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μάρτιος ’19

Το hip-hop,  
από το μακρινό Bronx  
βάζει ρυθμό στη ζωή,  
κίνηση στο κορμί και 
προβληματισμό στη σκέψη

...αφουγκράζεται πως  
ένα σκουπιδάκι αναδεικνύει  

την σημαντικότητα  
του συλλογικού σε σχέση 

με την ιδιωτικότητα

ένας άνεμος που ανακατεύει τη σκουριά στα μυαλά, αναδεικνύει 
υποτιμημένες πτυχές της επανάστασης του '21 και...
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Σίγουρα σου έχει τύχει πολλές φορές να πετάξεις ένα σκουπίδι που κρατάς στα 
χέρια σου στο προαύλιο του σχολείου, στο δρόμο ή σ’ ένα πάρκο ή να το κάνει 
κάποιος φίλος σου. Θα σου έχει τύχει επίσης τη στιγμή εκείνη να σε δει κάποιος 
καθηγητής, συμμαθητής ή περαστικός, ο οποίος, δίκαια ενοχλημένος, ήρθε να σε 
μαλώσει χρησιμοποιώντας την κλασική φράση «θα το έκανες αυτό στο σπίτι σου;». 

Κι εδώ αρχίζουν όλα τα κακά. Αφενός, εσύ σκέφτεσαι «σιγά μην το έκανα αυτό 
στο σπίτι μου, αλλά εδώ δεν είναι σπίτι μου οπότε τι με νοιάζει…». Αφετέρου, κι ο 
ευσυνείδητος άνθρωπος που σου έκανε την παρατήρηση αναγνωρίζει εμμέσως ότι 
εσύ –πιθανώς κι εκείνος– δίνεις μεγαλύτερη σημασία στο σπίτι σου επειδή είναι 
δικό σου παρά στο προαύλιο ή στο δρόμο που είναι κοινά και σου λέει να δράσεις 
όπως θα δρούσες αν ήταν δικά σου.

Το ζήτημα είναι ότι αυτός ακριβώς ο σεβασμός μόνο στην ατομική ιδιοκτησία και 
στο ιδιωτικό συμφέρον οδηγεί στην υποτίμηση της κοινής ιδιοκτησίας και του κοι-
νού συμφέροντος. Κι η αποστομωτική κατά τ’ άλλα ερώτηση «θα το έκανες σπίτι 
σου;» απλά επιβεβαιώνει αυτόν τον άνισο σεβασμό. Εκφράζει, επίσης, τη νοοτροπία 
ότι μπορούμε να κατασπαταλάμε οποιοδήποτε κοινό αγαθό χωρίς να αναλογιζό-
μαστε τις συνέπειες, εκτός κι αν το σκεφτούμε σαν δικό μας. Δηλαδή, έχουμε μάθει 
να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με όρους ατομικής ιδιοκτησίας και συμφέροντος. 

Υπάρχουν, ωστόσο, αγαθά που ήταν και είναι κοινά και δεν χρειάζεται ακόμη να τα 
αναλογιστούμε ως ατομική ιδιοκτησία μας για να αντιληφθούμε την αξία τους. Και 

Γιατί πετάς  το σκουπίδι
στο προαύλιο;
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πάλι όμως υστερούμε στη διαχείρισή τους, επειδή δρούμε ανταγωνιστικά μεταξύ 
μας, όπως υπαγορεύεται από την επιδίωξη του ιδιωτικού συμφέροντος και έτσι δεν 
μπορούμε να συνεννοηθούμε προς μια σωστή διαχείριση. Το πιο απλό παράδειγμα 
είναι το πλέον απαραίτητο αγαθό για την επιβίωσή μας, ο αέρας που αναπνέουμε, 
τον οποίο μολύνουμε.  

Σε παλιότερες κοινωνίες, αλλά και σε σύγχρονες κοινωνίες ιθαγενών –τους οποί-
ους κάποιοι θεωρούν κατώτερους– τα κοινά αγαθά ήταν πολύ περισσότερα, μέ-
χρι και όλα. Οι άνθρωποι είχαν, επιπλέον, εφεύρει μέσω της κοινωνικής τους 
οργάνωσης πολύ πιο έξυπνους, αποδοτικούς και αειφόρους τρόπους διαχείρισης 
των κοινών αγαθών από την ιδιωτικοποίησή τους. Αυτοί οι τρόποι βασίζονταν 
κυρίως στην συνεννόηση και στον αυτοπεριορισμό των ανθρώπων που αξιοποι-
ούσαν το κοινό αγαθό, στην θέσμιση κανόνων σχετικά με τη διαχείριση του αγα-
θού από τους ίδιους και στη δυνατότητα απονομής άμεσης «λαϊκής» δικαιοσύνης 
σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων. Αυτού του είδους τη διαχείριση κάποιες 
φορές τη λέμε αυτοδιαχείριση των πόρων.

Το σύγχρονο πάθος μας για ατομική ιδιοκτησία και ιδιωτικό συμφέρον δεν μας 
επιτρέπει να εφαρμόσουμε τέτοια διαχείριση κι έτσι οδηγούμαστε σε σπουδαία 
αδιέξοδα και αντιφάσεις. Ένα απλό παράδειγμα είναι η αδυναμία να λύσουμε το 
πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το οποίο σχετί-
ζεται με την κακή διαχείριση (και πάλι λόγω του αντα-
γωνισμού) του κοινού αγαθού που λέγεται ατμό-
σφαιρα. Ένα άλλο, που καταδεικνύει την αξία 
του να είναι κάποια αγαθά κοινά, είναι η 
ύπαρξη των αφεντικών που μας εκμε-
ταλλεύονται και κερδοσκοπούν εις βά-
ρος μας, επειδή δεν διαχειριζόμαστε 
ως κοινά αγαθά τον χώρο, τα μέσα και 
την διαδικασία της εργασίας.

Γι’ αυτό, την επόμενη φορά που θα 
έχεις ένα σκουπίδι στα χέρια σου πή-
γαινε και πέταξέ το στο πάτωμα του 
σπιτιού σου και εξήγησε –με ηρεμία– 
στους γονείς και στους φίλους σου 
πως η ατομική ιδιοκτησία, την οποία 
σέβονται πάνω από κάθε άλλο, είναι 
πολύ κατώτερη, ως όρος για την ευημερία 
μιας κοινωνίας, από την κοινή ιδιοκτησία. 

στο προαύλιο;
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— Την 25η Μαρτίου του 1821, στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας στα Καλάβρυτα, 
οι Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι ξεκίνησαν την επανάσταση απέναντι στον αβά-
σταχτο τουρκικό ζυγό. Σαν γνήσιοι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου δεν ανέχονταν τη σκλαβιά και έτσι προεστοί, αρματολοί και 
κληρικοί αντιτάχθηκαν στους τυράννους!

— Μα κύριε, η επανάσταση δεν έγινε στον απόηχο της Γαλλικής Επανάστασης; Δεν 
στηρίχθηκε στην εξαθλίωση των κατοίκων του ελλαδικού χώρου από τους Τούρ-
κους αφέντες, τους υπηρέτες τους –τους προεστούς που χαράτσωναν το λαό– τους 
ένοπλους φρουρούς τους –τους αρματωλούς– και τον ανώτερο κλήρο που ευλο-
γούσε την καταπίεση των ραγιάδων; Έτσι κι αλλιώς δεν είχε ξεσπάσει πριν την 25η 
Μαρτίου σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου και αλλού, με την υπόσχεση και 
την ελπίδα της βοήθειας της Τσαρικής Ρωσίας;

— Κύριε, οι αρματολοί δεν ήταν ομάδες Ελλήνων που πληρώνονταν από τους 
Τούρκους για να διατηρούν την τάξη; Αυτοί δεν πουλούσαν προστασία και δεν 
ασκούσαν τοκογλυφία ή και απαγωγές εναντίον των Ελλήνων χωρικών; Μήπως δεν 
συμμετείχαν στις συγκρούσεις μόνο και μόνο για να ισχυροποιήσουν τη θέση τους;

— Και οι Έλληνες προεστοί; Δεν ήταν οι διορισμένοι άρχοντες από τους Τούρκους; 
Δεν προσπαθούσαν να υπονομεύσουν την επανάσταση για να μη χάσουν τα προνό-
μιά τους και τελικά πήραν μέρος μόνο όταν δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά; 
Αφού και η εκκλησία το ίδιο έκανε. Είναι γνωστό πια ότι το κρυφό σχολειό δεν 
υπήρξε ποτέ και επινοήθηκε εκ των υστέρων για να κτιστεί το αφήγημα του ελληνορ-
θόδοξου πολιτισμού. Ο τότε πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄, δεν αποκήρυξε δημόσια 
την επανάσταση; 
Κι όταν η επανάσταση τελείωσε οι φτωχοί αγρότες και ο απλός λαός, που έδωσαν 
τη ζωή τους για τον αγώνα, δεν συνέχισαν να καταπιέζονται; Απλά αυτή τη φορά 
από Έλληνες αντί για Τούρκους.

— Είστε σίγουρος ότι ήταν απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων και των Βυζαντινών; 
Μα από τα Βυζαντινά χρόνια κάθε τι Ελληνικό ταυτίστηκε με την ειδωλολατρία, κατα-
στράφηκε ενώ ο πληθυσμός σφαγιάστηκε. Η νέα θρησκεία της αυτοκρατορίας έπρεπε 
να είναι ο χριστιανισμός και οι υπήκοοι αυτοπροσδιορίζονταν ως Ρωμαίοι. Ακόμα, 
από τον 6ο αιώνα και μετά, οι Σλάβοι και οι Άβαροι λεηλατούσαν συστηματικά τον 
Ελλαδικό χώρο και εγκαταστάθηκαν σε πολλές περιοχές. Οι Λατίνοι και οι Φράγκοι 

1821 Λίγη ιστορία
εκτός ύλης
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κρατούσαν για εκατοντάδες χρόνια τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου 
πελάγους. Από τον 11ο αιώνα, και λόγω του μειωμένου ανδρικού πληθυσμού από 
τους πολέμους της Βυζαντινής περιόδου, άρχισαν μετακινήσεις εκατοντάδων χιλιάδων 
Αλβανών, τόσο που μέχρι και το 1821 η γλώσσα που χρησιμοποιούταν κυρίως στον 
Ελλαδικό χώρο ήταν τα Αρβανίτικα. Έτσι κι αλλιώς οι Οθωμανοί έζησαν 400 χρόνια 
σε αυτό τον τόπο. Πώς μπορούμε να μιλάμε για φυλετική καθαρότητα;
Η ιδέα της συνέχειας του αρχαίου πολιτισμού, δεν ήρθε από την Ευρώπη μαζί με τον 
βασιλιά Όθωνα, και ήταν ένα φτιαχτό ιδεολόγημα απαραίτητο για την εγκαθίδρυση 
ενός Έθνους Κράτους όπως το επέβαλλαν οι νέες συνθήκες της οικονομίας, που 
οδήγησαν τις μεγάλες αυτοκρατορίες στην παρακμή;

— Πού τα μάθατε όλα αυτά; Αυτά είναι εθνομηδενιστικά, αντεθνικά, αναρχικά ψέ-
ματα! Δεν είναι αλήθεια, δεν τα γράφουν τα βιβλία σας!

Σήμερα όμως η ιστορία δε διαβάζεται μόνο από τα σχολικά βιβλία, που γράφουν 
τη μισή αλήθεια και κάμποσα ψέματα. Οι πληροφορίες διακινούνται ελεύθερα και 
όλοι έχουμε τη δυνατότητα και την υποχρέωση να αυτομορφωνόμαστε και να 
ανακαλύπτουμε την ιστορία που είναι εκτός ύλης. Αυτήν που διδάσκει ότι όλοι οι 
άνθρωποι του μόχθου και της δουλειάς είναι αδέρφια όποια γλώσσα και αν μιλάνε 
και μπορούν να ζήσουν ειρηνικά, ενώ αυτές οι έχθρες μεταξύ λαών είναι φτιαχτές. 

Να, κοιτάξτε πως το έλεγε ο Ξυλούρης στο τραγούδι του:
«Και στον πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, 
να σκοτώνονται οι λαοί για τ’ αφέντη το φαΐ»

Για εμάς κύριε όλοι οι πόλεμοι γίνονται για τα συμφέροντα των λίγων και οι επανα-
στάσεις από τους πολλούς ενάντια στα συμφέροντα των λίγων. Εμείς δε θέλουμε 
αφέντες κύριε, ούτε Τούρκους, ούτε Έλληνες ούτε κανέναν!
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...αυτός ο στίχος από τους Στίχοιμα ίσως είναι ο ιδανικότερος για να αναδείξει την 
αλλοίωση και την αφομοίωση που έχει υποστεί η hip-hop κουλτούρα από τον κό-
σμο του marketing και της ελεύθερης αγοράς. Η καταστροφική τους δύναμη είναι 
τόσο μεγάλη, που μπορούν με ευκολία να κλέψουν μια γνήσια και λαϊκή κουλτού-
ρα με έντονη κοινωνική απήχηση, να τη ντύσουν με το μανδύα του εμπορεύματος 
ώστε να την πουλήσουν, προκαλώντας την κοινωνική της απονεύρωση και σταδια-
κά την αποκοπή από τις ρίζες της. Ωστόσο, υπάρχουν άτομα ή crew που προσπα-
θούν να το κρατήσουν ζωντανό κι αυθεντικό, και τελικά όντως τα καταφέρνουν.

Ποιά είναι, όμως, αυτή η κουλτούρα κι από πού κρατάει η σκούφια της; Δεν προ-
έρχεται από την Ελλάδα μα έχει κοινά στοιχεία με μια άλλη ελληνική κουλτούρα 
που θα αναφερθούμε παρακάτω. Γεννήθηκε στα σπλάχνα του Μπρόνξ της Νέας 
Υόρκης τη δεκαετία του ‘70 από παρέες αφροαμερικανών και λατινοαμερικανών 
που τραγουδούσαν και χόρευαν με κάπως διαφορετικό τρόπο υπό τον ήχο μιας 
μουσικής μελωδίας επηρεασμένης από την τζαζ και τη σόουλ. Εκτός όμως απο το 
αράδιασμα στίχων υπό τον ήχο μιας επαναλαμβανόμενης λούπας, το λεγόμενο ρα-
πάρισμα, η κουλτούρα του hip-hop περιλαμβάνει το graffiti και το breakdancing. 
Το hip-hop, μέσα από τις διαφορετικές εκφάνσεις του καταφέρνει να δώσει φωνή 
στους εκπροσώπους του. Έτσι, οι ράπερς εκφράζονται ελεύθερα. Τραγουδούν για 
τη δική τους ελευθερία, τα καθημερινά τους βιώματα, τους έρωτες, τις παρέες και 
τις δυσκολίες μιας φτωχής ζωής όπως έκαναν οι ρεμπέτες στην Ελλάδα πριν το Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλούν για θέματα τιμής αλλά και τις κοινωνικές σχέσεις, μα 

Εμένα δεν μου 
το ‘μαθε  

το Mad το 
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κυρίως καταγγέλλουν την τεράστια κοινωνική ανισότητα και τον κοινωνικό απο-
κλεισμό. Οι γκραφιτάδες με τη σειρά τους, βάφουν τοίχους και τρένα γεμίζοντας 
με χρώμα το γκρίζο και καλλιτεχνικά αποστειρωμένο περιβάλλον των σύγχρονων 
μεγαλουπόλεων. Δημιουργούν την δική τους τέχνη. Μια τέχνη που δε χωράει σε 
μουσεία με χρηματικό αντίτιμο, αντίθετα, είναι ελεύθερη από και προς όλους. Κυ-
ρίως όμως, είναι μια τέχνη που αυτονομείται από τις κοινωνικές νόρμες και αυτο-
καθορίζεται. Με παρόμοιο τρόπο, Mcs και Djs οργάνωναν τα δικά τους events 
πολύ συχνά στο δρόμο, μακριά από ακριβά μαγαζιά, παίζοντας, σκρατσάροντας 
και χορεύοντας breakdance.

Στη σημερινή εποχή, η μόδα έχει συνδέσει το hip-hop με τη χλιδάτη ζωή, τα ακριβά 
αμάξια, τις καλλίγραμμες κοπέλες και την επιδίωξη του κέρδους μέσα από αυτό. 
Παράλληλα, ο στίχος των εμπορικών κομματιών στερείται φαντασίας και κοινωνι-
κού ερείσματος ενώ ταυτόχρονα αναπαράγει σεξιστικά πρότυπα. Είναι ένα φαινό-
μενο που είναι αντιδιαμετρικά αντίθετο με τις καταβολές της hip-hop κουλτούρας 
και φυσικά πρέπει να απορριφθεί. Στην Ελλάδα, και όχι μόνο, υπάρχουν οι φωνές 
που τιμούν την ιστορία του και ενίοτε το εξελίσσουν παραμένοντας πιστοί στις 
βασικές αρχές του. Με καυστικό συνήθως τρόπο, περιγράφουν και ασκούν κρι-
τική στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα η οποία δε διαφέρει σε πολλά με 
την τότε πραγματικότητα ειδικά όταν μιλάμε για τη φτώχεια, το μεροκάματο, τους 
κοινωνικούς αποκλεισμούς που προκαλούνται από την οικονομική ανισότητα όσο 
η ελεύθερη αγορά κυριαρχεί στις ζωές μας καθολικά. Γι’ αυτούς τους λόγους, είτε 
αγαπάς το hip-hop είτε σου είναι αδιάφορο, δεν πρέπει να ξεχνάς πως οι ράπερς 
φορούσαν τις αλυσίδες στο λαιμό για να συμβολίσουν τη σκλαβιά και όχι τα πλού-
τη, τα φαρδιά παντελόνια για να χωράνε τα σπρέι στην τσέπη ή για να μπορούν να 
χορεύουν άνετα και όχι για μόδα, γιατί....

....το hip-hop αναπνέει στο δρόμο και μόνο, 
πέρα από κόμματα, κωλομάγαζα και νόμο

Δε μασάμε, πάμε, αλήτικα αγαπάμε 
αλήτικα μισούμε γι’ αυτό δε μας αγαπάνε.  
Μάθαμε να ζούμε στης Ευρώπης τη φαβέλα  
και κάναμε αδερφό μας το φόβο και την τρέλα

moy λεσ τι δε θα κανα ποτε  
μεσ στη ζωη μου διαφημιση για τραπεζα 
απαντω γαμω τη φυλακή μου,  
γιατι η τιμη μου δεν οριζει  
την τιμη μου και το χρημα  
δεν εξαγοραζει τη σιωπη μου
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Βουλγαροκτόνου 18, Μενίδι 
antivaro.menidi@gmail.com | antivaro.espivblogs.net 
fb: Αντίβαρο Μενίδι

περιοδική έκδοση από το:

Παρουσίαση του βιβλίου του Σέσαρ Βαγιέχο 

“ΠΑΚΟ ΓΙΟΥΝΚΕ”
Κυριακή 7 Απριλίου 
στις 7.00 μ.μ.
στο Αντίβαρο

Μπούλινγκ στο Περού πριν από εκατό  
περίπου χρόνια… είναι δυνατόν; 

Ένα ιδιότυπο «παιδικό αφήγημα» που έγραψε 
o Σέσαρ Βαγιέχο το 1931. Σήμερα,  
το μάλλον επίκαιρο αυτό «παλαιό» 
αριστούργημα –μινιμαλιστικής έμπνευσης  
και λιτής γραφής– βρίσκεται στα σχολικά 
βιβλία του Περού· ξεσηκώνοντας,  
κατά καιρούς, πολεμικές,  
λόγω του γυμνού ρεαλισμού του

Ανήκεις σε κάποιο συγκρότημα;

Ψήνεσαι να συμμετέχεις στο καλοκαιρινό Φεστιβάλ  
που θα πραγματοποιηθει στο Αντίβαρο;

Επικοινώνησε μαζί μας


