
όµως ελίτ.� 

Για τους φίλους της επιχειρηµατικότητας, της 
εργοδοσίας και της χλίδας υπάρχουν τα 
διασκεδαστήρια της µαφίας. Όχι το metal. 

Έχουµε συνείδηση. Ταξική όχι εθνική. 
Ανήκουµε στην τάξη που παλεύει µε την 
εργασιακή εκµετάλλευση, την κρατική κατα-
στολή, τα ενοίκια, την αδυναµία να προγραµ-
µατίσει το µέλλον µε ασφάλεια. Ανήκουµε 
στην τάξη των δια βίου εξετάσεων: από το 
σχολείο και το πανεπιστήµιο µέχρι τη µισθω-
τή εργασία. Το ότι χαµογελάµε και την παλεύ-
ουµε δεν σηµαίνει ότι δεν τρελαινόµαστε µε 
το άγχος της καπιταλιστικής καθηµερινότη-
τας και όσα υποβαθµίζουν τη ζωή µας: τα 
κακά σπίτια, τους χουντικούς γείτονες, τους 
µπάτσους, τη γραφειοκρατία, τα deadline και 
τους παρτάκηδες διπλανούς µας που µένουν 
απαθείς απέναντι στην αδικία. Το metal ευτυ-
χώς είναι πάντα εκεί και µας επιστρέφει λίγη 
από τη ζωή που µας κλέβει ο καπιταλισµός. 

Παρόλα αυτά. Το metal µπορεί να µας δίνει 
ζωή –µπορεί να είναι η ζωή µας- αλλά δεν 
είναι το µόνο που µετράει. Δεν µπορούµε να 
φοράµε τα ακουστικά µας και να σφυρίζουµε 
αδιάφορα. Το metal δεν είναι ένα κάλεσµα 

αναχώρησης από απ’ αυτόν τον κόσµο αλλά 
ένα σινιάλο εξέγερσης εναντίον του. Οι ήχοι 
του δεν µας βοηθάνε να ξεχνάµε αλλά να 
πεισµώνουµε απέναντι στις δυσκολίες µας. 
Το metal γεννήθηκε για να δηµιουργήσει 
άλλη µια γλώσσα για τους εξεγερµένους 
όλου του κόσµου  ̇να ουρλιάξει απέναντι στην 
κοινωνία της εκµετάλλευσης και της υποτα-
γής, να ενοχλήσει τις ελίτ, τους νοικοκυραί-
ους, τους θρησκευόµενους, τους ρατσιστές.

Το metal είναι ένα ηχητικό µανιφέστο 
αντίστασης ενάντια σε όλα τα πρόσωπα του 
φασισµού, γραµµένο στην γλώσσα της οργής. 
Κι εµείς αυτή τη γλώσσα τη µιλάµε από 
παιδιά. 

ΤΟ METAL ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ 
ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΤΗ 

ΧΑΜΕΝΗ 
ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ



Τι σηµαίνει “Είµαι Έλληνας”; Τι κρύβεται πίσω 
από τη φράση “Είµαι Ελληνίδα”; Δύο πράγµα-
τα: Πρώτον, τα πολιτικά δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις προς το ελληνικό κράτος, την 
αφοσίωση δηλαδή στο µηχανισµό αυτόν που 
‘είναι’ ελληνικός, όπως κι εγώ. Δεύτερον, µία 
πολιτισµική ταυτότητα, µία εθνική συνείδηση 
αποτυπωµένη στον κάθε πολίτη του κράτους 
αυτού. Μια ταυτότητα που ενώνει ανθρώ-
πους µε αντικρουόµενα συµφέροντα, κάτω 
από ένα υποτιθέµενο κοινό εθνικό συµφέρον 
και ταυτόχρονα µια ταυτότητα που νοµιµοποι-
εί την αφοσίωση του πολίτη, στο κράτος.

Η εθνική ταυτότητα δεν είναι γραµµένη στα 
γονίδια. Δεν είναι κάτι φυσικό, κάτι κληρονο-
µικό, πατροπαράδοτο που περνάει από γενιά 
σε γενιά, από µάνα σε κόρη, από πατέρα σε 
γιο.  Δεν υπάρχει ελληνικό ή ιαπωνικό ή 
γερµανικό αίµα που καθορίζει ποια είµαι εγώ, 
ή ποιος είσαι εσύ. Η εθνική ταυτότητα (όπως 
κάθε ταυτότητα) είναι προϊόν της εποχής της. 
Χτίζεται και διαµορφώνεται µε το χρόνο, στο 
σπίτι, στο δρόµο, στο σχολείο (κυρίως στο 
σχολείο). Εθνικές εορτές, µνηµεία, παρελά-
σεις, µύθοι, φράσεις, παραδόσεις, υπάρχουν 
από “αµνηµονεύτων χρόνων” και µας θυµί-
ζουν την “ένδοξη ελληνική ιστορία”. Τι από 
αυτά όµως αντιπροσωπεύει την πραγµατικό-
τητα;

Το έθνος, όπως το γνωρίζουµε σήµερα, είναι 
ένα δηµιούργηµα των τελευταίων χρόνων. 
Τα σύνορα των βασιλείων και των δυναστει-
ών του Μεσαίωνα δεν συνέπιπταν µε τα 
σηµερινά εθνικά σύνορα και σίγουρα δεν 
αποτελούνταν από ανθρώπους µε µία κοινή 

εθνική ταυτότητα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν 
υπήρχαν µικρές οµάδες µε κοινά χαρακτηρι-
στικά τότε, όπως η γλώσσα ή η θρησκεία που 
επέτρεπαν στα άτοµα να µοιράζονται µία 
κοινή ταυτότητα. Αυτές οι οµάδες όµως δεν 
είχαν ως εθνικά χαρακτηριστικά αυτά που 
σήµερα όλοι θεωρούµε δεδοµένα. Οι Έλλη-
νες για παράδειγµα της εποχής δεν θεωρού-
σαν τους εαυτούς τους απογόνους των 
αρχαίων Ελλήνων και ούτε αυτοπροσδιορί-
ζονταν σαν Έλληνες. 

Τι συνέβη λοιπόν, µετά τον 18ο αιώνα; Πώς 
προέκυψαν τα σηµερινά έθνη; 
 Ο εθνικισµός είναι παιδί της γαλλικής επανά-
στασης και του διαφωτισµού. Η εθνικιστική 
ιδεολογία επιτρέπει την εδραίωση ενός νέου 
τρόπου κοινωνικής οργάνωσης, του 
έθνους-κράτους, ενοποιώντας την κατακερ-
µατισµένη αγορά της φεουδαρχικής περιό-
δου σε µία νέα εθνική αγορά. Με αυτό τον 
τρόπο αυξάνονται τα κέρδη επειδή µειώνο-
νται οι δασµοί των αστών (εµπόρων και 
βιοµηχάνων) της εποχής ενώ ολοκληρώνε-
ται το πέρασµα από τη φεουδαρχία στον καπι-
ταλισµό.

Η αστική τάξη δεν έχει µόνο οικονοµικό 
συµφέρον από αυτή τη νέα µορφή οργάνω-
σης. Οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι οργανω-
µένες µε τέτοιο τρόπο ώστε ο πλούτος να µην 
είναι ισότιµα κατανεµηµένος ανάµεσα στα 
άτοµα που τις απαρτίζουν. Αυτό σηµαίνει ότι 
αναπόφευκτα δηµιουργούνται διαστρωµα-
τώσεις -τάξεις βασισµένες σε οικονοµικά 
κριτήρια που διαιρούν τις κοινωνίες σε πλού-
σιους και φτωχούς, σε αστούς και εργάτες 

εκείνους δηλαδή που διαθέτουν τα µέσα 
παραγωγής κι εκείνους που πρέπει να 
πουλήσουν την εργασία τους για να επιβιώ-
σουν. Αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές σε περιό-
δους κρίσης όπου υπάρχει έντονη κοινωνική 
κινητικότητα και ως αποτέλεσµα γιγάντωση 
αυτής ακριβώς της διάκρισης. 

Εδώ έρχεται λοιπόν η ιδεολογία του εθνικι-
σµού και προσδίδει, σε άτοµα διαφορετικών 
τάξεων µία κοινή εθνική ταυτότητα µε κοινά 
συµφέροντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 
Και το αστικό έθνος-κράτος δεν είναι παρά ο 
εκπρόσωπος αυτών των κοινών εθνικών 
συµφερόντων. Με αυτόν τον τρόπο η εθνική 
ταυτότητα επισκιάζει οποιαδήποτε άλλη, 
αποκρύπτοντας τις οικονοµικές διαφορές και 
προλαβαίνοντας τις εντάσεις. 

Για να µπορεί βέβαια αυτό το µοντέλο να 
λειτουργήσει η αστική τάξη πρέπει να 
διασφαλίσει τη διαµόρφωση αυτής της 
ταυτότητας και αργότερα την ενίσχυση και 
διατήρησή της. Η ελληνική αστική τάξη για 
παράδειγµα πρέπει να αποδείξει στους Έλλη-
νες πολίτες ότι µοιράζονται µεταξύ τους και 
µαζί τους έναν ισχυρό εθνικό δεσµό βασισµέ-
νο στην ιστορική τους κληρονοµιά. Ο αποτε-
λεσµατικότερος τρόπος να το κάνει αυτό είναι 
ο έλεγχος της εκπαίδευσης. 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα από τον τρόπο 
λειτουργίας των σχολείων µέχρι την διδα-
κτέα ύλη ήταν και είναι κρατικά ελεγχόµενο. 
Τα σχολικά µαθήµατα (µε κυριότερο παρά-
δειγµα την ιστορία) είναι κατασκευασµένα µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύουν την εθνική 
ταυτότητα των µαθητών. Επειδή όµως τα 
έθνη είναι ένα πρόσφατο δηµιούργηµα και 
επειδή η αρχαιότητα του κάθε έθνους και η 
µεγάλη λαµπρή ιστορία του είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την οικοδόµηση µίας σταθερής 
εθνικής ταυτότητας τα νεοσύστατα κράτη 
χρειάστηκε να αλλοιώσουν λίγο τα γεγονότα, 
να παραχαράξουν λιγάκι την αλήθεια, να 
κόψουν και να ράψουν την ιστορία σύµφωνα 
µε το συµφέρον τους, να κατασκευάσουν 
γεγονότα, να επινοήσουν παραδόσεις. 
Το ελληνικό σχολείο δεν αποτελεί φυσικά 
εξαίρεση. Για παράδειγµα, το Βυζάντιο άρχισε 
να θεωρείται κοµµάτι της ελληνικής ιστορίας 
το 19ο αιώνα για να στηριχθεί η άποψη ότι 
υπήρχε συνέχεια στο ελληνικό έθνος. Άλλο 
ένα ενδιαφέρον παράδειγµα είναι ότι οι 
αρχαίοι Μακεδόνες “αναγνωρίστηκαν” ως 
Έλληνες εκείνη την περίοδο - τον 19ο αιώνα 
- ενώ πιο πριν θεωρούνταν από τους Έλλη-
νες ιστορικούς βάρβαροι κατακτητές!

• Στο µάθηµα των αρχαίων ελληνικών 
δίνεται τεράστια έµφαση στη γλώσσα (γραµ-
µατική, συντακτικό) και όχι στα κείµενα ή στις 
ιδέες της εποχής θέλοντας να µας αποδεί-
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µικό, πατροπαράδοτο που περνάει από γενιά 
σε γενιά, από µάνα σε κόρη, από πατέρα σε 
γιο.  Δεν υπάρχει ελληνικό ή ιαπωνικό ή 
γερµανικό αίµα που καθορίζει ποια είµαι εγώ, 
ή ποιος είσαι εσύ. Η εθνική ταυτότητα (όπως 
κάθε ταυτότητα) είναι προϊόν της εποχής της. 
Χτίζεται και διαµορφώνεται µε το χρόνο, στο 
σπίτι, στο δρόµο, στο σχολείο (κυρίως στο 
σχολείο). Εθνικές εορτές, µνηµεία, παρελά-
σεις, µύθοι, φράσεις, παραδόσεις, υπάρχουν 
από “αµνηµονεύτων χρόνων” και µας θυµί-
ζουν την “ένδοξη ελληνική ιστορία”. Τι από 
αυτά όµως αντιπροσωπεύει την πραγµατικό-
τητα;

Το έθνος, όπως το γνωρίζουµε σήµερα, είναι 
ένα δηµιούργηµα των τελευταίων χρόνων. 
Τα σύνορα των βασιλείων και των δυναστει-
ών του Μεσαίωνα δεν συνέπιπταν µε τα 
σηµερινά εθνικά σύνορα και σίγουρα δεν 
αποτελούνταν από ανθρώπους µε µία κοινή 

ξουν ότι και εµείς όπως και η γλώσσα µας 
έχουµε ρίζες σε αυτή την ένδοξη αρχαιότητα.
• Στο µάθηµα της ιστορίας ενώ δίνεται 
µεγάλο βάρος στον εθνικό χαρακτήρα της 
επανάστασης του ‘21 οι εµφύλιοι πόλεµοι 
που ακολούθησαν (1824, 1826) είτε δεν 
διδάσκονται καθόλου είτε παραλείπονται από 
την εξεταστέα ύλη. 
•  Παρόλο που η ελληνική Μεγάλη Ιδέα δικαι-
ώνεται, οι αντίστοιχες Μεγάλες Ιδέες άλλων 
εθνών είτε καταδικάζονται είτε αγνοούνται.
• Το κρυφό σχολειό (αγαπηµένο ιστορικό 
παραµύθι των δασκάλων του δηµοτικού) δεν 
υπήρξε ποτέ -στην οθωµανική αυτοκρατορία 
τα ελληνικά σχολεία λειτουργούσαν κανονι-
κά.
• Η εκκλησία δεν στήριξε την επανάσταση του 
‘21 η οποία δεν ξεκίνησε την 25η Μαρτίου 
(άλλο ένα ψέµα της εκκλησίας αυτή τη φορά 
ίσως για να ταυτίζεται µε τον ευαγγελισµό 
της θεοτόκου) ενώ ο Παλαιών Πατρών 
Γερµανός δεν βρισκόταν καν στην αγία Λαύρα 
για να σηκώσει το λάβαρο όπως µας λέγανε 
στο σχολείο.
• Ο Μεταξάς ο οποίος ήταν δικτάτορας ιδεο-
λογικά κοντά µε τις δυνάµεις του Άξονα 
(φασισµός, ναζισµός) και διατηρούσε οικονο-
µικές σχέσεις µαζί τους αρνήθηκε την επέλα-
ση των ιταλικών δυνάµεων λόγω της 
δέσµευσης της χώρας µε τους Άγγλους.
• Από την αφήγηση της ελληνικής ιστορίας 
στα σχολεία αποκρύπτονταν πάντα οι βιαιο-
πραγίες του ελληνικού στρατού/κράτους 
(όπως για παράδειγµα στη Μ. Ασία) ενώ 
τονίζονταν εκείνες των αντιπάλων.

Αυτά είναι λίγα µόνο από τα δεκάδες παρα-
δείγµατα.

Τον τελευταίο χρόνο η αναζωπύρωση του 
µακεδονικού ζητήµατος αύξησε τα ποσοστά 
εθνικιστικής προπαγάνδας τόσο στα σχολεία 
όσο και στα ΜΜΕ και των δύο χωρών. 
Πολλοί αντίθετοι µε την εθνική (και ονοµατο-
λογική) ανεξαρτησία της γειτονικής χώρας 
ισχυρίστηκαν ότι το µακεδονικό έθνος είναι 
ένα ψεύτικο έθνος, δηµιούργηµα της 
Γιουγκοσλαβίας, χωρίς ιστορία, γλώσσα και 
πολιτισµό. Κι όµως η µακεδονική ελίτ µέσω 
της εκπαίδευσης δεν έκανε παρά αυτό που 
κάνουν όλα τα έθνη προωθούσε τη δική της 
κατασκευασµένη εθνική ταυτότητα και 
υπονόµευε εκείνες των υπόλοιπων εθνών. 
Πόσο διαφορετικό είναι αυτό από την δική 
µας ελληνική πραγµατικότητα; Τελικά ο 
εθνικισµός δεν είναι παρά “...το τελευταίο 
καταφύγιο των απατεώνων”, η ιδεολογία 
πίσω από την οποία κρύβονται οι τοπικές 
οικονοµικές ελίτ για να εξασφαλίσουν την 
ηγεµονία τους.  

εκείνους δηλαδή που διαθέτουν τα µέσα 
παραγωγής κι εκείνους που πρέπει να 
πουλήσουν την εργασία τους για να επιβιώ-
σουν. Αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές σε περιό-
δους κρίσης όπου υπάρχει έντονη κοινωνική 
κινητικότητα και ως αποτέλεσµα γιγάντωση 
αυτής ακριβώς της διάκρισης. 

Εδώ έρχεται λοιπόν η ιδεολογία του εθνικι-
σµού και προσδίδει, σε άτοµα διαφορετικών 
τάξεων µία κοινή εθνική ταυτότητα µε κοινά 
συµφέροντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 
Και το αστικό έθνος-κράτος δεν είναι παρά ο 
εκπρόσωπος αυτών των κοινών εθνικών 
συµφερόντων. Με αυτόν τον τρόπο η εθνική 
ταυτότητα επισκιάζει οποιαδήποτε άλλη, 
αποκρύπτοντας τις οικονοµικές διαφορές και 
προλαβαίνοντας τις εντάσεις. 

Για να µπορεί βέβαια αυτό το µοντέλο να 
λειτουργήσει η αστική τάξη πρέπει να 
διασφαλίσει τη διαµόρφωση αυτής της 
ταυτότητας και αργότερα την ενίσχυση και 
διατήρησή της. Η ελληνική αστική τάξη για 
παράδειγµα πρέπει να αποδείξει στους Έλλη-
νες πολίτες ότι µοιράζονται µεταξύ τους και 
µαζί τους έναν ισχυρό εθνικό δεσµό βασισµέ-
νο στην ιστορική τους κληρονοµιά. Ο αποτε-
λεσµατικότερος τρόπος να το κάνει αυτό είναι 
ο έλεγχος της εκπαίδευσης. 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα από τον τρόπο 
λειτουργίας των σχολείων µέχρι την διδα-
κτέα ύλη ήταν και είναι κρατικά ελεγχόµενο. 
Τα σχολικά µαθήµατα (µε κυριότερο παρά-
δειγµα την ιστορία) είναι κατασκευασµένα µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύουν την εθνική 
ταυτότητα των µαθητών. Επειδή όµως τα 
έθνη είναι ένα πρόσφατο δηµιούργηµα και 
επειδή η αρχαιότητα του κάθε έθνους και η 
µεγάλη λαµπρή ιστορία του είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την οικοδόµηση µίας σταθερής 
εθνικής ταυτότητας τα νεοσύστατα κράτη 
χρειάστηκε να αλλοιώσουν λίγο τα γεγονότα, 
να παραχαράξουν λιγάκι την αλήθεια, να 
κόψουν και να ράψουν την ιστορία σύµφωνα 
µε το συµφέρον τους, να κατασκευάσουν 
γεγονότα, να επινοήσουν παραδόσεις. 
Το ελληνικό σχολείο δεν αποτελεί φυσικά 
εξαίρεση. Για παράδειγµα, το Βυζάντιο άρχισε 
να θεωρείται κοµµάτι της ελληνικής ιστορίας 
το 19ο αιώνα για να στηριχθεί η άποψη ότι 
υπήρχε συνέχεια στο ελληνικό έθνος. Άλλο 
ένα ενδιαφέρον παράδειγµα είναι ότι οι 
αρχαίοι Μακεδόνες “αναγνωρίστηκαν” ως 
Έλληνες εκείνη την περίοδο - τον 19ο αιώνα 
- ενώ πιο πριν θεωρούνταν από τους Έλλη-
νες ιστορικούς βάρβαροι κατακτητές!

• Στο µάθηµα των αρχαίων ελληνικών 
δίνεται τεράστια έµφαση στη γλώσσα (γραµ-
µατική, συντακτικό) και όχι στα κείµενα ή στις 
ιδέες της εποχής θέλοντας να µας αποδεί-



Στα τέλη του 2018 έγινε µια προσπάθεια από 
εθνικιστικούς/φασιστικούς κύκλους να 
οργανώσουν καταλήψεις για το "Μακεδονι-
κό" και για άλλα "εθνικά θέµατα". Σε ορισµέ-
νες περιοχές η απόπειρα αυτή απέτυχε πατα-
γωδώς, σε κάποιες άλλες όµως, µεταξύ των 
οποίων και το Ηράκλειο, κατάφερε να πετύ-
χει κάποια πράγµατα. Έτσι, σε µερικά σχολεία 
της πόλης είδαµε να δηµιουργούνται παρέες 
µε έντονο εθνικιστικό χαρακτήρα. Φυσικά 
δεν υπήρξαν µόνο αυτοί. Απέναντί τους 
στάθηκε ένα όχι ασήµαντο κοµµάτι µαθητών 
και µαθητριών, βγαίνοντας µπροστά και 
εµποδίζοντας τα σχέδιά τους, άλλοτε περιο-
ρίζοντάς τα, άλλοτε διακόπτοντάς τα εντε-
λώς.

Επειδή όµως ορισµένοι από εµάς τελειώσα-
µε το σχολείο όχι και τόσο παλιά και η µνήµη 
µας παραµένει καθαρή ως προς αυτά τα 
χρόνια, κι επειδή µάλιστα είδαµε και την 
"εξέλιξη" αρκετών πρώην συµµαθητών µας, 
ας πούµε δυο κουβέντες παραπάνω για τις 
δύο αυτές οµάδες παιδιών.

Η πρώτη, η εθνικιστική, είναι η "κουλ" παρέα 
του σχολείου γιατί είναι στο 15µελές, γιατί τα 
Σάββατα πάνε σε κλαµπ και ανοίγουν µπου-
κάλι, γιατί φοράνε µάρκες, γιατί έχουν τις 
πλάτες των γονιών και επιβάλλονται στους 
αδύναµους του σχολείου. Μετά την αποφοί-
τηση όµως τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά. 
Τρέχουν να µπούνε στο ψηφοδέλτιο της ΔΑΠ, 
χαλάνε χιλιάρικο σε µια βδοµάδα στη 
Μύκονο µήπως και ξεχαστούν από τη δυστυ-
χία που τους προκαλεί η ψεύτικη ζωή τους, 
γλείφουνε τους καθηγητές µπας και βγάλουν 
ποτέ τη σχολή, τους βλέπουµε να τριγυρνάνε 
µε σακάκια και µοκασίνια από είκοσι χρονών. 
Είναι τα παιδιά εκείνα που όποιος τα πλησιά-
ζει το κάνει για να κερδίσει κάτι από αυτούς, 
το κάνει γιατί είναι µια καλή "γνωριµία".

Από την άλλη, σε ενα σχολείο µε έντονο 
εθνικιστικό χαρακτήρα, το να εισαι αντιφασί-
στας είναι συνειδητή επιλογή, δεν είναι µόδα. 
Και έχουµε παρατηρήσει, ότι τα παιδιά που 
στο σχολείο θα τη λέγανε στους καθηγητές 
αν αδικούσανε χοντρά κάποιο άτοµο, που θα 
υπερασπίζονταν όποιον συµµαθητή τους 
δεχόταν µπούλινγκ, που θα παίρνανε ένα 
σπρέι να σβήσουν τα στοχάδια στους τοίχους, 
είναι αυτοί που γίνανε τα µεγαλύτερα αλάνια. 
Δεν σκύψανε ποτέ το κεφάλι, δεν γλείψανε 
κανέναν, σώσανε την αλληλεγγύη, τη συλλο-
γικότητα, τη ζεστασιά. Βοήθησαν και βοηθάνε 
στο βαθµό που µπορούν όποιον έχει ανάγκη, 
σέβονται τον κόπο κάθε ανθρώπου. Αγωνί-
ζονται για τη γειτονιά τους, για τους ανθρώ-
πους τους, για τις ζωές τις δικές τους και των 
διπλανών τους.

Και όποιος πλησιάζει αυτά τα παιδιά, το κάνει 
γιατί γουστάρει, γιατί τα αγαπάει, το κάνει 
γιατί "έχουν κάτι να του πουν". 


