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Περύληψη 

Βγαίνουν πλζον πολιτικά τραγοφδια; Φυςικά. Το rap είναι εδϊ, και όχι μόνο εδϊ. 

Ζχει διαςχίςει όλθ τθν υφιλιο.  «Μπαρκάριςε με ζνα καράβι βινυλίου» και ζφταςε 

μζχρι τθν Ελλάδα για γίνει το πιο δθμοφιλζσ είδοσ μουςικισ διαμαρτυρίασ. Από το 

κοινωνικά εξακλιωμζνο Νότιο Μπρονξ, από τουσ κοινωνικά αποκλειςμζνουσ 

Λατίνουσ και Αφροαμερικάνουσ ζφταςε ςτθν Ελλάδα, για να γίνει τρόποσ ζκφραςθσ 

τοπικϊν ηθτθμάτων με ιχουσ ριηωμζνουσ απ’ τθν παράδοςθ. Δυςφθμικθκε, ζγινε 

μζροσ τθσ μουςικισ βιομθχανίασ, ζχαςε κάποιο από το κφροσ του, τθ 

ριηοςπαςτικότθτά του, τθν ταξικι και τθ φυλετικι του ταυτότθτα, όμωσ δεν παφει 

να είναι θ φωνι αυτϊν που κζλουν να κάνουν «παρζμβαςθ» ςτο κοινωνικό και 

πολιτικό γίγνεςκαι. Σε αυτιν τθν ζρευνα κα βρείτε τισ πολιτικζσ διαςτάςεισ τθσ 

μουςικισ από μια διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ, κακϊσ και τισ ςχζςεισ τθσ με τα 

κοινωνικά κινιματα. Επίςθσ, βαςικζσ ζννοιεσ και ηθτιματα κουλτοφρων και 

υποκουλτοφρων, τθ γζννθςθ και τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ του hip hop ςτθν Αμερικι 

και το πϊσ αυτό ταξίδεψε, ζφταςε και εγκαταςτάκθκε επιτυχϊσ ςτθν Ελλάδα με 

αποτζλεςμα να γίνει ζνα από τα δθμοφιλζςτερα είδθ μουςικισ. Τζλοσ, κα 

αςχολθκοφμε με το ςυγκρότθμα Social Waste, ζνα hip hop ςυγκρότθμα με ζντονο 

πολιτικό λόγο, το οποίο προςεγγίηει μουςικά και λυρικά το rap με καινοτόμουσ 

τρόπουσ και οργανωτικζσ διαδικαςίεσ. 

 

Λζξεισ κλειδιά: Hip hop, ελλθνικό hip hop, πολιτικό rap, μουςικι διαμαρτυρίασ, 

Social Waste 
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Ειςαγωγι 

Α. Πρϊτεσ ςκζψεισ, ςυναφείσ μελζτεσ και κφριεσ πθγζσ 

 

Μετά από τα ρεμπζτικα, τα αριςτουργιματα του Μίκθ Κεοδωράκθ, τα πολιτικά 

τραγοφδια του Κάνου Μικροφτςικου, τα rock των Εξαρχείων, εφκολα κα μποροφςε 

να ιςχυριςτεί κανείσ ότι δεν υπάρχει πλζον πολιτικό τραγοφδι ςτθν Ελλάδα. 

Οποιοςδιποτε το ιςχυριςτεί αυτό, ςίγουρα δεν ζχει ακοφςει ελλθνικό πολιτικό rap 

και ςυγκεκριμζνα, δεν ζχει ακοφςει Social Waste. 

Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου ςυγκροτιματοσ ωσ παράδειγμα ελλθνικοφ πολιτικοφ 

rap δεν είναι τυχαία. Καταρχάσ, το ςυγκρότθμα ζχει διττό ρόλο: από τθ μία είναι 

ζνα μουςικό ςυγκρότθμα και από τθν άλλθ ζνα πολιτικό project. Είναι ζνα 

ςυγκρότθμα με ζντονο πολιτικό λόγο, κζλει να επθρεάςει ςυνειδιςεισ, μζςα και 

ζξω από τα μουςικά πλαίςια. Είναι αποςταςιοποιθμζνο από τθν μαηικι κουλτοφρα,  

με μια ενδιαφζρουςα οργανωτικι ςφςταςθ. Ζχει επίςθσ ενδιαφζρον από  

μουςικολογικι ςκοπιά, αφοφ θ μουςικι του, περιζχει ςτοιχεία υβριδιςμοφ, 

προςκζτοντασ τοπικά ςτοιχεία ςτο hip hop.  

Ωςτόςο, πριν φτάςω ςτο ςθμείο τθσ ανάλυςθσ του ςυγκροτιματοσ, αναγκαίο ιταν 

να προθγθκοφν αναλφςεισ που προκφπτουν από τα κφρια χαρακτθριςτικά του:  

 Πντασ ζνα ςυγκρότθμα με πολιτικό λόγο το οποίο ςτθρίηει μζςω τθσ 

μουςικισ και εξωμουςικισ του δράςθσ κοινωνικά κινιματα, αναγκαία ιταν θ 

ανάλυςθ των πολιτικϊν διαςτάςεων τθσ μουςικισ, πϊσ ζχει μελετθκεί από 

μουςικολόγουσ κακϊσ θ ςχζςθ τθσ και θ λειτουργικότθτά τθσ ςτα κοινωνικά 

κινιματα. 

 Πντασ ζνα rap ςυγκρότθμα, προκφπτει θ μελζτθ τθσ hip hop υποκουλτοφρασ, 

οι πολιτικζσ τθσ διαςτάςεισ, τα μουςικά τθσ χαρακτθριςτικά και θ πορεία τθσ 

ωσ το πιο δθμοφιλζσ είδοσ μουςικισ ςτο κόςμο. 

 Πντασ ζνα ελλθνικό πολιτικό rap ςυγκρότθμα το οποίο εμπεριζχει τοπικά 

μουςικά ςτοιχεία, αναπόφευκτθ ιταν θ μελζτθ τθσ προςκικθσ τοπικϊν 

ςτοιχείων ςε ζνα παγκόςμιο είδοσ, θ πορεία του ελλθνικοφ hip hop, με 
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ποιουσ τρόπουσ νομιμοποιικθκε ςτθν ελλθνικι κοινωνία και ποιεσ οι 

πολιτικζσ του εκφάνςεισ. 

Ζνα ερϊτθμα που προκφπτει πριν τθν ανάλυςθ των πολιτικϊν διαςτάςεων τθσ 

μουςικισ είναι: «ποια είναι θ επίδραςι τθσ  μουςικισ ςτθ ηωι του ανκρϊπου και 

ποια θ ςχζςθ τθσ με τθν πολιτικι ςκζψθ;». Θ μουςικι, ειδικά με τθν εξζλιξθ τθσ 

τεχνολογίασ, υπάρχει παντοφ και δεν είναι απλϊσ ζνα επικοινωνιακό μζςο, αλλά 

κυριαρχεί ςτθν κακθμερινότθτα του ανκρϊπου κατζχοντασ τεράςτια επιδραςτικι 

δφναμθ (DeNora 2000, 17). Ζχει τθ δφναμθ να προκαλεί και να μεταβάλλει 

ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ (Cross 108-109) , ενϊ οι ςχζςεισ που δομοφνται γφρω 

από αυτιν, είτε κατά τθ δθμιουργία τθσ, είτε κατά τθ διανομι τθσ, τθν εκτζλεςθ και 

πρόςλθψι τθσ, αντανακλοφν ενϊ παράλλθλα διαμορφϊνουν κοινωνικοπολιτικζσ 

ςχζςεισ (Small 2010, 278). Συμβάλλει κακοριςτικά ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ κοινωνίασ, 

χρθςιμοποιείται για τθν επικφρωςθ των κοινωνικϊν κεςμϊν ςυμβάλλοντασ ζτςι, 

ςτθ ςυνζχεια και τθ ςτακερότθτα του πολιτιςμοφ (A. Moore 2013, 379). Ωσ ιχοσ και 

εμπειρία, ςυνδζεται με τθν πολιτικι  ςκζψθ και δράςθ. Οι απολαφςεισ τθσ, είναι 

μζροσ τθσ πολιτικισ, όχι ζνα τυχαίο χαρακτθριςτικό τθσ (Street 2003, 117), ενϊ 

νευρολογικά και ιςτορικά ςτοιχεία δείχνουν ότι θ μουςικι είναι μοναδικά 

προςαρμοςμζνθ για να επιφζρει κοινωνικι αλλαγι (Robbins, n.d., 7).  

Κακιςτϊντασ δεδομζνθ τθν επίδραςθ που ζχει θ μουςικι ςτον άνκρωπο τίκεται ζνα 

εφλογο ερωτιματα: Ροια μουςικι και ποιο τραγοφδι μπορεί να κεωρθκεί ωσ 

πολιτικό; Το «πολιτικό» είναι «ό, τι ζχει ςχζςθ με τον  πολίτθ» (Μπαμπινιϊτθσ 2010, 

315), ςφμφωνα με τον Αριςτοτζλθ «ο άνκρωποσ από τθ φφςθ του είναι ον 

πολιτικόν». Θ κάκε πράξθ και δθμιουργία του ατόμου ζχει πολιτικζσ αποχρϊςεισ, 

πόςο μάλλον θ μουςικι. Τισ περιςςότερεσ φορζσ, το αν θ μουςικι ζχει και πολιτικό 

περιεχόμενο εξαρτάται από τθν πρόκεςθ του δθμιουργοφ τθσ, πολλζσ φορζσ όμωσ 

αυτό μπορεί να ςυμβεί υποςυνείδθτα, ι ακόμθ χωρίσ τθν πρόκεςι του (Λογιάδθσ 

2018). Σε αυτι τθν εργαςία το πολιτικό τραγοφδι χωρίηεται ςε: υποςυνείδθτο, 

χρθςτικό – ωσ μορφι προπαγάνδασ και ςυνειδθτό – ωσ τραγοφδι διαμαρτυρίασ. Το 

υποςυνείδθτο χαρακτθρίηεται από το ζμμεςο πολιτικό μινυμα, το  χρθςτικό από 

τθν εκμετάλλευςθ του από δομζσ εξουςίασ, ωσ μορφι προπαγάνδασ, ενϊ το 

ςυνειδθτό, του οποίου βαςίηεται ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ζρευνασ, αφοφ είναι αυτό 
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το είδοσ που υπθρετοφν οι Social Waste, χαρακτθρίηεται από τθν ςυνειδθτι πράξθ 

του καλλιτζχνθ και  από τον ςκοπό του: να επθρεάςει τθ ςυνειδιςεισ.  

Ζχοντασ ερευνιςει τισ πολιτικζσ διαςτάςεισ τθσ μουςικισ και τθ λειτουργικότθτά 

τθσ, το επόμενο ςθμείο ανάλυςθσ είναι το rap και οι πολιτικζσ του εκφάνςεισ. Θ 

πολιτιςτικι δφναμθ τθσ rap ωσ παγκόςμιασ μουςικισ διαμαρτυρίασ είναι 

αναμφιςβιτθτθ (Lusane 2004, 353). Ζνα είδοσ μουςικισ που ξεκίνθςε από το 

κοινωνικά εξακλιωμζνο Νότιο Μπρονξ ςτα τζλθ του 70’, ωσ τρόποσ ζκφραςθσ 

Λατίνων και Αφροαμερικανϊν, εξαπλϊκθκε ςε όλθ τθν υφιλιο για να γίνει το 

ςθμερινό παγκόςμιο πολιτικό τραγοφδι. Θ εμπορευματοποίθςι του και θ διαςπορά 

των αφροαμερικάνων το ζκαναν γνωςτό ανά το παγκόςμιο, με τισ χϊρεσ που το 

οικειοποίθςαν να του προςκζτουν τοπικά ςτοιχεία ςτθ μουςικι και εγχϊρια κζματα 

ςτον ςτίχο. Αυτιν τθν οδό ακολοφκθςε και θ Ελλάδα. Θ  υποκουλτοφρα του hip hop 

εμφανίςτθκε ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 80’ ςτθν Ακινα. Ακλουκϊντασ διαδικαςίεσ 

οικειοποίθςθσ και τοπικοποίθςθσ, ζγινε γνωςτι τθ δεκαετία του 90ϋ, 

εμπορευματοποιικθκε πλιρωσ τθ δεκαετία του 00’ και ςιμερα να είναι ζνα από τα 

δθμοφιλζςτερα είδθ μουςικισ και το δθμοφιλζςτερο είδοσ πολιτικισ μουςικισ. 

Πλεσ αυτζσ οι μελζτεσ, ζρχονται να δϊςουν νόθμα ςτισ ςτιχουργικζσ και μουςικζσ 

αναλφςεισ του ςυγκροτιματοσ που παρατίκενται ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ. Είναι ζνα 

εφςτοχο παράδειγμα ωσ πολιτικό ςυγκροτιματα με ριηοςπαςτικό λόγο, ωσ ζνα hip 

hop ςυγκρότθμα που εμπλοφτιςε αυτό το παγκόςμιο είδοσ με τοπικά ςτοιχεία αλλά 

και ενδιαφζρον ωσ προσ τισ οργανωτικζσ του μεκόδουσ και τισ εξωμουςικζσ του 

δραςτθριότθτεσ.  

Αναντίλεκτα, θ δυςχζρεια ςε όλθ τθ διαδικαςία τθσ μελζτθσ, ιταν οι ςυνκικεσ 

πανδθμίασ, αφοφ θ πρόςβαςθ ςε βιβλιοκικεσ ιταν δφςκολθ, ζτςι προςπάκθςα να 

βρω όςο το περιςςότερο θλεκτρονικζσ πθγζσ. Επίςθσ, θ διαχείριςθ τθσ ζκταςθσ και 

ο τρόποσ προςζγγιςισ τθσ εργαςίασ, ιταν από τα ςτοιχεία που με προβλθμάτιηαν, 

αφοφ πρϊτθ φορά ιρκα αντιμζτωποσ με μια τόςο μεγάλθ ζρευνα. Επίςθσ, το βάροσ 

του να αναλφςεισ ζνα ςυγκρότθμα που το ζχεισ ςε εκτίμθςθ, μου ζδωςε τθν ϊκθςθ 

να αςχολθκϊ διεξοδικά με τθν μελζτθ του, κζλοντασ να αποδϊςω ςτο μζγιςτο, 

ζχοντασ το βάροσ τθσ ευκφνθσ. Εν ςυνεχεία, ιταν το πιο ευχάριςτο μζροσ τθσ 
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εργαςίασ, το οποίο κορυφϊκθκε με τθν γνωριμία που κάναμε και με τθν 

ςυνζντευξθ που μου παραχϊρθςε ο βαςικόσ ςτιχουργόσ και rapper  του 

ςυγκροτιματοσ, Λεωνίδασ Οικονομάκθσ.  

Οι πλθροφορίεσ για τισ πολιτικζσ διαςτάςεισ τθσ μουςικισ κινικθκαν από 

κοινωνιολογικζσ μζχρι μουςικολογικζσ μελζτεσ, με τα κυριότερα βιβλία να είναι: 

«Music and social movements: Mobilizing traditions in the twentieth century» (1994) 

των Eyerman και Jamison, «The Routledge History of Social Protest in Popular 

Music» (2003) και το «The Cultural Study of Music» (2013).  Για τθν μελζτθ τθσ 

υποκουλτοφρασ του hip hop οι κυριότερεσ πθγζσ προζρχονται από τα: «That’s the 

joint: the hip-hop studies reader» (2004) και «Black noise: Rap music and black 

culture in contemporary America» (1994) τθσ Tricia Rose. Για το ελλθνικό hip hop, οι 

πθγζσ προιλκαν από το βιβλίο του Χρίςτου Τερηίδθ «Το hip hop δεν ςταματά» 

(2003) κακϊσ και από επιςτθμονικζσ ζρευνεσ τθσ Athena Elafros, Ολυμπίασ 

Τςάπαρθ και Λεωνίδα Οικονομάκθ. Εκτόσ από τθ χριςθ βιβλιογραφίασ, 

χρθςιμοποιικθκαν επιςτθμονικά άρκρα, περιοδικά, διςκογραφία κακϊσ και θ 

ςυνζντευξθ που μου παραχϊρθςε ο rapper των Social Waste, Λεωνίδασ 

Οικονομάκθσ. Επικυμθτι, αλλά ακατόρκωτι, ιταν θ εφρεςθ fanzines που 

κυκλοφοροφςαν τα πρϊτα χρόνια τθσ φπαρξθσ τουσ hip hop ςτθν Ελλάδα. 

Σε αυτό το ςθμείο, κα ικελα να ευχαριςτιςω τθν οικογζνεια μου που με ςτιριξε 

όλθ αυτιν τθ περίοδο. Επίςθσ, τον επιβλζποντα κακθγθτι Κ. Γεϊργιο Κίτςιο, για τισ 

ςυμβουλζσ και τθν ςτιριξι του. Ακόμθ ζνα ιδιαίτερο ευχαριςτϊ ςτο ςυγκρότθμα 

των Social Waste, οι οποίοι ανταποκρίκθκαν κετικά  ςτθ βοικεια που χρειάςτθκα 

για τθν ζρευνα μου, και ςυγκεκριμζνα ςτον Λεωνίδα Οικονομάκθ για τθν 

ςυνζντευξθ που μου παραχϊρθςε. 

Ρριν τθν ανάγνωςθ των κεματικϊν ενοτιτων τθσ εργαςίασ, κεϊρθςα ςθμαντικό να 

αναλυκοφν κάποιεσ βαςικζσ ζννοιεσ, οι οποίεσ κα μασ χρθςιμευόςουν ςτθν 

κατανόθςθ λειτουργιϊν τθσ πολιτικισ μουςικισ, τθσ υποκουλτοφρασ του hip hop 

και τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ και διανομισ πολιτιςμικϊν προϊόντων.  
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Β.  Οι ζννοιεσ τθσ κουλτοφρασ και του πολιτιςμοφ 

Θ λζξθ κουλτοφρα εμφανίηεται τον 16ο αιϊνα προερχόμενθ από τθ λατινικι λζξθ 

«culture» και ςιμαινε τθ φροντίδα για τουσ αγροφσ και τα ηϊα, υποδθλϊνοντασ ζνα 

τμιμα καλλιεργθμζνθσ γθσ. Θ μεταφορικι ζννοια τθσ λζξθσ χρθςιμοποιείται για 

πρϊτθ φορά ςτθ Γαλλία τον 18ο  αιϊνα και υποδθλϊνει τθν καλλιζργεια μιασ 

ικανότθτασ, τθν προςπάκεια που καταβάλλουμε για να τθν αναπτφξουμε. Τον 19ο 

αιϊνα για τουσ ςτοχαςτζσ του Διαφωτιςμοφ, θ κουλτοφρα είναι «το άκροιςμα των 

γνϊςεων που ςυςςϊρευςε και μετζδωςε θ ανκρωπότθτα», κεωροφμενθ ωσ 

ολότθτα και τουσ βρίςκει αντιμζτωπουσ με τον εκνοκεντρικό γερμανικό όρο όπου θ 

κουλτοφρα εμφανίηεται ωσ «ζνα ςφνολο καλλιτεχνικϊν, διανοθτικϊν και θκικϊν 

κατακτιςεων που ςυνιςτοφν τθν κλθρονομιά του ζκνουσ θ οποία κεωρείται «άπαξ 

δια παντόσ κεκτθμζνθ» (Cuche 2001, 24–28). Από αυτι τθ ςφνδεςθ τόπου και 

κουλτοφρασ προιλκε θ ζννοια του «ζκνουσ/ κράτουσ», ωσ μίασ νζασ μορφισ 

οργάνωςθσ των ανκρϊπων και νομοτελειακά οδιγθςε ςτθν ιδζα ότι κάκε ζκνοσ και 

κάκε πολιτιςμικι κοινότθτα δικαιοφται να αποτελεί μια πολιτικι οντότθτα 

(Χατηθπαναγιϊτου 2019, 6).  

Ο Boas (20οσ αι.),  προςπάκθςε να αποδϊςει τθ διαφορετικότθτα και τθ κεμελιϊδθ 

διαφορά ανάμεςα ςε ανκρϊπινεσ ομάδεσ ςε επίπεδο πολιτιςμικισ και όχι 

φυλετικισ τάξθσ (Χατηθπαναγιϊτου 2019, 9). Ιταν ο πρϊτοσ που ζκεςε τον όρο 

«κουλτοφρεσ», για τθν αποφυγι κάκε μορφισ εκνοκεντριςμοφ. Ρροτείνει ότι κάκε 

κουλτοφρα είναι μοναδικι και ιδιαίτερθ. Κάκε κουλτοφρα διακζτει ζνα ιδιαίτερο 

«ςτυλ», το οποίο εκφράηεται μζςω τθσ γλϊςςασ, των πεποικιςεων, των εκίμων, τθσ 

τζχνθσ κ.τ.λ. Αυτό το ςτυλ, αυτό το «πνεφμα», ίδιο κάκε κουλτοφρασ, επιδρά ςτθ 

ςυμπεριφορά των ατόμων (Cuche 2001, 37). 

Από τθν αρχι τθσ εμφάνιςθσ του ο όρου «κουλτοφρα», εμφανίηεται και ο όροσ 

«πολιτιςμόσ», όροι οι οποίοι ςυχνά ςυγχζονται ι ταυτίηονται μζχρι και ςιμερα. 

Ρολλά φιλοςοφικά ρεφματα και ιδεολογίεσ που αναπτφχκθκαν κατά τθν περίοδο 

τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ, (ο ρομαντιςμόσ, θ νεωτερικότθτα, θ ριηοςπαςτικι 

παράδοςθ, θ ςυντθρθτικι παράδοςθ, κ.λ.π), προςπάκθςαν να εξθγιςουν αλλά και 

να διαχωρίςουν τον πολιτιςμό ωσ υλικι ανάπτυξθ  και τθν κουλτοφρα ωσ 
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πνευματικι ανάπτυξθ. Σιμερα, με τον όρο πολιτιςμό ζχουμε τθν τάςθ να 

ςυμπεριλαμβάνουμε τισ «διάφορεσ κουλτοφρεσ» κρατϊντασ μία υπερεκνικι ζννοια, 

ενϊ ο όροσ «κουλτοφρα» (culture) χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε (ενδο)κοινωνικό 

επίπεδο και μπορεί να αναφζρεται ςε μία ομάδα ι μια κατθγορία (Φωτόπουλοσ 

2015, 11) ι τρόπο ηωισ ενόσ πολιτιςμοφ. Θ UNESCO αποδίδει τον όρο πολιτιςμόσ 

ωσ:  

Το ςφνολο των διακριτϊν πνευματικϊν, υλικϊν, διανοθτικϊν και 

ςυναιςκθματικϊν χαρακτθριςτικϊν μιασ κοινωνίασ ι μιασ κοινωνικισ 

ομάδασ (...) (που περιλαμβάνει) εκτόσ από τθν τζχνθ και τθ λογοτεχνία, τον 

τρόπο ηωισ, τουσ τρόπουσ ςυμβίωςθσ, τα ςυςτιματα αξιϊν, τισ παραδόςεισ 

και τισ πεποικιςεισ (UNESCO 2007, 12). 

Γ. Πολιτιςμικι Ηγεμονία – «Πόλεμοσ κζςθσ» 

Θ ζννοια τθσ πολιτιςμικισ θγεμονίασ προζρχεται από τον Antonio Gramsci. Ο 

Gramsci ιταν ζνα από τα ιδρυτικά μζλθ του Κομμουνιςτικοφ κόμματοσ τθσ Λταλίασ 

(Κ.Κ.Λ), το οποίο τζκθκε παράνομο κατά τθν περίοδο τθσ δικτατορίασ του 

Μουςολίνι, φυλακίηοντάσ τον ςτθν θλικία των 35 ετϊν και παραμζνοντασ 

φυλακιςμζνοσ μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ του. Μζςα ςτισ άκλιεσ ςυνκικεσ τθσ 

φυλακισ, ζγραψε 2.848 ςελίδεσ χειρόγραφων ςθμειϊςεων. 

Το κφριο ερϊτθμα που προκφπτει για τον Gramsci μζςα από τα ζγγραφά του ςτθ 

φυλακι ιταν: Γιατί κυριαρχοφν κάποιεσ ιδζεσ ςε μια ιςτορικι περίοδο και όχι 

άλλεσ; Ρϊσ θ ςκζψθ προκαλεί τθν κίνθςθ και τθ δράςθ;  

Θ ζννοια τθσ πολιτιςμικισ θγεμονίασ, ςθμαίνει τον τρόπο με τον οποίο ζνα 

ολόκλθρο ιδεολογικό ςφμπλεγμα πεποικιςεων, αξιϊν και ςτάςεων, λειτουργοφν 

για τθ διατιρθςθ τθσ άρχουςασ τάξθσ που  ζρχεται να κυριαρχιςει ςε κάκε πτυχι 

τθσ κοινωνίασ (Blair 2004, 500). Αυτόσ που κατζχει τθν πολιτιςμικι θγεμονία είναι 

αυτόσ που καλλιεργεί ςυνειδιςεισ και διαμορφϊνει τθν κυρίαρχθ ιδεολογία, τθν 

πιο ιςχυρι και πιο διαδεδομζνθ ιδεολογία ςε μια κοινωνία. 

Το «αυτονόθτο», και αυτό που αποκαλοφμε ωσ ο «κοινόσ νουσ», δεν είναι παρά 

εςωτερίκευςθ τθσ κυρίαρχθσ ιδεολογίασ. Ενδεικτικά, και για να γίνουμε πιο 
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κατανοθτοί, ςτθν Ελλάδα οι κυρίαρχεσ ιδεολογίεσ είναι: Ορκοδοξία (θ κυρίαρχθ 

κρθςκευτικι ιδεολογία), ατομικότθτα και ελευκερία (θ κυρίαρχθ κοινωνικι 

ιδεολογία), αντιπροςωπευτικι δθμοκρατία (θ κυρίαρχθ πολιτικι ιδεολογία), 

καπιταλιςμόσ (θ κυρίαρχθ οικονομικι ιδεολογία) (Φωτόπουλοσ 2015, 20). Ο 

«πόλεμοσ κζςθσ» νοείται ωσ μια διαδικαςία διεκδίκθςθσ τθσ πολιτιςμικισ 

θγεμονίασ και κατ’ επζκταςθ τθσ κυρίαρχθσ ιδεολογίασ, μια διαδικαςία ευρείασ 

κοινωνικισ οργάνωςθσ και πολιτιςτικισ επιρροισ.  

Σθμαντικό ρόλο ςτθν εδραίωςθ του υπάρχοντοσ θγεμόνα, ςφμφωνα με τον Gramsci,  

διαδραματίηουν οι εκπαιδευτικζσ ςχζςεισ που υπάρχουν ςε μια κοινωνία.  Οι 

υπθρεςίεσ που εμπλζκονται ςε αυτιν τθν εκπαιδευτικι ςχζςθ, είναι οι ιδεολογικοί 

και  κοινωνικοί κεςμοί που αποτελοφν τθν κοινωνία των πολιτϊν: ο νόμοσ, θ 

εκπαίδευςθ, τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, θ κρθςκεία κ.τ.λ.1 Τα ςχολεία και άλλα 

εκπαιδευτικά ιδρφματα δεν είναι «ουδζτερα», αλλά χρθςιμεφουν για να παγιϊςουν 

τθν υπάρχουςα θγεμονία.  

Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων κεωρικθκε από τον Gramsci ότι διαδραματίηει ςθμαντικό 

ρόλο ςε αυτόν τον «πόλεμο τθσ κζςθσ», τόςο ςτο επίπεδο τθσ εκπαίδευςθσ 

ενθλίκων εντόσ κινιςεων που αμφιςβθτοφν τθν κακιερωμζνθ κατάςταςθ 

πραγμάτων όςο και ςε ατομικό επίπεδο. Οι άνκρωποι που αςχολοφνται με τθν αντι-

θγεμονικι, ριηοςπαςτικι εκπαίδευςθ ενιλικων, που κινείται ζξω από τθν τυπικι 

εκπαίδευςθ, ορίηονται από τον Gramsci ωσ «οργανικοί διανοοφμενοι» (Mayo 2010, 

22). 

Καταλθκτικά, δεν είναι μόνο ο Gramsci ο οποίοσ ανζλυςε με ποιόν τρόπο ζνασ 

άνκρωποσ προςλαμβάνει τθν κουλτοφρα του και ποια επιρροι αςκεί θ τελευταία 

ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ προςωπικότθτάσ του. Ο Χατηθπαναγιϊτου (2019) κατζδειξε 

ποικίλα παραδείγματα από κοινωνιολόγουσ και ανκρωπολόγουσ που αςχολικθκαν 

με το παρόν κζμα. Για παράδειγμα, θ Margaret Mead κατζλθξε πωσ θ 

προςωπικότθτα  δεν ερμθνεφεται από τα ςυγκεκριμζνα βιολογικά χαρακτθριςτικά 

γνωρίςματα, αλλά από το ιδιαίτερο «πολιτιςμικό πρότυπο» μιασ κοινωνίασ, το 

οποίο οριοκετεί και τθν αγωγι του παιδιοφ. Οι Ανκρωπολόγοι ερμθνεφουν τθ 
                                                           
1
 Μζροσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ςτθ ςθμερινι εποχι κα μποροφςαν κα κεωρθκοφν και τα «μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ». 
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διαδικαςία αυτι ωσ πολιτιςμοποίθςθ και πιςτεφουν ςτθν άμεςθ ςυςχζτιςθ 

ανάμεςα ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ κάκε προςωπικότθτασ, ςτο επιβλθκζν πολιτιςμικό 

πρότυπο και ςτθ διαπαιδαγϊγθςθ. Ο Althusser κατζδειξε πωσ το κράτοσ είναι ο 

βαςικόσ ιδεολογικόσ μθχανιςμόσ ςτθν παραγωγι των αντιλιψεων του υποκειμζνου 

και πωσ θ κουλτοφρα και ο πολιτιςμόσ ςτθν πραγματικότθτα ςυνδζονται άρρθκτα 

με διαδικαςίεσ, ενζργειεσ και κεςμοφσ που αναπαράγονται από τον ιδεολογικό 

μθχανιςμό του κράτουσ. Κατά τον Bourdie, το πολιτιςμικό κεφάλαιο διαδραματίηει 

ςθμαντικό ρόλο ςτθ διατιρθςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων (Χατηθπαναγιϊτου 

2019, 8–11), ενϊ για τουσ Eyerman και Jameson θ κυρίαρχθ κουλτοφρα επιβάλλει τα 

εξωτερικά πρότυπα, τισ υλικζσ ςυνκικεσ και τα αιςκθτικά κριτιρια για τθν 

καλλιτεχνικι ζκφραςθ (Eyerman and Jamison 1998, 117).  

Δ. Μαηικι κουλτοφρα 

Στον εικοςτό αιϊνα κακιερϊνεται θ ζννοια τθσ μαηικισ κουλτοφρασ από κριτικοφσ, 

δθμοςιογράφουσ, διανοοφμενουσ, για να δθλϊςει μορφζσ πολιτιςμοφ ευρείασ 

απιχθςθσ και κατανάλωςθσ. Κακιερϊνεται μια ζννοια τθσ μαηικισ κουλτοφρασ 

ιδιαιτζρωσ αρνθτικά φορτιςμζνθ ωσ υποβακμιςμζνθ, μθ ποιοτικι, για τουσ πολλοφσ 

και τουσ αδαείσ. Στον αντίποδα τοποκετείται θ «υψθλι» κουλτοφρα, που ςυχνά 

ταυτίηεται με τθν «υψθλι» τζχνθ (Ραπαγεωργίου, n.d., 3).  

Αυτό που ςυνδζεται με τθ μαηικι κουλτοφρα, είναι θ ετερόνομθ αρχι τθσ ιεραρχίασ. 

Αυτι θ αρχι ςχετίηεται με το πεδίο τθσ μεγάλθσ κλίμακασ παραγωγισ και 

χαρακτθρίηεται από τον αγϊνα για οικονομικό κεφάλαιο. Εκεί παράγουν οι 

παραγωγοί για το ευρφτερο δυνατό κοινό.  Απ’ τθν άλλθ, θ αυτόνομθ αρχι τθσ 

ιεραρχίασ ςχετίηεται με τον τομζα τθσ περιοριςμζνθσ παραγωγισ. Χαρακτθρίηεται 

από τον αγϊνα για ςυμβολικό κεφάλαιο. Είναι εκεί όπου οι παραγωγοί παράγουν 

για άλλουσ παραγωγοφσ. Συνδζεται με τθ δθμιουργία τθσ «τζχνθ για χάρθ τθσ 

τζχνθσ» (Elafros 2013, 77). 

Από τθν μία πλευρά απόψεισ ςυντθρθτικϊν επικρίνουν τθ μαηικι κουλτοφρα,  

λζγοντασ ότι  διαβρϊνει τθν παράδοςθ, ότι ςυνδζεται με τθν παρακμι και δίνουν  

ζμφαςθ ςτον ρόλο των πολιτιςμικϊν ελίτ για τθν υπεράςπιςθ τθσ αυκεντικισ 

παιδείασ και κουλτοφρασ. Ενϊ από τθν άλλθ, θ αριςτερι κριτικι προςζγγιςθ, 
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κυρίωσ από τθ Σχολι τθσ Φρανκφοφρτθσ, υποςτθρίηει ότι  θ βιομθχανικι κουλτοφρα 

είναι μια αντιλαϊκι κουλτοφρα, υποβάλλει μια ιδεολογία που φυςικοποιεί και 

νομιμοποιεί τθν υφιςτάμενθ τάξθ πραγμάτων, είναι μια εφιμερθ ρθχι και 

επιφανειακι κουλτοφρα, ενϊ το κεντρικό τθσ μινυμα είναι θ κατανάλωςθ 

(Ραπαγεωργίου, n.d., 5–7). 

Ε.  Η ζννοια τθσ υποκουλτοφρασ και οι νεανικζσ κουλτοφρεσ 

Οι υποκουλτοφρεσ μποροφν να υπάρχουν μόνο ωσ ξεχωριςτό μζροσ μιασ ευρφτερθσ 

κουλτοφρασ, θ οποία μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ θ «γονικι κουλτοφρα». Μια 

υποκουλτοφρα διαφζρει από τθ «γονικι κουλτοφρα» ςτισ κεντρικζσ τθσ ανθςυχίεσ 

και δραςτθριότθτεσ, ενϊ μοιράηεται παράλλθλα οριςμζνα κοινά ςτοιχεία με τον 

πολιτιςμό από τον οποίο προζρχεται (Eriksen 1980).2 Ο Μπαμπινιϊτθσ κα ορίςει τθν 

υποκουλτοφρα ωσ: 

Κάκε αποκλίνουςα κουλτοφρα (ςε ςχζςθ με τθν κυρίαρχθ), που 

αναπτφςςεται από ομάδεσ κοινωνικζσ, κυρίωσ νεανικζσ, με κφρια 

χαρακτθριςτικά τθν απόκλιςθ ςτο ντφςιμο, ςτισ μουςικζσ προτιμιςεισ, ςτουσ 

τρόπουσ ψυχαγωγίασ, ςτο φφοσ ςτον κϊδικα ομιλίασ κ.ά. (Μπαμπινιϊτθσ 

2010, 402) 

Τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ υποκουλτοφρασ περιλαμβάνουν: το ςτυλ, ςτο ςτοιχείο τθσ  

αντίςταςθσ, τον χϊρο/ςκθνι, τθν κοινωνικι αντίδραςθ/ανταπόκριςθ τθσ 

κοινότθτασ, τθν  ταυτότθτα και τθν αυκεντικότθτα (P. J. Williams 2007 

αναφζρερεται ςτο Corte 2012, 57).  

Στυλ 

Το ςτυλ μπορεί να γίνει κατανοθτό με πολλοφσ τρόπουσ και κατά μικοσ πολλϊν 

διαφορετικϊν αλλά αλλθλοςυνδεόμενων παραγόντων. Κφρια μεταξφ αυτϊν είναι 

αντικείμενα (όπωσ ροφχα) και πρακτικζσ (όπωσ τελετουργίεσ και ςυμπεριφορζσ). O 

Cohen εντόπιςε τζςςερισ πτυχζσ του ςτυλ: ζνδυςθ, μουςικι, τελετουργικό και 

αργκό (Cohen 1997, 55). Μζςω του ςτυλ, μζλθ τθσ υποκουλτοφρασ επιδιϊκουν 

                                                           
2
 Με τον υπο- δεν εννοοφμε παρά μια κουλτοφρα που βρίςκεται μζςα ςτθν κυρίαρχθ κουλτοφρα, δεν 

χρθςιμοποιείται για λόγουσ υποτίμθςθσ. Ωςτόςο για παράδειγμα θ ζννοια «υποκουλτοφρα των 
ΜΜΕ»  χρθςιμοποιείται για υποτιμθτικοφσ ςκοποφσ. 
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κυρίωσ να ξεχωρίςουν από τθν «γενικι» κοινωνία αλλά επίςθσ και  από 

διαφορετικζσ υποπολιτιςμικζσ ομάδεσ ι υποομάδεσ μζςα ςτθν ίδια υποκουλτοφρα 

εκφράηοντασ  επίςθσ και προςωπικι ταυτότθτα. Το ςτυλ δεν είναι ζνασ ςτακερόσ 

παράγοντασ, αλλά ςυνεχϊσ μεταβάλλεται και είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν 

κατανόθςθ τόςο του περιεχομζνου όςο και τθσ εςωτερικισ δυναμικισ των 

υποκουλτοφρων (Corte 2012, 63). 

Στοιχείο αντίςταςησ 

Οι υποκουλτοφρεσ μποροφν να αντιςτακοφν ςε πολλζσ οντότθτεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του «ενιλικου κόςμου» ι απλά του «mainstream». Οι 

υποκουλτοφρεσ αντιςτζκονται επίςθσ ςτισ κανονιςτικζσ αξιϊςεισ τθσ κοινωνίασ τουσ 

και δείχνουν αντίκεςθ ςτισ κοινωνικζσ ςυμβάςεισ. Ακόμθ, πολλζσ υποκουλτοφρεσ 

ζχουν κοινωνικι αλλαγι ωσ ζναν από τουσ ςτόχουσ τουσ (Hannerz 2010, 6). 

Ταυτότητα 

Ο όροσ τθσ ταυτότθτασ ςυνδζεται ςυχνά με τον όρο τθσ κουλτοφρασ. Θ κουλτοφρα 

ςχετίηεται, κατά ζνα μεγάλο μζροσ, με αςυνείδθτεσ διαδικαςίεσ, ενϊ θ ταυτότθτα 

παραπζμπει ς’ ζναν κανόνα ζνταξθσ, αναγκαςτικά ςυνειδθτό, γιατί είναι 

κεμελιωμζνθ ςε ςυμβολικζσ αντικζςεισ. Θ ταυτότθτα χωρίηεται ςε προςωπικι, 

κοινωνικι και ςυλλογικι. Θ κοινωνικι ταυτότθτα του ατόμου χαρακτθρίηεται από το 

ςφνολο των εντάξεϊν του μζςα ςτο κοινωνικό ςφςτθμα. Θ ταυτότθτα επιτρζπει ςτο 

άτομο να προςανατολίηεται μζςα ςτο κοινωνικό ςφςτθμα και να εντοπίηεται 

κοινωνικά (Cuche 2001, 145-6). Θ παραγωγι τθσ ταυτότθτασ είναι επίςθσ μια 

παραγωγι μθ ταυτότθτασ, είναι μια διαδικαςία ζνταξθσ και αποκλειςμοφ (Simon 

Frith 1998, 109), εμφανίηεται ωσ ζνασ τρόποσ κατθγοριοποίθςθσ τθσ διάκριςθσ 

εμείσ/αυτοί, θ οποία κεμελιϊνει ςτθν πολιτιςμικι διαφορά (Cuche 2001, 147). Αυτι 

θ διαδικαςία ζνταξθσ και αποκλειςμοφ δθμιουργεί τθν αίςκθςθ τθσ 

«αυκεντικότθτασ» για το ποιοσ είναι «αυκεντικό» μζλοσ μιασ υποκουλτοφρασ και 

ποιοσ όχι. Σε πολλά μουςικά είδθ υποκουλτοφρων, θ ζννοια τθσ αυκεντικότθτασ 

επιτυγχάνεται μζςω μιασ ειλικρινοφσ επιδίωξθσ τθσ δραςτθριότθτασ ανεξάρτθτα 

από τισ εμπορικζσ δυνάμεισ (Frith 1987 αναφζρεται ςτο Corte 2012, 66). Με αυτό το 
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ςκεπτικό, θ ζννοια τθσ αυκεντικότθτασ ςυνδζεται με το ςτοιχείο τθσ αντίςταςθσ 

κατά τθσ κυρίαρχθσ κουλτοφρασ και των πολιτιςμικϊν ελίτ. 

Απόκριςη κοινότητασ 

Θ απόκριςθ τθσ κοινότθτασ ςτθ δραςτθριότθτα μιασ υποκουλτοφρασ, δθμιουργείται  

ςυνικωσ με ζναν από τουσ δφο τρόπουσ: πρϊτον, από τθν άμεςθ παρατιρθςθ τθσ 

υποκουλτοφρασ και δεφτερον, ωσ ςυνζπεια του τρόπου με τον οποίο οι 

υποκουλτοφρεσ παρουςιάηονται  ςτα κφρια μζςα. Θ απεικόνιςθ των 

υποκουλτοφρων μζςω των κφριων μζςων ςυνικωσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

δθμιουργία μιασ κετικισ ι αρνθτικισ εντφπωςθσ, με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία 

ςτερεοτφπων για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίηονται από το εξωτερικό κόςμο, 

προςφζροντασ μια ψευδϊσ ομοιογενι εικόνα. Αυτό το είδοσ ταυτοποίθςθσ μια 

ομάδασ ατόμων από εξωτερικοφσ παράγοντεσ χαρακτθρίηεται ωσ ετεροταυτότθτα 

αφοφ θ ταυτότθτα είναι ζνα είδοσ διαπραγμάτευςθσ, ανάμεςα ςε μια αυτό-

ταυτότθτα οριςμζνθ κακ’ αυτιν και μια ετεροταυτότθτα ι ζξω-ταυτότθτα οριηόμενθ 

από τουσ άλλουσ (Cuche 2001, 152). Επίςθσ, τα ΜΜΕ ςυμβάλλουν ςτθ διάχυςθ, 

διάδοςθ και εμπορευματοποίθςθ του ςτυλ τθσ υποκουλτοφρασ (Corte 2012, 64). Ωσ 

απάντθςθ οριςμζνεσ υποκουλτοφρεσ για  να προςτατευτοφν ενεργά από τθν 

εμπορευματοποίθςθ, οδθγοφνται να κρφβουν ςτοιχεία από το ςτυλ τουσ ςτα  γενικά 

μάτια. 

Χώροι/ςκηνζσ 

Οι χϊροι/ςκθνζσ ςε μια υποκουλτοφρα διακρίνονται ςε τρεισ τφπουσ: τοπικζσ, 

εικονικζσ, διατοπικζσ. Οι τοπικζσ ςκθνζσ ςυγκεντρϊνουν τισ δραςτθριότθτεσ ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι περιοχι, ςυνικωσ επικεντρϊνονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 

είδοσ μουςικισ και παρουςιάηουν διακριτά πολιτιςτικά ςφμβολα και ςτοιχεία του 

τρόπου ηωισ, που ςυνδζονται με τθν τοπικι τοποκεςία ςτθν οποία ενςωματϊνεται 

θ ςκθνι. Οι διατοπικζσ, είναι ευρζωσ διάςπαρτεσ τοπικζσ ςκθνζσ που μεταφζρονται 

π.χ. Φεςτιβάλ. Ρροςελκφουν διάφορουσ ςυμμετζχοντεσ ςε περιοδικζσ ςυναντιςεισ 

μεγάλθσ κλίμακασ όπου αλλθλεπιδροφν με μζλθ μζςω κοινωνικϊν δικτφων. Τζλοσ, 

οι εικονικζσ ςυνδζουν φυςικά χωριςμζνουσ ανκρϊπουσ για να δθμιουργιςουν μια 

αίςκθςθ ςκθνισ μζςω fanzines (περιοδικό των fans) και μζςω του διαδικτφου. Οι 
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αίκουςεσ ςυνομιλίασ, οι χϊροι ανταλλαγισ μουςικισ και οι εικονικοί χϊροι 

μεςολαβοφν ςτθν αλλθλεπίδραςθ που οργανϊνεται γφρω από μια μουςικι 

κουλτοφρα και διευκολφνουν μια ανταλλαγι γνϊςεων που προωκεί τισ ςχζςεισ 

μεταξφ των μακρινϊν μελϊν (Bennett and Peterson 2004, 1–9). Ωςτόςο, ο Eyerman 

παρατθρεί ότι υπάρχει μια μεγάλθ μάηα ανκρϊπων που απολαμβάνουν τθ μουςικι 

και παρακολουκοφν ακόμθ και τισ ςυναυλίεσ, αλλά δεν ενδιαφζρονται για τθ ρθτι 

πολιτικι τθσ. Βλζπουν τθ μουςικι υποκουλτοφρα απλά ωσ απόρριψθ του κυρίαρχου 

πολιτιςμοφ, των αξιϊν και τθσ πολιτικισ του (Eyerman 2002, 453). 

Νεανικζσ κουλτοφρεσ 

Μιλϊντασ όμωσ για υποκουλτοφρεσ, δεν κα μποροφςαμε να παραλείψουμε μια 

ομάδα ατόμων που ωσ επί το πλείςτον απαρτίηουν ζνα μεγάλο πλικοσ από τα μζλθ 

των υποκουλτοφρων, τθ νεολαία.  Σε κάκε τάξθ ι κλάςμα τθσ τάξθσ, το ςτοιχείο τθσ 

νεολαίασ μοιράηεται οριςμζνα παρόμοια ςυνολικά χαρακτθριςτικά, όμωσ διακζτει 

ιδιαίτερα και διακριτικά χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με τθν τάξθ ςτο ςφνολό τθσ. Θ 

κουλτοφρα τθσ νεολαίασ δεν είναι ζνα μονολικικό ςφνολο, είναι καταλλθλότερο να 

μιλάμε για κουλτοφρεσ νεολαίασ (Jacques 1973, 268-70).  

 

Ο Eriksen (1980) ςυνοψίηει τθ γενικι καταπίεςθ των νζων ςε τζςςερισ κατθγορίεσ. 

Ρρϊτον τθν οικονομικι εκμετάλλευςθ, αφοφ οι νζοι λαμβάνουν πολφ 

χαμθλότερουσ μιςκοφσ για να κάνουν το ίδιο ποςό εργαςίασ με τουσ μεγαλφτερουσ. 

Δεφτερον, τθ δυςάρεςτθ γι’ αυτοφσ εκπαιδευτικι διαδικαςία που τουσ κακιςτά ωσ 

πακθτικοφσ δζκτεσ πλθροφοριϊν. Τρίτον, τον αντιφατικό χαρακτιρα τθσ 

οικογζνειασ, αφοφ αποτελεί ςθμαντικόσ τομζασ για τθν προετοιμαςία τουσ για 

κοινωνικι ζνταξθ, για  κοινωνικοποίθςθ και για τθν αποδοχι των κακιερωμζνων 

αξιϊν τθσ κοινωνίασ. Διαδικαςία, που ςυχνά είναι οπιςκοδρομικι με τθ μεταφορά 

αξιϊν όπωσ ο ρατςιςμόσ, ο ςεξιςμόσ, θ πατριαρχεία κ.ά. Τζλοσ, θ τελευταία 

καταπίεςθ κατά τον Eriksen προζρχεται από τθν  πολιτιςτικι βιομθχανία. Λόγω τθσ 

αφξθςθσ τθσ ψυχαγωγικισ δραςτθριότθτασ και κατ’ επζκταςθ των δαπανϊν τθσ 

νεολαίασ, χαρακτθρίηεται από τθν τάςθ να μετατρζπει οτιδιποτε εμπορεφςιμο ςε 

εμπόρευμα, το οποίο αντιμετωπίηει τουσ νζουσ όλο και περιςςότερο ωσ αγορά 

καταναλωτϊν, ζχοντασ τθν τάςθ να τουσ μετατρζπουν ςε πακθτικοφσ «δζκτεσ».  
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Ζ. Παρουςίαςθ κεφαλαίων 

Το πρϊτο κεφάλαιο, περιζχει ζρευνεσ τθσ πολιτικισ διάςταςθσ τθσ μουςικισ. 

Αναλφονται οι ζννοιεσ τθσ υποςυνείδθτθσ, χρθςτικισ και ςυνειδθτισ (τραγοφδι 

διαμαρτυρίασ) πολιτικισ μουςικισ. Μελετοφνται επίςθσ, οι λόγοι τθσ χριςθσ τθσ 

μουςικισ για διαμαρτυρία, θ ςχζςθ μεταξφ ακροατι- μουςικοφ, οι λόγοι μθ 

ανάλυςθσ και κατθγοριοποίθςισ του από μουςικολόγουσ και κοινωνιολόγουσ και 

ποιεσ προςπάκειεσ κατθγοριοποίθςθσ ζχουν γίνει. Ακολοφκωσ, γίνεται αναφορά για 

το τι είναι ζνα κοινωνικό κίνθμα, θ ςχζςθ του με τθ μουςικι και οι λειτουργίεσ του 

τραγουδιοφ διαμαρτυρίασ ςε ζνα κοινωνικό κίνθμα. Εν κατακλείδι, γίνεται λόγοσ για 

τουσ κινδφνουσ που μπορεί να εγκυμονεί το τραγοφδι διαμαρτυρίασ. 

Στο δεφτερο κεφάλαιο, γίνεται μια ιςτορικι αναςκόπθςθ τθσ υποκουλτοφρασ του 

hip hop, ποιεσ ιταν οι κοινωνικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν, ποφ και ποίοι 

κζςπιςαν τθν υποκουλτοφρα, τα μουςικά ςτοιχεία τθσ μουςικισ του hip hop, οι 

πολιτικζσ του διαςτάςεισ του rap και πϊσ επιλκε ο κατακερματιςμόσ του μζςω τθσ 

εμπορευματοποίθςθσ. Επίςθσ, γίνεται λόγοσ για το rap ωσ παγκόςμιο είδοσ 

μουςικισ, με ποιεσ διαδικαςίεσ ζφταςε ςε όλα τα μζρθ του κόςμου και πϊσ 

«μεταφράηεται» με τοπικοφσ όρουσ. 

Το τρίτο κεφάλαιο, αναφζρεται ςτο ελλθνικό hip hop. Υπάρχει μια ιςτορικι 

αναδόμθςθ του hip hop ςτθν Ελλάδα, το κεφάλαιο κινείται «χρονικά». Αρχίηει με 

ποιον τρόπο «ταξίδεψε» θ υποκουλτοφρα του hip hop ςτθ χϊρα τα τζλθ τθσ 

δεκαετίασ του 80’ και ποια ιταν τα πρϊτα ςθμάδια τθσ. Ακολοφκωσ, πϊσ τθν 

δεκαετία του 90’ νομιμοποιικθκε ςτθν ελλθνικι κοινωνία και ζγινε γνωςτό, κακϊσ 

και τον διαχωριςμό που υπζςτθ θ ςκθνι μεταξφ «Low bap» και hip hop ςτα μζςα 

τθσ δεκαετίασ του 90’. Ζπειτα, θ εμπορευματοποίθςι του και ο δρόμοσ του προσ το 

«mainstream» τθ δεκαετία του 00’, φτάνοντασ ςτθ γενιά του ςιμερα, γενιά θ οποία 

βρίςκει ζνα πρόςφορο ζδαφοσ με χιλιάδεσ καυμαςτζσ του είδουσ. Στο τελευταίο 

υποκεφάλαιο, υπάρχουν οι πολιτικζσ διαςτάςεισ του ελλθνικοφ hip hop, ποια ιταν 

τα οικονομικά και κοινωνικοπολιτικά πλαίςια των παλιϊν και ςθμερινϊν 

αςκοφμενων του hip hop, ποια ςυμβάντα επθρζαςαν τισ κεματολογίεσ, 
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παραδείγματα πολιτικϊν rappers και ςυγκροτθμάτων, κακϊσ και το πϊσ ζτυχε 

εκμετάλλευςθσ από δομζσ εξουςίασ. 

Τζλοσ, το τζταρτο κεφάλαιο αςχολείται με το ςυγκρότθμα Social Waste. Αρχικά 

υπάρχει μια ιςτορικι αναςκόπθςι του ςυγκροτιματοσ, ξεκινϊντασ από το ζτοσ 

δθμιουργίασ του, το 1999, πϊσ δθμιουργικθκε, πϊσ προζκυψε θ ζνταξι του ςτθν 

Freestyle Productions και ςτο Low bap κίνθμα, ποιοι οι λόγοι ανενεργοφσ δράςθσ τισ 

χρονιζσ μεταξφ 2004-2013 και ποιεσ διαφοροποιιςεισ υπιρξαν με τθν 

αναςυγκρότθςι του. Εν ςυνεχεία, γίνεται λόγοσ για τθ ιδεολογία και τθ ςφςταςθ 

του ςυγκροτιματοσ, δυο ςυγκοινωνοφντα δοχεία. Επιπλζον, υπάρχει μια 

μουςικολογικι ανάλυςθ, αναφζροντασ τα μουςικά χαρακτθριςτικά, τθ διαδικαςία 

δθμιουργίασ, το οργανολόγιο και το «ςπάςιμο κανόνων» πάνω ςτο hip hop. Ακόμθ, 

αναλφεται ςτο ςτιχουργικό κομμάτι, οι κεματολογίεσ, οι αναφορζσ και θ 

λειτουργικότθτά τουσ. Τζλοσ, τα τελευταία υποκεφάλαια αςχολοφνται με τισ 

ηωντανζσ εμφανίςεισ του ςυγκροτιματοσ από τθ δθμιουργία του μζχρι ςιμερα, τισ 

εξωμουςικζσ δραςτθριότθτεσ των μελϊν κακϊσ και οι ενδείξεισ επιρροισ που ζχει 

το ζργο τουσ. 
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Κεφάλαιο 1 
Πολιτικέσ διαςτάςεισ τησ μουςικήσ 
και το τραγούδι διαμαρτυρίασ 

Οι επαναςτάτεσ γνωρίηουν τθ δφναμθ τθσ 

μουςικισ, τουσ οπλίηει και τουσ ενιςχφει, ενϊ 

οι θγζτεσ φοβοφνται τθν επίδραςθ τθσ, τουσ 

μπερδεφει και τουσ αποδυναμϊνει  (Byerly 

2013, 230). 

Εικόνα 1 
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Ππωσ αναφζραμε, ςε αυτι τθν εργαςία θ πολιτικι μουςικι χωρίηεται ςε: 

υποςυνείδθτθ, χρθςτικι – ωσ μορφι προπαγάνδασ και ςυνειδθτι – ωσ τραγοφδι 

διαμαρτυρίασ. 

1.1 Υποςυνείδθτθ 

Ζνα μζροσ αυτοφ που χαρακτθρίηουμε «πολιτικι» μουςικι, δεν ζχει ζνα ρθτό 

πολιτικό περιεχόμενο. Γιατί χαρακτθρίηουμε όμωσ αυτά τα ζργα ωσ πολιτικά; Θ 

μουςικι είναι μοναδικά ικανι ςτθν επικοινωνία του νοιματοσ, αλλά το νόθμά τθσ 

εξαρτάται από το περιβάλλον τθσ (Trainor and Schmidt 310). Οι κεωρθτικοί 

υποςτθρίηουν ότι για να κατανοιςουμε τθ μουςικι ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ τθσ,  δεν 

αρκεί να αναλφςουμε μεμονωμζνα τθ μορφι και το περιεχόμενο των μουςικϊν 

ζργων. Ρρζπει επίςθσ να διερευνιςουμε το κεςμικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο 

λαμβάνουν χϊρα θ ςφνκεςθ, θ απόδοςθ και θ υποδοχι, θ παραγωγι, θ ανταλλαγι 

και θ διανομι ζργων, πλαίςιο μζςα ςτο οποίο τα ζργα αποκτοφν τθν πλιρθ 

ςθμαςία τουσ. Μόνο με τθν περιγραφι αυτοφ του πλαιςίου μπορεί κανείσ να δείξει 

πϊσ τα μουςικά ζργα που δεν ζχουν κανζνα ακουςτικό, προφανζσ πολιτικό ι 

κοινωνικό περιεχόμενο μποροφν να κεωρθκοφν ότι ζχουν πολιτικό ι κοινωνικό 

χαρακτιρα (Goehr 1994, 100). Καταλιγουμε ζτςι ςτο ςυμπζραςμα ότι μπορεί και θ 

πιο «απολιτικοποιθμζνθ» μουςικι ςφνκεςθ να υποδθλϊνει εμμζςωσ μια πολιτικι 

κζςθ από τθ μεριά του ςυνκζτθ, ακόμα και αν αυτι θ μουςικι δεν διακζτει 

πολιτικό περιεχόμενο. 

Επίςθσ το ςπάςιμο μουςικϊν κανόνων, αποτελεί μια αςυνείδθτθ ίςωσ, πολιτικι 

πράξθ. Θ ζνταξθ νζου μουςικοφ κϊδικα ςε μία κοινωνία «αντανακλά» αλλαγζσ ςτθν 

αυτοαντίλθψθ, τθν ομαδικι ταυτότθτα και τθν ιδεολογία ςτθν κοινωνία (Tagg 2010, 

285). Εξάλλου, όπωσ αναφζρει ο Ρλάτωνασ ςτθν «Ρολιτεία»: 

Οι μουςικοί τρόποι3  δεν αλλοιϊνονται ποτζ δίχωσ να διαταράξουν τισ πιο βαςικζσ 

πολιτικζσ και κοινωνικζσ ςυμβάςεισ. 

 

 

                                                           
3
 Εννοεί τουσ αρχαίουσ ελλθνικοφσ τρόπουσ (modes). 
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1.2 Χρθςτικι – ωσ μορφι προπαγάνδασ 

Εικόνα 2 

Θ δεφτερθ προςζγγιςθ αφορά τον λειτουργικό ρόλο που μπορεί να ζχει όταν 

χρθςιμοποιείται για πολιτικοφσ ςκοποφσ, πολλζσ φορζσ και εν αγνοία του ςυνκζτθ, 

όταν αποκτά ζνα χρθςιμοκθρικό χαρακτιρα, εκμεταλλευόμενθ από δομζσ εξουςίασ. 

Ρολλζσ φορζσ κόμματα, πολιτικοί  και κράτθ  προςπακοφν να αξιοποιιςουν τθν 

αντιλθπτι δφναμθ τθσ μουςικισ για ςκοποφσ προπαγάνδασ (Street 2003, 114–15). 

Οι δομζσ τθσ εξουςίασ ζχουν χρθςιμοποιιςει τθ μουςικι ωσ μζςο ι τρόπο 

μετάδοςθσ πολιτικϊν πλθροφοριϊν και αξιϊν, κινθτοποιϊντασ τον πλθκυςμό, 

προκαλϊντασ υπερθφάνεια, διαμορφϊνοντασ ταυτότθτα και νομιμοποιϊντασ τα 

πρότυπα εξουςίασ (Damodaran 2016, 1–2). Για παράδειγμα, κατά τθ διάρκεια του 

ναηιςτικοφ κακεςτϊτοσ, πολλοί ςυνκζτεσ διϊχκθκαν, κατθγοροφμενοι για εγγραφι 

ςε μια εκφυλιςμζνθ μορφι τζχνθσ που υποτίκεται δεν ιταν ςυμβατι με τθν Άρια 

φυλι. Αντίςτροφα, μια ςειρά θρωικισ μουςικισ χρθςιμοποιικθκε για να 

εξυπθρετιςει τουσ ςκοποφσ τθσ ιδεολογικισ προπαγάνδασ του κακεςτϊτοσ. Τα 

ολοκλθρωτικά κακεςτϊτα είναι ςαφϊσ ζνα ακραίο παράδειγμα, αλλά γενικά τα 

μουςικά πλαίςια χρθςιμοποιοφνται ςυχνά για να ςτθρίξουν τθ νομιμότθτα των 

πολιτικϊν κακεςτϊτων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των δθμοκρατιϊν. Φμνοι, 

πανθγφρια και ορχιςτρεσ εμφανίηονται ςυχνά, λιγότερο ωσ μορφζσ εξζγερςθσ αλλά 

ωσ εργαλεία για τον εορταςμό τθσ ορκοδοξίασ και του ςεβαςμοφ των υπαρχόντων 
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πολιτικϊν κεςμϊν (Traïni 2016b, 109). Ραράδειγμα επίςθσ του χρθςτικοφ ρόλου τθσ 

μουςικισ είναι όταν επιλζγεται για να ςυνοδεφει προεκλογικζσ εκςτρατείεσ. Επίςθσ, 

πζραν τθσ χριςθσ τθσ μουςικισ, χρθςιμοποιείται ακόμθ και θ φιμθ των μουςικϊν 

από τα ΜΜΕ μεκοδικά ωσ μζροσ των ςτρατθγικϊν επικοινωνίασ ςτθν πολιτικι 

(Traïni 2016a, 153). 

1.3 Συνειδθτι – Μουςικι διαμαρτυρίασ 

 

Εικόνα 3 Ο Victor Jarra, Χιλιανόσ τραγουδιςτισ, ποιθτισ, ςυγγραφζασ και κφριοσ εκπρόςωποσ μουςικοφ–
πολιτικοφ κινιματοσ «Nueva Canción Chilena», ςκοτϊκθκε από τον πραξικοπθματικό ςτρατό του Pinochet το 
1973.   

Θ τρίτθ προςζγγιςθ, προςζγγιςθ που κα ςτθριχτεί ζνα μεγάλο μζροσ τθσ μελζτθσ 

αφορά ςτο ςυνειδθτό πολιτικό περιεχόμενο που προςδίδει ςτο μουςικό του 

δθμιοφργθμα ο ςυνκζτθσ (Λογιάδθσ 2018). Λδιαίτεροσ λόγοσ κα γίνει  ςτο πιο 

ςυνειδθτό είδοσ πολιτικισ μουςικισ, το τραγοφδι διαμαρτυρίασ. 

Ζνα τραγοφδι διαμαρτυρίασ ζχει ςτοιχεία αντιπαράκεςθσ, διαμαρτυρίασ και 

αλλαγισ (Seeger 2019, 17), προζρχεται από τθν ανάγκθ υποςτιριξθσ, εκδιλωςθσ 

και φανζρωςθσ μιασ κοινωνικισ διαμαρτυρίασ. Θ διαμαρτυρία ςτθ δθμοφιλι 

μουςικι ςχετίηεται με τθν αντιπολίτευςθ, τθν αμφιςβιτθςθ, τθν εξζγερςθ και τθν 

αντίςταςθ (Piotrowska 2013, 279). Υπάρχουν επικετικά, επιςθμαςμζνα, 
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διπλωματικά, ιςυχα, ακόμα και αδζξια τραγοφδια διαμαρτυρίασ. Δεν ζχουν 

απαραιτιτωσ ζνα τυπικό πολιτικό χρϊμα. Μπορεί εφκολα να είναι αριςτερά, δεξιά 

ι ακόμθ και αντιπολιτικά. Μπορεί να κοιτάξουν προσ τα εμπρόσ, προσ τα πίςω ι 

προσ το εδϊ και τϊρα (Martinelli 2013, 42–43). Εκφράηουν τθ δυςαρζςκεια για τα 

προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι άνκρωποι ςτθν κοινωνία, καλφπτοντασ μια 

ευρεία ποικιλία κεμάτων και ανθςυχιϊν που κυμαίνονται από προςωπικά και 

διαπροςωπικά ζωσ τοπικά και παγκόςμια κζματα (Damodaran 2016, 5).  

Ζνασ τραγουδοποιόσ μπαίνοντασ ςυνειδθτά ςτθ διαδικαςία δθμιουργίασ ενόσ 

τραγουδιοφ διαμαρτυρίασ, κζλει να περάςει ζνα μινυμα προσ τον ακροατι, ζχει 

ζναν ςκοπό. Σκοπόσ  του είναι να αυξιςει τθ ςυνείδθςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ 

ςτουσ ακροατζσ, να οικοδομιςει αλλθλεγγφθ μζςω τθσ ςυναιςκθματικισ και 

πνευματικισ επίκλθςθσ τθσ μουςικισ, κακϊσ επιδιϊκει  να επιςθμάνει τθν 

κοινωνικι αδικία και ανιςότθτα. Θ αφξθςθ τθσ ςυνείδθςθσ ςυμβαίνει όταν τα άτομα 

ςυνειδθτοποιοφν τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και τουσ ςτόχουσ τουσ ωσ άτομα ι ωσ 

ομάδα, όταν ςυνειδθτοποιοφν τισ περιςτάςεισ τουσ και αρχίηουν να λαμβάνουν 

υπόψθ τισ ςυςτθμικζσ αιτίεσ αυτϊν των περιςτάςεων. Πταν τα άτομα αρχίηουν να 

καταλαβαίνουν ότι θ φτϊχεια τουσ δεν είναι το αποτζλεςμα μιασ δικισ τουσ 

αποτυχίασ, αλλά αποτελεί βαςικι πτυχι τθσ επιβίωςθσ του κοινωνικοπολιτικοφ 

ςυςτιματοσ μζςα ςτο οποίο ηουν, οι ςυνειδθτοποιιςεισ τουσ κα ζχουν αυξθκεί 

(Binfield 2009, 109).  

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι τα κείμενα μουςικισ διαμαρτυρίασ ζχουν ζνα 

επιμορφωτικό χαρακτιρα, αντιπροςωπεφουν ζναν τρόπο γνϊςθσ που μπορεί να 

γίνει κατανοθτόσ τόςο γνωςτικά όςο και αιςκθτικά (Gershon 2010, 628). Μπαίνουν 

ςτθ ςφαίρα τθσ δθμόςιασ παιδαγωγικισ θ οποία ορίηεται «ωσ χϊροι, τοποκεςίεσ 

και γλϊςςεσ εκπαίδευςθσ και μάκθςθσ που υπάρχουν ζξω από τα τείχθ του 

ςχολείου και άλλα επίςθμα κεςμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα» (Haycock 2015, 

433)4. 

Αυτι θ λειτουργία του τραγουδιοφ διαμαρτυρίασ ωσ δθμόςια παιδαγωγικι 

ςχετίηεται με τισ ζννοιεσ του Gramsci περί πολιτιςμικισ θγεμονίασ και  

                                                           
4
 Ο όροσ προζρχεται από τουσ  Sandlin, Schultz και Burdick. 
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ριηοςπαςτικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων (Haycock 2015, 433 βλ. Γ. Ρολιτιςμικι 

θγεμονία/ "Ρόλεμοσ κζςθσ"). Οι ζννοιεσ του Gramsci υποδθλϊνουν ότι θ μουςικι 

διαμαρτυρίασ ζχει πικανά αντί-θγεμονικά αποτελζςματα και επιρροζσ ςτθ δθμόςια 

ςυνείδθςθ. Δίνει  τθν ευκαιρία ςτουσ ακροατζσ να φανταςτοφν ζναν κόςμο που 

είναι λιγότερο αυτοκαταςτροφικόσ, και ζνα πολιτιςτικό ορίηοντα λιγότερο 

περιοριςμζνο από αυτόν που παρουςιάηει θ κυρίαρχθ καπιταλιςτικι ι 

νεοφιλελεφκερθ θγεμονία. Γίνεται παράγοντασ διευκόλυνςθσ και καταλφτθσ τθσ 

εκπαίδευςθσ ενθλίκων που είναι δυνθτικά πολφ πιο ιςχυρι, διαρκισ και εφ’ όρου 

ηωισ από τθν τυπικι μάκθςθ εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων και άλλουσ 

παραδοςιακά ερευνθτικοφσ τομείσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ (Wright and Sandlin 

2009, 130). 

Αυτι θ άτυπθ μορφι εκπαίδευςθσ που προςφζρεται από τα τραγοφδια 

διαμαρτυρίασ, κακιςτά τα ακροατιρια τθσ μουςικισ διαμαρτυρίασ ενιλικουσ 

μακθτζσ, ενϊ  οι μουςικοί, μουςικισ διαμαρτυρίασ, που αςχολοφνται με τθν αντι-

θγεμονικι πολιτιςτικι δραςτθριότθτα γίνονται  ριηοςπαςτικοί εκπαιδευτικοί 

ενθλίκων (Haycock 2015, 433–34) και ςφμφωνα με τθν αντίλθψθ του Gramsci 

ορίηονται ωσ «οργανικοί διανοοφμενοι» (Mayo 2010, 24). Κα μποροφςαμε να ποφμε 

ότι και αυτό το είδοσ πολιτικοφ τραγουδιοφ χρθςιμεφει ωσ προπαγάνδα, με τθ 

διαφορά όμωσ ότι δεν χριηει εκμετάλλευςθσ από το κράτοσ και από κεςμοφσ 

εξουςίασ. 

Εν κατακλείδι, ο Courtney Brown (2008) αναφζρεται ςτθ μουςικι με λυρικό 

περιεχόμενο ωσ «μουςικι πολιτικοφ μανιφζςτου». Ραρατθρεί ότι θ μουςικι 

πολιτικοφ μανιφζςτο ζχει ωσ ςτόχο όχι μόνο να εκπαιδεφςει και να ενθμερϊςει, 

αλλά και να υποκινιςει τουσ ακροατζσ ςε δράςθ. Τα κείμενα του «μουςικοφ 

πολιτικοφ μανιφζςτου» προορίηονται ςυνικωσ να είναι καταλυτικά ζγγραφα που 

βοθκοφν ςτθ δθμιουργία πολιτικισ αλλαγισ λόγω τθσ επίδραςθσ που ζχουν ςτουσ 

αναγνϊςτεσ ι τουσ ακροατζσ τουσ. Μπορεί επίςθσ να διαδραματίςουν ακτιβιςτικό 

ρόλο με τον οποίο λειτουργοφν ωσ πράκτορεσ που προκαλοφν ςθμαντικι αλλαγι 

ςτον πολιτικό μασ κόςμο (Brown 2008, 30). 

 



Ρολιτικζσ διαςτάςεισ μουςικισ 

24 
 

1.3.1 Γιατί μουςικι για διαμαρτυρία; 

Γιατί θ διαμαρτυρία να γίνει μζςω τθσ μουςικισ; Τι διαφορά ζχει από ζναν πολιτικό 

λόγο, ζνα πλακάτ ι ςε τι διαφζρει από ζνα άλλο είδοσ τζχνθσ όπωσ τα εικαςτικά ι 

τθ λογοτεχνία; Θ μουςικι είναι το μζςο επιλογισ για τθν επικοινωνία μθνυμάτων 

και ςυναιςκθμάτων που μπορεί να είναι δφςκολο να εκφραςτοφν - ι τουλάχιςτον 

λιγότερο αποτελεςματικά - με άλλουσ τρόπουσ (Schrippers 2019, 14). Ο Robbie 

Lieberman υποςτθρίηει: 

Μπορεί να είναι πιο αποτελεςματικι (από το κείμενο) (...) γιατί μπορεί να 

φκάςει ςτουσ ανκρϊπουσ και να τουσ αγγίξει τόςο ςυναιςκθματικά όςο και 

διανοθτικά (Lieberman 1989, 151). 

Σε ςφγκριςθ με τθν ομιλία και τισ εικαςτικζσ τζχνεσ, θ μουςικι φαίνεται εγγενϊσ 

κατάλλθλθ για τθν ζκφραςθ ςυλλογικϊν μθνυμάτων, ςυναιςκθματικϊν ταυτοτιτων 

και των ςχζςεων μεταξφ  των ατόμων με ομάδεσ, με τον εαυτό τουσ, ο ζνασ με τον 

άλλον και με το περιβάλλον του (Tagg 2010, 287). Τα τραγοφδια είναι πιο 

ςυγκεντρωμζνα και πιο εφκολα να τα κυμοφνται από πολιτικζσ πραγματείεσ, και 

ςυνικωσ είναι πιο ευχάριςτο να ακοφγονται από τισ μακρζσ ομιλίεσ (Seeger 2019, 

18).  

Επίςθσ, θ άμεςθ κρατικι λογοκριςία τθσ μουςικισ είναι ςπάνια ςτισ δυτικζσ 

φιλελεφκερεσ δθμοκρατίεσ (Street 2003, 117). Τα τραγοφδια διαμαρτυρίασ είναι 

ζνασ δθμιουργικόσ τρόποσ ζκφραςθσ ενόσ μθνφματοσ που δεν φιλτράρεται ι δεν 

καταςτζλλεται από τα κφρια μζςα ενθμζρωςθσ (Elizabeth και Cort 2013, 49). Θ 

μουςικι είναι  θ απόλυτθ τοπικι και διεκνισ επικοινωνία, υπερβαίνει τα γλωςςικά 

εμπόδια και υπονομεφει τθ λογοκριςία ςε αντίκεςθ με οποιοδιποτε άλλο μζςο 

διαμαρτυρίασ (Byerly 2013, 230). Ζτςι, το γεγονόσ ότι θ μουςικι δεν λαμβάνεται 

ςυχνά ςοβαρά υπόψθ ωσ πολιτικι δραςτθριότθτα δίνει ςυχνά ςτουσ μουςικοφσ και 

τουσ τραγουδιςτζσ περιςςότερθ άδεια για να προςεγγίςουν ζνα ευρφ φάςμα 

ακροατθρίων από ότι κα ιταν δυνατόν με άλλουσ τφπουσ πολιτικοφ ακτιβιςμοφ 

(Lewis 1985, 154–55). Ο Joe Hill (1879–1915) μζλοσ των Βιομθχανικϊν Εργαηομζνων 

του Κόςμου (IWW ι «Wobblies») και ο ςθμαντικότεροσ τραγουδοποιόσ τουσ 

αναφζρει: 
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Ζνα φυλλάδιο, ανεξάρτθτα από το πόςο καλό είναι, δεν διαβάηεται ποτζ 

περιςςότερο από μία φορά, αλλά ζνα τραγοφδι μακαίνεται από καρδιάσ και 

επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Και υποςτθρίηω ότι εάν ζνα άτομο βάλει 

μερικά ψυχρά, κοινά γεγονότα ςε ζνα τραγοφδι, ντφνοντάσ τα με ζνα 

μανδφα χιοφμορ και αποφορτίηοντασ τα, κα καταφζρει να διδάξει ζνα 

μεγάλο αρικμό εργαηομζνων που είναι αμόρφωτοι ι αδιάφοροι για να 

διαβάςουν ζνα φυλλάδιο ι ζνα άρκρο για τθν οικονομικι επιςτιμθ (Seeger 

2019, 18). 

Επίςθσ θ ειςαγγελζασ που καταδίκαςε τον De Béranger το 1821 λόγω των αιχμθρϊν 

ςτίχων των τραγουδιϊν του είπε: 

Ενϊ το πιο ζνοχο φυλλάδιο άςκθςε μόνο τθν κακι του επιρροι ςε ζναν 

μικρό κφκλο, το τραγοφδι, χίλιεσ φορζσ πιο μεταδοτικό, μπορεί να μολφνει 

ακόμα και τον αζρα που αναπνζουμε (Traïni 2016a, 145). 

1.3.2 Σχζςθ «πολίτικου-μουςικοφ» – ακροατι  

Τραγοφδια με μθνφματα διαμαρτυρίασ ενδζχεται να φτάςουν ςε όςουσ 

ενδιαφζρονται ιδθ, κακϊσ όμωσ και ςε εκείνουσ που είναι ακόμα ουδζτεροι. Σε 

ποιο βακμό όμωσ ο ακροατισ κα εκλάβει τα μθνφματα που κζλει να περάςει ο 

καλλιτζχνθσ; Tο ανατρεπτικό πολιτικό περιεχόμενο ενόσ τραγουδιοφ διαμαρτυρίασ 

πικανόν να απαιτεί γνϊςθ του κοινοφ που πρζπει να αναγνωρίςει τι κζλουν να 

υπονοοφν οι τραγουδιςτζσ (Piotrowska 2013, 183–84).  Ωςτόςο, αυτι θ γνϊςθ 

μπορεί να είναι ανεπαρκείσ, κι ζτςι ο ακροατισ μπαίνει ςτο δίλθμμα εάν κα 

αςχολθκεί ι όχι με το περιεχόμενο ενόσ τραγουδιοφ και ςε αυτό, ςθμαντικό ρόλο 

διαδραματίηει θ ςχζςθ μεταξφ ακροατι και «πολιτικοφ – μουςικοφ».  

Ο Allan Moore ςτο κεφάλαιο «Persona» του Song Means (2012), εξετάηει τον ρόλο 

του ακροατι ςε ζνα τραγοφδι διαμαρτυρίασ, κζτοντασ τον ακροατι ςε κζςθ 

πρωταγωνιςτι, ανταγωνιςτι ι παρατθρθτι. Ο ακροατισ που  μπορεί να ζχει τθ 

κζςθ του πρωταγωνιςτι, κυριαρχεί το αίςκθμα του «εγϊ», ταυτίηεται με το νόθμα 

του τραγουδιοφ, ςυμφωνεί με τον τραγουδιςτι και τον  βλζπει ωσ επζκταςθ  του 

εαυτοφ του. Ο ακροατισ ςτθ κζςθ του ανταγωνιςτι, κυριαρχεί το αίςκθμα του 
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«άλλου», δεν ταυτίηεται με το νόθμα του τραγουδιοφ και διαφωνεί. Τζλοσ, ο 

ακροατισ ςτθ κζςθ του παρατθρθτι, δεν ταυτίηεται οφτε αντιτίκεται με τον 

τραγουδιςτι. 

Επίςθσ, ο Moore εξετάηει τθν επιρροι τθσ παραγωγισ ςτθ ςχζςθ τραγουδιςτι – 

ακροατι. Θ παραγωγι μπορεί να είναι ρεαλιςτικι (χωρίσ αντιχθςθ),  

προςπακϊντασ  να αποκλείςει τθν αίςκθςθ του χϊρου, παρζχοντασ  μια επίδραςθ 

οικειότθτασ που θ τραγουδίςτρια ι ςολίςτ τραγουδά «μόνο για ςασ», 

δθμιουργϊντασ ζτςι μια αίςκθςθ αποκλειςτικότθτασ και πιο πικανόν ο ακροατισ να 

γίνει ι πρωταγωνιςτισ ι ανταγωνιςτισ. Από τθν άλλθ, μια παραγωγι μπορεί να 

είναι ρομαντικι (με αντιχθςθ), να καταγράφει τουσ ιχουσ του περιβάλλοντοσ 

χϊρου, να κζλει  «να φζρει τον ακροατι ςτο ςτοφντιο ι ςτο αίκριο»  και να 

προκαλζςει μια αίςκθςθ κοινοφ που πιο πικανόν ο ακρατισ να είναι παρατθρθτισ 

(A. F. Moore 2012, 185–89). 

1.3.3 Μουςικολογικζσ αναλφςεισ 

Ωσ είδοσ 

Θ κατθγορία τθσ μουςικισ διαμαρτυρίασ, ωσ ςυνειδθτά ςχεδιαςμζνο μουςικό και 

πολιτικό είδοσ, ζχει προκφψει με τον ςυνδυαςμό των πολιτικϊν περιςτάςεων που 

χαρακτιριςαν τθν αρχι του 20ου αιϊνα. Οι αντι-αποικιοκρατικοί αγϊνεσ, τα 

κινιματα για τα πολιτικά δικαιϊματα, οι ςοςιαλιςτικζσ επαναςτάςεισ, τα αγροτικά 

και ςυνδικαλιςτικά κινιματα επιταχφνκθκαν από τθ δεφτερθ δεκαετία του 20οφ 

αιϊνα. Τα εκνικιςτικά κινιματα ςτθ Λατινικι Αμερικι, τθν Αςία και τθν Αφρικι, τα 

πολιτικά κινιματα πριν και μετά τθν επανάςταςθ ςτθν Κίνα και τθ ωςία, τθν 

Ελλθνικι Αντίςταςθ, τον Μάιο του 1968, το Κίνθμα των Ρολιτικϊν Δικαιωμάτων, το 

Κίνθμα κατά του Απαρτχάιντ, το Κίνθμα Nueva Cancion.  Στθ Λατινικι Αμερικι είναι 

μερικά παραδείγματα μαηικϊν πολιτικϊν αναταραχϊν και κινιςεων που 

δθμιοφργθςαν ρεπερτόριο μουςικισ διαμαρτυρίασ κατά τθ διάρκεια του 20οφ 

αιϊνα. Είναι μια ξεχωριςτι κατθγορία, που περιλαμβάνει τθ χριςθ τθσ μουςικισ 

ςτθν πολιτικι και ωσ πολιτικι (Damodaran 2016, 5).  
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Ρριν από τθ δεκαετία του 1960, οι πολιτικζσ απόψεισ κάποιου κακόριςαν μερικζσ 

φορζσ το είδοσ τθσ μουςικισ που πρζπει να γράψει, αλλά ςτθ δεκαετία του 1960 

γεννικθκε θ ςχετικά νζα ιδζα να γίνει θ μουςικι μια πολιτικι διλωςθ από μόνθ τθσ 

(Gann 2003).   

Λόγοι μη ανάλυςησ και κατηγοριοποίηςησ  

Θ πολιτικι μουςικι και κατ’ επζκταςθ θ μουςικι διαμαρτυρίασ δεν κατζχει μεγάλθ 

κζςθ ςτισ κοινωνικζσ και μουςικολογικζσ μελζτεσ. Ελάχιςτθ είναι θ ςυςτθματικι 

διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ τθσ μουςικισ με τον πολιτιςμό ι τθν κοινωνία ςτο ςφνολό 

τθσ και ακόμθ λιγότερθ προςπάκεια ζχει γίνει για τθν κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ 

μουςικισ και πολιτικισ (Damodaran 2016, 1). Θ δυτικι μουςικολογικι προςζγγιςθ 

χωρίηει τθ μουςικι ςε «υψθλι» και «χαμθλι» (Βλ. Γ. Μαηικι κουλτοφρα). Οι 

κατθγορίεσ όπωσ θ «υψθλι» και θ «χαμθλι» μουςικι χρθςιμοποιοφνται ςυνεχϊσ 

για να κρίνουν εάν ςυγκεκριμζνα είδθ μουςικισ μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν, 

αν είναι  ςοβαρά ι όχι (S Frith 2007, 167). Ρολλζσ μορφζσ pop μουςικισ, όπωσ jazz, 

rock, rap και οφτω κακεξισ, οι οποίεσ περιείχαν ςτθν ιςτορία τουσ ιςχυρά ςτοιχεία 

διαμαρτυρίασ, ζχουν απορριφκεί ωσ κατϊτερθ μουςικι και ςυχνά επικίνδυνθ, 

χρθςιμοποιϊντασ φαινομενικά αντικειμενικά κριτιρια όπωσ αυτά τθσ δομισ  των 

δεξιοτιτων και των τεχνικϊν (Damodaran 2016, 3). Ζτςι, θ μουςικι διαμαρτυρίασ 

πζραςε ςτθ ςφαίρα τθσ pop μουςικισ («χαμθλι») και δεν ζτυχε ιδιαίτερθσ μελζτθσ 

από τουσ μουςικολόγουσ. 

Θ εκνομουςικολογία και οι πολιτιςτικζσ ςπουδζσ ζδωςαν ϊκθςθ ςτθν ανάλυςθ τθσ  

ςχζςθσ τθσ «υψθλισ» μουςικισ με τθν πολιτικι. Ο ςτόχοσ τουσ ιταν να πείςουν 

τουσ κλαςικοφσ κεωρθτικοφσ  μουςικισ ότι εφόςον οι  μθ δυτικζσ και δθμοφιλείσ 

μορφζσ μουςικισ μποροφν να φζρουν με αςφάλεια τθν κοινωνικι και πολιτικι τουσ 

φφςθ, ίςωσ και θ δυτικι μουςικι υψθλισ τζχνθσ μπορεί να το κάνει (Goehr 1994, 

101).  

Ο λόγοσ που το τραγοφδι διαμαρτυρίασ ταξινομείται ςτα υπάρχοντα είδθ και θ 

απροκυμία των μουςικολόγων αλλά και των μζςων παραγωγισ να εξετάςουν το 

τραγοφδι διαμαρτυρίασ ωσ ξεχωριςτό είδοσ, επιςθμαίνει ο Dario Martinelli, υπάρχει 

ςτθ γενικότερθ απροκυμία  να εντοπίηονται τα είδθ με βάςθ το περιεχόμενο των 
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ςτίχων και  ςτθν απροκυμία να εντοπίηονται τα είδθ με μια πολιτικι και ιδεολογικι 

ζννοια (Martinelli 2013, 145).  Ο Kylle Gann τονίηει επίςθσ τισ ιςτορικζσ δυςκολίεσ 

ανάλυςθσ τθσ πολιτικισ μουςικισ:  

Από τθν ίδια τθ φφςθ τθσ, θ πολιτικι μουςικι εάν δεν είναι λογοκριμζνθ 

είναι τουλάχιςτον μθ υποςτθριηόμενθ από τισ υπάρχουςεσ δομζσ εξουςίασ 

και ςυχνά χάνεται  από τθν ιςτορία ι τουλάχιςτον δφςκολα τεκμθριϊνεται 

(Gann 2003).  

Κατηγοριοποίηςη Denisoff 

Ο Denisoff επιχειρεί να διαχωρίςει τα τραγοφδια διαμαρτυρίασ ςε δφο κατθγορίεσ: 

μαγνθτικά και ρθτορικά τραγοφδια, ςυγκρίνοντασ τα τραγοφδια διαμαρτυρίασ που 

υπιρχαν πριν το κίνθμα ανκρϊπινων δικαιωμάτων ςτισ Θ.Ρ.Α τθ δεκαετία του 1960 

και των μετζπειτα.  

Τα μαγνθτικά τραγοφδια χρθςιμοποιοφν απλζσ μελωδίεσ και ςτίχουσ που μποροφν 

εφκολα να τραβιξουν τθν προςοχι των ακροατϊν και να μεταδϊςουν ζνα άμεςο 

πολιτικό μινυμα (Damodaran 2016, 6). Χρθςιμεφουν ωσ μαγνιτεσ, ενκαρρφνουν τθ         

ςυμμετοχι, δθμιουργϊντασ γνωςτζσ και πιαςάρικεσ μελωδίεσ, 

επαναλαμβανόμενουσ ςτίχουσ, απλζσ ςυγχορδίεσ και προςφζρουν ζνα απλό 

πολιτικό μινυμα (Eyerman and Jamison 1998, 43). Δθμιουργοφν κοινωνικι ςυνοχι, 

αίςκθμα αλλθλεγγφθσ μεταξφ μελϊν ι υποςτθρικτϊν ενόσ ςυγκεκριμζνου 

κινιματοσ ι ιδεολογικοφ ςυνόλου (Denisoff 1968, 147).  

Τα ρθτορικά είναι λιγότερο άμεςα, επιςθμαίνουν κάποιο ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα 

και απευκφνονται ςτο κοινό με ςυναιςκθματικοφσ όρουσ. Εςτιάηουν ςτθν ατομικι 

αγανάκτθςθ και τθ διαφωνία, αλλά δεν προςφζρουν καμία λφςθ. Δίνουν ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτουσ ςτίχουσ, αλλά επιτρζπουν περιςςότερο χϊρο για μουςικζσ 

δεξιότθτεσ (Eyerman and Jamison 1998, 43). Ρροςπακοφν να τονίςουν και να 

περιγράψουν ζναν όρο, αλλά δεν προςφζρουν μια ιδεολογικι ι οργανωτικι λφςθ, 

όπωσ τθ ςφνδεςθ με ζνα κοινωνικό κίνθμα (Damodaran 2016, 6). 
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Κατηγοριοποίηςη Martinelli (Martinelli 2013, 42–45) 

Ο  Dario Martinelli ςτο «Popular music, social protest and their semiotic 

implications» (2013) επιχειρεί να κατθγοριοποιιςει το τραγοφδι διαμαρτυρίασ ωσ 

προσ το πλαίςιο, το περιεχόμενο και τθ μουςικι.  

Ωσ προσ το πλαίςιο, βαςίηεται ςτθν κατθγοριοποίθςθ του Gino Stefani, ο οποίοσ 

χωρίηει ςε τρεισ τφπουσ τα  τραγοφδια που ακοφγονται ςε μια ςυγκζντρωςθ: 

εςτιαςμζνο, γενικό, φατικό. Το εςτιαςμζνο τραγοφδι είναι ζνα τραγοφδι γραμμζνο 

για μια ςυγκεκριμζνθ περίςταςθ ι εκδιλωςθ, κα μποροφςε να το γράψει και ζνασ 

ςυμμετζχοντασ τθσ εκδιλωςθσ.  Στο γενικό τραγοφδι οι ςτίχοι καλφπτουν το κζμα 

με γενικότερο τρόπο όπωσ π.χ. ζνα αντιρατςιςτικό τραγοφδι. Τζλοσ, το φατικό 

μπορεί να μθν είναι τραγοφδι διαμαρτυρίασ, όμωσ  ζχει ωσ ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ 

επαφισ και τθσ ομαδικισ αίςκθςθσ μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςτθν εκδιλωςθ. Οι 

ςτίχοι είναι ςχεδόν άςχετοι και αυτό που ζχει ςθμαςία είναι θ ικανότθτα του 

τραγουδιοφ να δθμιουργιςει τθ ςωςτι ατμόςφαιρα (π.χ.We will rock you). 

Ωσ προσ το περιεχόμενο, χωρίηει τουσ τφπουσ με βάςθ το λυρικό περιεχόμενο. 

Χωρίηει τουσ τφπουσ ςε κλαςικό, πνευματικό και hippie. Ο κλαςικόσ τφποσ 

προςφζρει μια ουςιαςτικά αναλυτικι προςζγγιςθ, με τθ ςαφι πρόκεςθ να 

ςυηθτιςουμε ζνα κζμα με ζναν λεπτομερι και εςτιαςμζνο τρόπο. Είναι ζνα 

εςτιαςμζνο τραγοφδι ωσ προσ το πλαίςιο, δίνει τθν αίςκθςθ του «εδϊ και τϊρα»,  

κζλει τον ακροατι να «ακοφςει» και να «πράξει». Ο πνευματικόσ τφποσ ζχει ζνα πιο 

ποιθτικό χαρακτιρα, ςτοχεφει ςτο ςυναίςκθμα, ηθτά από το κοινό να ζχει μια ιδζα 

(αντί να γνωρίηει ειδικά), να περιμζνει, να ελπίηει, να ζχει πίςτθ. Ωσ προσ το πλαίςιο 

είναι γενικό και φατικό. Ο hippie τφποσ ζχει μια αντι-ιδεολογικι ι ακόμα και 

μθδενιςτικι λυρικι προςζγγιςθ, τείνει να είναι γενικό ι φατικό με κακολικό 

μινυμα. Ρροτρζπει το κοινό να «ςταματιςει να χάνει τον χρόνο του» και να 

«δράςει» όπωσ κάποια από τα τραγοφδια των Βeatles. 

Θ τελευταία κατθγοριοποίθςθ του Martinelli γίνεται ωσ προσ τθ μουςικι. Χωρίηει 

του τφπουσ ςε απλά, ςοβαρά ι επίςθμα, επικετικά, ιδιόμορφα και προςωπικά. Τα 

απλά είναι τα πιο ςυνθκιςμζνα, κάνουν χριςθ απλϊν οργάνων, ελκυςτικισ 

μελωδίασ, ευχάριςτων ρυκμικϊν μοτίβων και κατθγοριοποιοφνται με βάςθ τα 



Ρολιτικζσ διαςτάςεισ μουςικισ 

30 
 

εγχϊρια είδθ. Τα ςοβαρά ι επίςθμα είναι χαρακτθριςτικό των περιςςότερων 

φιλανκρωπικϊν εκδθλϊςεων. Τείνουν να είναι πιο mainstream με μια pop 

ποιότθτα, με μεγάλεσ παραγωγζσ. Τα επικετικά ςυνικωσ αναδφονται από τθν 

υπόγεια / εναλλακτικι ςκθνι. Είναι το είδοσ που βρίςκουμε πιο ςυχνά ςε είδθ όπωσ 

indi rock ι rap. Είναι αναγνωρίςιμα από τθ ςτάςθ του «κυμοφ» τόςο τθσ μουςικισ 

όςο και των ςτίχων. Τα ιδιόμορφα είναι λιγότερο κοινά και πιο περίεργα. Αυτόσ ο 

τφποσ ακολουκεί τθ μεταμοντζρνα γοθτεία τθσ δθμιουργίασ, κάνουν ρετρό 

απομιμιςεισ με αναγνωρίςιμθ ταυτότθτα. Τζλοσ, τα προςωπικά δεν ακολουκοφν 

ζνα αναγνωρίςιμο ςτυλ  αλλά ζχουν ζνα προςωπικό. Τραγουδιςτζσ και 

τραγουδοποιοί διάφορων χϊρων και εποχϊν προςζφεραν πλοφςια ποικιλία ςε 

αυτόν τον τομζα. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτισ τθσ κατθγορίασ αποτελεί ο 

Bob Dylan. 

Κανζνα μζροσ του μοντζλου δεν είναι ξζνο προσ τισ γκρίηεσ περιοχζσ και τθν 

ευελιξία (π.χ. εάν αλλάξει το πλαίςιο, αλλάηουν και οι ςυναφείσ λειτουργίεσ), ενϊ οι 

τρεισ κφριεσ ομάδεσ (πλαίςιο, περιεχόμενο, μουςικι) βρίςκονται ςε διαρκι 

αλλθλεπίδραςθ. 

Μουςικά ςτοιχεία / ςτρατηγικζσ που ςυμβάλλουν ςε ζνα επιτυχημζνο Τ.Δ.5 

Ο Dario Martinelli εξθγεί επίςθσ, τα μουςικά ςτοιχεία και τισ ςτρατθγικζσ μου 

μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν επιτυχία ενόσ τραγουδιοφ διαμαρτυρίασ. Ρροτείνει τθ 

χριςθ ενόσ κοινοφ και εφχρθςτου οργάνου, όπωσ ακουςτικζσ κικάρεσ, ελαφριά 

κρουςτά ι και αυτοςχζδια όργανα για πιο οικεία αίςκθςθ ςε μθ μουςικοφσ. Τθ 

χριςθ απλϊν αρμονικϊν δομϊν,  βαςικϊν ρυκμικϊν δομϊν (π.χ.  Queens,We Will 

Rock You), πιαςάρικα hook ι refrain (τυπικό κουπλζ/ ρεφρζν) και μια πολιτιςμικι 

ςυμβολι αναγνωρίςιμου ιχου, μια «ακουςτικι» ι «ethnic» αίςκθςθ (Martinelli 

2013, 46–48). 

Σχζςη χαρακτήρα/περιβάλλοντοσ  

Ο Allan Moore ςτον επίλογό του ςτο  “Τhe routledge history of social protest in 

popular music”(2013), εξετάηει τθ ςχζςθ μεταξφ χαρακτιρα και περιβάλλοντοσ. Το 
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 Τραγοφδι διαμαρτυρίασ. 
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περιβάλλον ενόσ τραγουδιοφ μπορεί να διαβαςτεί για να τροποποιιςει τον 

υποτικζμενο χαρακτιρα του τραγουδιοφ λαμβάνοντασ υπόψθ τρία ςτοιχεία:  τα 

κζματα υφισ, το αρμονικό περιβάλλον και τθν τυπικι δομι ι τθν αφθγθματικι 

δομι, τθ ςειρά με τθν οποία λαμβάνουν χϊρα τα γεγονότα και τα μοτίβα 

επανάλθψθσ μζςα ςε αυτιν τθ δομι. Μια τζτοια ανάλυςθ δείχνει πζντε πικανά 

επίπεδα ςχζςθσ μεταξφ του χαρακτιρα και του περιβάλλοντοσ. 

Το περιβάλλον μπορεί να είναι αδρανζσ,  μθ ςυνειςφζροντασ κάτι ςτθν ζννοια του 

τραγουδιοφ. Μπορεί να είναι ιρεμο, απλϊσ δθμιουργεί προςμονι, ςε μεγάλο 

βακμό ευκυγραμμιςμζνθ, τθ οποία  μπορεί να ακοφει ζνασ ακροατισ. Μπορεί να 

είναι ενεργό, υποςτθρίηοντασ τθ κζςθ του χαρακτιρα, ςυχνά μζςω τεχνικϊν που 

ςχετίηονται με τθ ηωγραφικι λζξεων. Μπορεί να είναι παρεμβατικό, προχωρϊντασ 

περιςςότερο από ό, τι ορίηεται ςτο ςτίχο ενιςχφοντασ αυτό που ςθμαίνει. Τζλοσ, 

μπορεί να είναι άμεςα αντιφατικό (A. Moore 2013, 387–88). 

Ζνασ μουςικόσ χαρακτιρασ, από το οποίο προζρχεται θ διαμαρτυρία, υπάρχει   

πάντα μζςα ςε ζνα μουςικό περιβάλλον (...) μερικζσ φορζσ υποςτθρίηει μια 

τζτοια ςχζςθ και μερικζσ φορζσ παραμζνει αδρανισ. Ωςτόςο, είναι πάντα εκεί, 

αυτό είναι ςίγουρο. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που δεν διαβάηουμε τραγοφδια 

διαμαρτυρίασ, τα ακοφμε (A. Moore 2013, 389). 

1.4 Μουςικι και κοινωνικά κίνθμα 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο κα μελετθκεί θ ςχζςθ τθσ μουςικι με τα κοινωνικά 

κινιματα μζςα από προθγοφμενεσ μελζτεσ. Ρϊσ θ μουςικι μπορεί να ςυμβάλει 

ςτουσ ςτόχουσ ενόσ κινιματοσ και πϊσ το κίνθμα ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

μουςικισ δραςτθριότθτασ. 

1.4.1 Κοινωνικό κίνθμα– Συλλογικι δράςθ 

Θ ςυλλογικι δράςθ είναι «κάκε δραςτθριότθτα που ζχει ζναν κοινό ςτόχο και 

αποτελείται από δφο ι περιςςότερα άτομα» και τα κοινωνικά κινιματα είναι 

«ςυλλογικζσ προκλιςεισ για ςυςτιματα ι δομζσ εξουςίασ» (Corte and Edwards 
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2008).6 Οι κοινωνιολόγοι και οι πολιτικοί επιςτιμονεσ πρότειναν τθ διακεςιμότθτα 

πόρων, και τθν παρουςία πολιτικϊν ευκαιριϊν, ωσ κλειδί για κινθτοποίθςθ 

(Stekelenburg και Klandermans 2013, 2).7Οι πολιτικζσ ευκαιρίεσ είναι οι ςυνκικεσ 

που ενκαρρφνουν, αποκαρρφνουν και διαμορφϊνουν τθν πικανότθτα και τθν 

επιτυχία τθσ κινθτοποίθςθσ. Δεν είναι όμωσ αρκετι θ φπαρξθ  πολιτικϊν ευκαιριϊν 

ι  πόρων για κινθτοποίθςθ. Θ ζννοια τθσ δομισ των πολιτικϊν ευκαιριϊν κινδυνεφει 

να γίνει «ςφουγγάρι που απορροφά κάκε πτυχι του περιβάλλοντοσ των κοινωνικϊν 

κινθμάτων» (Corte και Edwards 2008, 5). 

Θ ςυμμετοχι ςε κοινωνικά κινιματα επθρεάηεται ςε μεγάλο βακμό από το πόςο τα 

άτομα ςυνδζονται ι ταυτίηονται τόςο με τισ ιδζεσ όςο και με τουσ άλλουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςε ζνα κίνθμα (Corte and Edwards 2008, 5). Ρροχπόκεςθ για 

κινθτοποίθςθ είναι το γνωςτικό πλαίςιο και θ  ςυλλογικι ταυτότθτα των μελϊν. Θ 

ςυλλογικι ταυτότθτα αφορά τισ γνϊςεισ που μοιράηονται τα μζλθ μιασ 

μεμονωμζνθσ ομάδασ (Taylor και Whittier 1992, 79), ενϊ το γνωςτικό πλαίςιο 

εςτιάηει τθν προςοχι ςτθν καταςκευι ιδεϊν μζςα ςτα κοινωνικά κινιματα, ςτον 

ρόλο των διανοοφμενων τθσ κίνθςθσ και ςτθν άρκρωςθ τθσ ςυλλογικισ ταυτότθτασ 

των κοινωνικϊν κινθμάτων (Eyerman and Jamison 1998, 21). Τα κοινωνικά κινιματα 

είναι δθμιουργικοί ι πειραματικοί χϊροι για τθν εξάςκθςθ νζων μορφϊν 

κοινωνικισ και γνωςτικισ δράςθσ, διατυπϊνουν νζα ενδιαφζροντα γνϊςθσ, 

ενςωματϊνοντασ νζεσ κοςμολογικζσ παραδοχζσ, με οργανωτικζσ καινοτομίεσ και 

μερικζσ φορζσ με νζεσ προςεγγίςεισ ςτθν επιςτιμθ (Eyerman and Jamison 1998, 

17).  

Τα ηθτιματα τθσ ςθμαςίασ, τθσ πίςτθσ, τθσ αξίασ και τθσ ταυτότθτασ φαίνονται πιο 

ςθμαντικά από τθν πολιτικι επιδίωξθ τθσ εξουςίασ και τθν επίτευξθ πρακτικϊν 

οικονομικϊν βελτιϊςεων. Ρολλά από τα νζα κοινωνικά κινιματα αςκοφν ςτθν 

πραγματικότθτα ζνα νζο είδοσ πολιτιςτικισ πολιτικισ, όπου το κφριο μζλθμα είναι θ 

αλλαγι αξιϊν παρά θ επίτευξθ ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν αποτελεςμάτων (Eyerman 

and Jamison 1998, 19). 

 
                                                           
6
 Προι του Snow. 

7
Αναφζρονται ςτουσ McCarthy, Zald, McAdam. 
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1.4.2 Λειτουργίεσ Τ.Δ8 ςτο κοινωνικό κίνθμα  

Οι Elizabeth και Cort, εντοπίηουν τισ πειςτικζσ και ρθτορικζσ λειτουργίεσ των 

τραγουδιϊν διαμαρτυρίασ ςτα κοινωνικά κινιματα.9 Οι πειςτικζσ λειτουργίεσ 

παρουςιάηονται ωσ εξισ (Elizabeth and Cort 2013, 7):  

1. Στθν ενθμζρωςθ του κοινοφ για το παρελκόν, το παρόν και το μζλλον των 

κοινωνικϊν προβλθμάτων. 

2. Τθν κακιζρωςθ ι τθν υπεράςπιςθ τθσ ταυτότθτασ. 

3. Τθν κακιζρωςθ νομιμότθτασ του κινιματοσ. 

4. Τον κακοριςμό λφςεων ι / και υποβολι αιτθμάτων ςχετικά με το κοινωνικό 

πρόβλθμα. 

5. Τθν προϊκθςθ τθσ ςυνοχισ και τθσ ςυντροφικότθτασ μεταξφ εκείνων που 

εμπλζκονται ςτο κίνθμα. 

6. Τθν παρότρυνςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν, όπωσ απεργία, ψθφοφορία ι 

απομάκρυνςθ ςτρατευμάτων. 

Οι ρθτορικζσ λειτουργίεσ τραγουδιϊν διαμαρτυρίασ ςε ζνα κοινωνικό κίνθμα 

κακορίηονται ςε ζξι (Elizabeth and Cort 2013, 35–48): 

Ρρϊτον, ςτθν «ιςτορικοποίθςθ τθσ αλικειασ» θ οποία επιτυγχάνεται όταν οι ςτίχοι 

και θ μουςικι ςυγχωνεφουν το παρελκόν με το παρόν για να δθμιουργιςουν 

ςυνειδθτοποίθςθ μιασ αιτίασ ι διαμάχθσ. Αυτι θ ιςτορικι πτυχι ενόσ τραγουδιοφ 

είναι ζνα ιδιαίτερα ιςχυρό ςτοιχείο τθσ μουςικισ διαμαρτυρίασ, επειδι χρθςιμεφει 

για να ςυςχετίςει μια κοινι ιςτορία από ακτιβιςτζσ και θγζτεσ του κινιματοσ, 

προκειμζνου να προκαλζςει μια αίςκθςθ κοινισ κλθρονομιάσ μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων. Αυτζσ οι λυρικζσ γραμμζσ απεικονίηουν τουσ δθμιουργικοφσ 

τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι καλλιτζχνεσ γεφυρϊνουν το χάςμα μεταξφ του 

παρελκόντοσ και του παρόντοσ. 

Δεφτερον, τθ «χριςθ  μουςικισ και ςτίχων ωσ ρυκμιςτζσ  για τθν πρόκλθςθ μιασ 

δομισ ιςχφοσ». Θ χριςθ τθσ μουςικισ και των τραγουδιϊν ωσ αποκζματοσ ανάμεςα 

                                                           
8
 Τραγοφδι διαμαρτυρίασ. 

9
Βαςιςμζνοι ςε μελζτεσ  των Irvine και Kirkpatrick (1972), Reed (2005), Stewart, Smith, Denton 

(1987). 
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ςε αντίκετεσ ιδεολογίεσ είναι θ ικανότθτά τθσ να επικοινωνεί με  βακιά και 

περίπλοκα νοιματα χωρίσ άμεςθ αντίκεςθ ςε ζνα κυρίαρχο κόμμα. Τα ςτοιχεία που 

ςυνκζτουν ζνα τραγοφδι, όπωσ ο ρυκμόσ, θ αρμονία και το ςτυλ, μποροφν να 

μεταφζρουν νόθμα χωρίσ λόγια και να δθμιουργοφν ζνα είδοσ ςυμβολικισ 

επικοινωνίασ που ερμθνεφεται ςε ζνα βακφτερο επίπεδο από τον ακροατι. Θ χριςθ 

του τραγουδιοφ, είναι ζνασ λιγότερο εχκρικόσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ 

αμφιλεγόμενων κεμάτων. 

Τρίτον, τθν «ενδυνάμωςθ του ακροατι για να ξεπεραςτεί θ δυςκολία». Οι 

καλλιτζχνεσ τραγουδιϊν που ανταποκρίνονται ςε μια ςυγκεκριμζνθ αδικία που 

προκαλεί τον αγϊνα ενόσ ατόμου και ερμθνεφοντασ αυτιν τθ δυςκολία μζςω του 

τραγουδιοφ, μποροφν να βοθκιςουν ςτθν κατανόθςθ ι να προςφζρουν 

ενςυναίςκθςθ. Αυτι θ εςτίαςθ μπορεί να δϊςει τθ δυνατότθτα ςτον ακροατι να 

ξεπεράςει τισ αντιξοότθτεσ ι να τισ αντιμετωπίςει με καλφτερο τρόπο. 

Τζταρτον, το τραγοφδι διαμαρτυρίασ ςυμβάλει ςτθν κοινοποίθςθ ενόσ μθνφματοσ 

για τθν ενοποίθςθ των μελϊν και πζμπτον, τθν ενκάρρυνςθ κοινωνικισ αλλαγισ. 

1.4.3 Μουςικι και κοινωνικά κινιματα Eyerman και Jamison10 

 

Εικόνα 4 Από τισ διαδθλϊςεισ πολιτικϊν δικαιωμάτων ςτθν Αμερικι τθν δεκαετία του 60’ 

Οι Eyerman και Jamison ςτο“Music and social movements Mobilizing traditions in 

the twentieth century” (1998) εξετάηουν τθ ςχζςθ τθσ μουςικισ με τα κοινωνικά 

                                                           
10

Οι πθγζσ αυτοφ του υποκεφαλαίου προζρχονται από το“Music and social movements Mobilizing 
traditions in the twentieth century” (1998) των Eyerman και Jamison. 
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κινιματα των πολιτικϊν δικαιωμάτων ςτθν Αμερικι τθν δεκαετία του 1960. 

Κακιςτοφν ςαφζσ τθ λειτουργικι χριςθ τθσ μουςικισ για ςυγκομιδι χρθμάτων ςτο 

κίνθμα μζςω ςυναυλιϊν και εξετάηουν κζματα παράδοςθσ, ςυλλογικισ μνιμθσ, 

ταυτότθτασ, γνωςτικισ πράξθσ και αναδυόμενων κουλτοφρων. Τα κοινωνικά 

κινιματα ερμθνεφονται ςε αυτό το βιβλίο ωσ κεντρικζσ ςτιγμζσ ςτθν αναςφςταςθ 

του πολιτιςμοφ, δεν είναι απλϊσ πολιτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ραρζχουν χϊρουσ για 

πολιτιςτικι ανάπτυξθ και πειραματιςμό, για μίξθ μουςικϊν και άλλων 

καλλιτεχνικϊν ειδϊν κακϊσ και για τθν δθμιουργία νζων ειδϊν νοιματοσ ςτθ 

μουςικι. 

Παράδοςη – Συλλογική μνήμη (41-47) 

Για τουσ Eyerman και Jamison θ παράδοςθ είναι «μια διαδικαςία ςφνδεςθσ ενόσ 

επιλεγμζνου ι «χρθςιμοποιιςιμου» παρελκόντοσ με το παρόν, με τθ ςφγχρονθ 

ηωι». Οι παραδόςεισ, προτείνουν, καταςκευάηονται και ανακαταςκευάηονται μζςω 

ενόσ ςυνεχοφσ διαλόγου μεταξφ των υποςτθρικτϊν του παρελκόντοσ και των 

εκπροςϊπων του μζλλοντοσ, μεταξφ ςυντθρθτικϊν και προοδευτικϊν. Μπορεί 

κανείσ να βρει εφκολα παραδείγματα ςυνικειασ, ςε δράςθ μζςα ςε κοινωνικά 

κινιματα, ςε διαδθλϊςεισ και ςυναντιςεισ, ςτθν εκτζλεςθ ομιλιϊν, τραγουδιϊν και 

ςυνκθμάτων, τα οποία χρθςιμεφουν ςτθν αναςφςταςθ τθσ ςυλλογικισ ταυτότθτασ 

και ςτθν ζνταξθ νζων γενεϊν ςε παραδόςεισ διαμαρτυρίασ και διαφωνίασ. Θ 

παράδοςθ, το παρελκόν ςτο παρόν, είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν κατανόθςθ και 

τθν ερμθνεία μασ για το ποιοί είμαςτε και τι πρζπει να κάνουμε.  

Το παρελκόν διατθρείται ηωντανό μζςω του πολιτιςμοφ, τθσ τζχνθσ και τθσ 

μουςικισ, αλλά και μζςω τθσ τελετουργίασ και τθσ παράδοςθσ. Σε πολλζσ 

περιπτϊςεισ, θ μουςικι και θ τζχνθ διαδραμάτιςαν ςθμαντικό ρόλο, κακϊσ 

αποτελοφςαν  τισ αξίεσ, τα ζκιμα, τθ ςυνικεια ι τθν παράδοςθ τθσ εξζγερςθσ. Τα 

τραγοφδια, ωσ φορείσ των παραδόςεων, είναι ιςχυρά όπλα ςτα χζρια των 

κοινωνικϊν κινθμάτων και ςυμβάλλουν ςτισ «δομζσ του ςυναιςκιματοσ». Θ 

μουςικι μπαίνει ςτθ ςυλλογικι μνιμθ, και τα τραγοφδια μποροφν να 

δθμιουργιςουν μακροχρόνιεσ κινιςεισ, κακϊσ και να ξυπνιςουν ξεχαςμζνεσ δομζσ 

του ςυναιςκιματοσ. Δθμιουργεί διάκεςθ, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 
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μεταφζρει ζνα ςυναίςκθμα κοινοφ ςκοποφ, ακόμθ και μεταξφ κινθματικϊν που δεν 

ζχουν προθγοφμενεσ ιςτορικζσ ςχζςεισ μεταξφ τουσ. Ενϊ μια τζτοια αίςκθςθ μπορεί 

να είναι φευγαλζα και περιςταςιακι, μπορεί να καταγραφεί, να μπει ςτθ μνιμθ, 

τόςο ατομικά όςο και ςυλλογικά, ςε τζτοιο βακμό που μπορεί να ανακλθκεί ςε 

άλλο χρόνο και τόπο.  

Το τραγοφδι διαμαρτυρίασ ιταν ςθμαντικό για τθ ςφνδεςθ γενεϊν και τθ ςφνδεςθ 

κινιςεων,  κακϊσ και οριςμζνων καλλιτεχνικϊν γοφςτων και τρόπου ηωισ. Πταν τα 

κινιματα ςτα οποία είχαν εμπλακεί δεν ιταν πλζον ενεργά, οι ιδζεσ και τα ιδανικά 

των κινιςεων ηοφςαν ςτθν τζχνθ τουσ. Θ μουςικι και το τραγοφδι μποροφν να  

διατθριςουν ζνα κίνθμα ακόμα και όταν δεν ζχει πλζον μια ορατι παρουςία με τθ 

μορφι οργανϊςεων, θγετϊν και διαδθλϊςεων και μπορεί να αποτελζςει ηωτικι 

δφναμθ για τθν προετοιμαςία εμφάνιςθσ ενόσ νζου κινιματοσ. Οι Eyerman και 

Jamison κζτουν  ωσ παράδειγμα το hip hop τθσ δεκαετίασ του 1990 ςε ςχζςθ με τα 

κινιματα ανκρϊπινων δικαιωμάτων του 1960. Τθ δεκαετία του  1960, θ μουςικι 

ιταν μζροσ ενόσ μαηικοφ κοινωνικοφ κινιματοσ που, από πολλζσ απόψεισ, ςυνδζει 

τουσ λευκοφσ και τουσ μαφρουσ για να ξεπεράςουν τον ρατςιςμό και τθν αδικία. Στθ 

δεκαετία του 1990, οι ομάδεσ rap βοθκοφν ςτθ διατιρθςθ του μθνφματοσ των 

κινιςεων ηωντανό  ςτθ ςυλλογικι μνιμθ και ςυνεπϊσ ςυμβάλλουν ςτθν ζμπνευςθ 

νζων κυμάτων αντιπολίτευςθσ και διαφωνίασ, όταν τα οργανωμζνα κινιματα κα 

ζχουν εξαφανιςτεί. 

Γνωςτική πρακτική (166-170) 

Θ γνωςτικι πρακτικι είναι κφριο μζλθμα ενόσ κινιματοσ. Συμβάλλει ςτθ ςυλλογικι 

ταυτότθτα, είναι αυτι που εμπλουτίηει τισ γνϊςεισ και επθρεάηει τισ ςυνειδιςεισ 

και τισ δράςεισ  των μελϊν. 

Μζςα ςτα κοινωνικά κινιματα θ διαδικαςία ςυνάντθςθσ είναι ςυνικωσ πιο 

ςυνειδθτι από ότι θ διαδικαςία κοινωνικισ μάκθςθσ ι μετάδοςθσ πολιτιςμοφ από 

ενιλικα ςε παιδί, ςε οικογενειακά ι ςχολικά περιβάλλοντα. Βαςικόσ παράγοντασ 

τθσ γνωςτικισ πρακτικισ είναι θ υποδειγματικι δράςθ. Θ μουςικι και τα 

τελετουργικά, όπωσ τα φεςτιβάλ, μποροφν να λειτουργιςουν ωσ υποδειγματικι 

δράςθ, αλλά μόνο όταν ζνα κίνθμα ξεπεράςει τθν οργανικι-εμπορικι χριςθ τθσ 
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μουςικισ. Θ μουςικι και άλλεσ μορφζσ πολιτιςτικισ δραςτθριότθτασ ςυμβάλλουν 

ςτισ ιδζεσ που προςφζρουν και δθμιουργοφν τα κινιματα για  τθν υπάρχουςα 

κοινωνικι και πολιτιςτικι τάξθ. Θ καταςκευι του νοιματοσ μζςω τθσ μουςικισ και 

του τραγουδιοφ είναι μια κεντρικι πτυχι του ςυλλογικοφ ςχθματιςμοφ ταυτότθτασ 

για δράςθ. 

Κα μποροφςαμε να ποφμε ότι προβάλλουν τθν ιδεολογία ενόσ κινιματοσ, όμωσ 

πρζπει να ςθμειωκεί μια ςθμαντικι διαφορά. Θ ιδεολογία  μπορεί να οριςτεί ωσ 

ζνα ζτοιμο ςφςτθμα ερμθνείασ, το οποίο εξθγεί γιατί τα πράγματα είναι ωσ ζχουν. 

Αποτελείται επίςθσ από εικόνεσ και ςφμβολα που προκαλοφν ςυναιςκθματικι 

απόκριςθ και που παρζχουν τθ βάςθ για τθ διαμόρφωςθ ι τθν ερμθνεία τθσ 

πραγματικότθτασ. Θ μουςικι ορίηεται εδϊ ωσ φορζασ εικόνων και ςυμβόλων των 

κοινωνικϊν κινθμάτων που μοιάηει με τθν ιδεολογία. Θ διαφορά είναι ότι ενϊ και οι 

δφο ενκαρρφνουν τθ δράςθ μζςω ςυμβολικισ αναπαράςταςθσ, θ ιδεολογία είναι 

πιο άμεςθ ςε αυτό που κάνει. Θ μουςικι προτείνει ερμθνεία, θ ιδεολογία το 

διατάηει. Θ ιδεολογία λζει ςε κάποιον τι να ςκεφτεί, πϊσ να ερμθνεφςει και τι να 

κάνει. Θ μουςικι είναι πολφ πιο διφοροφμενθ και ανοιχτι, και όπωσ κάκε μορφι 

τζχνθσ περιζχει ζνα ουτοπικό ςτοιχείο. Θ  ουτοπικι πτυχι εκφράηει ςε ςυμβολικι 

μορφι τι ςθμαίνει ζνα κίνθμα, τι είναι αυτό που πρζπει να ξεπεραςτεί ι να νικθκεί, 

τα ιδανικά και το νόθμα του.  

Αυτι θ ουτοπικι πτυχι είναι μια από τισ τρεισ διαςτάςεισ τθσ γνωςτικισ πρακτικισ, 

οι οποίεσ είναι: θ κοςμολογικι(ουτοπικι), οργανωτικι και τεχνολογικι. Θ 

οργανωτικι βαςίηεται ςτθν ιδζα ότι θ μουςικι πρζπει να ενκαρρφνει τθν ενεργό 

ςυμμετοχι, ενϊ θ τεχνολογικι, ςτισ καινοτόμεσ τεχνολογικζσ μεκόδουσ που 

μποροφν να προκφψουν μζςω ενόσ κοινωνικοφ κινιματοσ από τουσ πολιτιςτικοφσ 

παραγωγοφσ. 

Ωσ αναδυόμενη κουλτοφρα (160-66) 

Αναφερόμενοι ςτον Williams (1977), ο οποίοσ μίλθςε για τον πολιτιςμό ωσ 

ςχθματιςμό που αποτελείται από τρία αλλθλζνδετα αλλά ξεχωριςτά τμιματα, τα 

οποία χαρακτιριςε κυρίαρχα, αναδυόμενα και υπολειμματικά, ςυμπζραναν ότι τα 
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κοινωνικά κινιματα, κατανοθτά με νοθτικοφσ όρουσ, αποτελοφν ςυςτατικά των 

αναδυόμενων ςτοιχείων του πολιτιςμοφ. 

Οι αναδυόμενεσ κουλτοφρεσ των κοινωνικϊν κινθμάτων βαςίηονται ςε πτυχζσ των 

κυρίαρχων και υπολειμματικϊν πολιτιςμϊν ςτθ δθμιουργία εναλλακτικϊν λφςεων 

και ςτα δφο. Ραρζχουν χϊρουσ όπου πτυχζσ των υπολειμματικϊν υποκουλτοφρων 

μποροφν να μετατραποφν ςε δυνάμεισ για κοινωνικό και πολιτιςτικό 

μεταςχθματιςμό. Τα κοινωνικά κινιματα μεςολαβοφν μεταξφ του περικωριακοφ και 

του κφριου ρεφματοσ και αυτό ςυνδζεται με τισ ιδζεσ του Antonio Gramsci (Βλ. Γ. 

Ρολιτιςμικι Θγεμονία – «Ρολεμοσ κζςθσ») ςυγκεκριμζνα με τισ ζννοιεσ τθσ 

θγεμονίασ,  των οργανικϊν διανοουμζνων και πόλεμου κζςθσ/κινιματοσ. Τα άτομα 

με τον ρόλο και τθ κζςθ τουσ ωσ οργανωτικοί διανοοφμενοι, ο πολιτιςμόσ και θ 

πολιτικι ςυνδυάηονται δθμιουργικά για να παράγουν κοινωνικζσ αλλαγζσ.  

Τα κοινωνικά κινιματα είναι τα πλαίςια, όχι μόνο τα μζςα μιασ τζτοιασ αλλαγισ. Θ 

κυρίαρχθ κουλτοφρα επιβάλλει τα εξωτερικά πρότυπα, τισ υλικζσ ςυνκικεσ και τα 

αιςκθτικά κριτιρια για τθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ. Το κοινωνικό κίνθμα, από τθν 

άλλθ πλευρά, παρζχει ευκαιρίεσ ςτουσ καλλιτζχνεσ να πειραματιςτοφν, να 

καινοτομιςουν και να αλλάξουν αυτά τα πρότυπα και τα κριτιρια. Ωσ αναδυόμενοι 

πολιτιςμοί, τα κοινωνικά κινιματα παρουςιάηουν και αντιπροςωπεφουν 

εναλλακτικζσ λφςεισ. Ζνα πλαίςιο ςτο οποίο ο καλλιτζχνθσ μπορεί να γίνει πολιτικόσ 

και πολιτιςτικόσ πράκτορασ, και ζτςι να βοθκιςει ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ 

αναδυόμενου πολιτιςμικοφ ςχθματιςμοφ.  

Μζςα ςτο χϊρο τθσ κίνθςθσ, οι καλλιτζχνεσ, οι τραγουδιςτζσ και οι τραγουδοποιοί 

αποκαλφπτουν μια νζα διάςταςθ ςτο ζργο τουσ, κακϊσ ανακαλφπτουν μια νζα 

ταυτότθτα για τον εαυτό τουσ και για τθν τζχνθ τουσ. Μζςα από τισ υποδειγματικζσ 

τουσ δράςεισ, ωσ καλλιτζχνεσ και διανοοφμενοι τθσ κίνθςθσ, εκφράηουν το νόθμα 

των κινιςεων. Μζςω του ρόλου ακτιβιςτι-καλλιτζχνθ ι ακτιβιςτι-ερμθνευτι 

μποροφν να βοθκιςουν ςτθ δθμιουργία τθσ γνωςτικισ πρακτικισ των κοινωνικϊν 

κινθμάτων και ταυτόχρονα να αναηωογονοφν και να ανακεωροφν τθν παράδοςθ, 

δθμιουργϊντασ τθ δυνατότθτα μεταμόρφωςθσ τθσ ευρφτερθσ, κυρίαρχθσ 

κουλτοφρασ. 
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1.5.4 Κινθματικζσ ςυναυλίεσ 

Θ ηωντανι παράςταςθ ςε ςυναυλίεσ είναι ο πυρινασ τθσ ςυναιςκθματικισ 

προςκόλλθςθσ και του ςυλλογικοφ ςχθματιςμοφ ταυτότθτασ. Αυτι θ ςυλλογικι 

εμπειρία, θ ακρόαςθ με ολόκλθρο (ατομικό και ςυλλογικό) ςϊμα είναι πιο 

ςθμαντικι από τθ γνωςτικι εμπειρία του κειμζνου (Eyerman 2002, 449). Τα 

φεςτιβάλ μποροφν  να εκφράςουν ι να ενκαρρφνουν τθν τοπικι αλλθλεγγφθ, τον 

εςωτερικό αγϊνα, τον εορταςμό ι τθν αντιπολίτευςθ. Αυτζσ δεν είναι ςυναυλίεσ με 

τθ ςυνικθ ζννοια, για κάποιο λόγο είναι παράνομεσ, αυξάνοντασ ζτςι τθ 

ςυναιςκθματικι τουσ αξία. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ είναι ςυνωμότεσ, δθμιουργϊντασ 

ζναν ακόμθ ιςχυρότερο δεςμό με τθν εμπειρία τθσ μουςικισ (Eyerman 2002, 250). 

1.6 Κίνδυνοι τραγουδιοφ διαμαρτυρίασ 

Θ ςυνεχιηόμενθ προςπάκεια των κομμάτων, των πολιτικϊν και των κρατϊν, να 

αξιοποιιςουν τθν αντιλθπτι δφναμθ τθσ μουςικισ για ςκοποφσ προπαγάνδασ 

επιφζρει αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτουσ πολίτεσ. Ραράλλθλα, δφναται και θ μουςικι 

διαμαρτυρίασ να ζχει μια ανάλογθ αρνθτικι επιρροι και να πετφχει αντίκετα 

αποτελζςματα από τθν αρχικι τθσ πρόκεςθ.  

Αρνθτικά αποτελζςματα ζχει θ τελευταία, όταν λειτουργεί ενάντια ςτο κεντρικό 

ςυμφζρον, ειδικά όταν διαιωνίηει τθν ίδια τθν αιτία που παλεφει μζςω ςτίχων που 

ακόμθ και ακοφςια ενιςχφουν ζνα πρόβλθμα. Μπορεί να αποξενϊςει αυτοφσ που 

διαμαρτφρονται, ειδικά αν υιοκετιςουν ζνα ςτυλ τόςο αντιπαραβαλλόμενο ι μια 

αςεβισ προςζγγιςθ προσ οριςμζνεσ αξίεσ του κοινοφ «εχκροφ» (Flacks 2011 

αναφζρεται ςτο Byerly 2013, 236).  

Θ αδυναμία να διακρίνουν οι μουςικοί όπωσ και οι επαναςτάτεσ, ανά πάςα ςτιγμι, 

πόςο επιτυχθμζνεσ είναι οι προςπάκειζσ τουσ ςτο μεγάλο ςχιμα των πραγμάτων, 

τουσ βάηει ςτο πειραςμό  να αποδυναμϊςουν ι να εγκαταλείψουν τισ προςπάκειζσ 

τουσ. Ο Shostakovitch μπορεί να μθν ζχει δει τισ αντι-ςοβιετικζσ ςυνκζςεισ του να 

επιτυγχάνουν τουσ ςτόχουσ τουσ το 1939  ςτθ Σταλινικι ωςία, αλλά ο 

ςυμπατριϊτθσ του Grebenshchikov το ζκανε ακριβϊσ 50 χρόνια αργότερα, όταν το 
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τελευταίο κφμα διαμαρτυρίασ κορυφϊκθκε το 1989, προκαλϊντασ τθν κατάρρευςθ 

τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ (Byerly 2013, 237).  

Συμπεραςματικά, δθμιουργείται το ερϊτθμα: «Ζχει αλλάξει κάτι ζνα τραγοφδι προσ 

το καλφτερο;» Ρικανϊσ όχι, αλλά αλλάηει ομάδεσ ανκρϊπων. Το να τραγουδάσ ζνα 

τραγοφδι δεν είναι από μόνο του ζνα χτφπθμα (A. Moore 2013, 287). Ζνα καλό 

τραγοφδι μπορεί να αλλάξει τισ αντιλιψεισ των ανκρϊπων για κάτι και να τουσ 

παρακινιςει να αναλάβουν πολιτικι δράςθ (Schrippers 2019, 15). Θ διαμαρτυρία 

για μια κατάςταςθ ςθμαίνει, ςε κάποιο βακμό, να εκφράςουμε τθν αντίκεςι μασ. Θ 

ανάλυςθ τθσ ςυμβολισ τθσ μουςικισ ςτα φαινόμενα διαμαρτυρίασ δεν πρζπει να 

μασ κάνει να ξεχνάμε ότι θ μουςικι δεν ζχει από μόνθ τθσ ανατρεπτικι διάςταςθ. 

Ρολλά είδθ μουςικισ εκπλθρϊνουν κοινωνικζσ λειτουργίεσ που δεν είναι ευνοϊκζσ 

για τθν ανάπτυξθ τάςεων διαμαρτυρίασ (Traïni 2016b, 109). Επίςθσ θ εςωτερικι 

λειτουργία των τραγουδιϊν διαμαρτυρίασ ζχει επικρικεί από οριςμζνουσ 

ςυγγραφείσ, λζγοντασ ότι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ενιργθςαν ωσ 

υποκατάςτατα τθσ δράςθσ (Grassy 2011, 17).  

Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα από μόνο του.  Πςο κι αν κζλουμε να δοφμε 

τον κόςμο να γίνεται καλφτερο μζροσ, ςίγουρα κανζνασ από εμάσ δεν κα κζλαμε να 

δοφμε τθ μουςικι να αξιολογείται αποκλειςτικά βάςει του βακμοφ ςτον οποίο 

ςυμβάλλει ςτθν κοινωνικι αλλαγι. Ζχει άλλουσ ςκοποφσ, που κα μποροφςαν να 

κεωρθκοφν ζμμεςα πολιτικοί (Hesmondhalgh 2000, 374). 
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Κεφάλαιο 2 
 
Hip hop υποκουλτούρα: οι πολιτικέσ 
διαςτάςεισ, ο κατακερματιςμόσ, ωσ 
παγκόςμια κουλτούρα 
 

Γεννικθκα ςτο νότιο Bronx ςε εποχζσ μάλλον 

κακζσ/Κρίςθ του καπιταλιςμοφ, περικοπζσ 

κοινωνικζσ/ Χρειαηόταν μόνο ζνασ Dj δφο πικάπ 

και δφο θχεία/ Φςτερα προςτζκθκε και ζνα 

μικρόφωνο να διαςκεδάηει τθν πλατεία («Το hip 

hop τθσ Μεςογείου» - Social Waste). 

Εικόνα 5 
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2.1 To hip hop γεννιζται 

 

Εικόνα 6 

Θ hip hop υποκουλτοφρα δθμιουργικθκε ςτο μεταβιομθχανικό Bronx ςτισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του 1970 μζςα ςε άκλιεσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ ωσ μια πθγι διαμόρφωςθσ 

ταυτότθτασ και κοινωνικισ κατάςταςθσ από, και για τουσ νζουσ Μαφρουσ και 

Λατίνουσ (Rose 1994, 21).  

Οι άκλιεσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ ςτθ περιοχι του Νότιου Μπρονξ προζκυψαν από 

νεοφιλελεφκερεσ και ρατςιςτικζσ πολιτικζσ. Κάποιεσ από αυτζσ ιταν θ  

υπερφορολόγθςθ, θ υποτίμθςθ τθσ αξίασ των κατοικιϊν του Νότιου Μπρονξ και θ 

μείωςθ κονδυλίων ςτθ παιδεία (Hall 2011, 20). 11 Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ 

περιόδου, το βιοτικό επίπεδο των γκζτο ςτο εςωτερικό τθσ πόλθσ επιδεινϊκθκε με 

αυξανόμενο ζγκλθμα, χριςθ ναρκωτικϊν, εγκυμοςφνεσ εφιβων, ςεξουαλικά 

μεταδιδόμενεσ αςκζνειεσ, ςυμμορίεσ και αςτικι βία (Pope 2005, 80). Αυτό είχε ωσ 

αποτζλεςμα να υπάρχει  μια γενικι αίςκθςθ αποξζνωςθσ μεταξφ των κατοίκων του 

Νότιου Μπρονξ λόγω τθσ προφανοφσ αςτικισ φκοράσ και των ςχετικϊν 

προβλθμάτων (Asante 2008, 52). Μζτα από μια διακοπι ρεφματοσ ςε ολόκλθρθ τθ 

Νζα Υόρκθ,  το Νότιο Μπρονξ γίνεται ζνασ τόποσ λεθλαςίασ με τα ΜΜΕ να δίνουν 

το χαρακτθριςμό τθσ «κακισ» περιοχισ (Hall 2011, 21).  
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Αυτζσ οι ςυνκικεσ ζφεραν κετικζσ και αρνθτικζσ αντιδράςεισ. Κτιρια και τρζνα 

άρχιηαν να ηωγραφίηονται από νζουσ ενϊ τα πρϊτα πάρτι ςτισ πλατειζσ είχαν ιδθ 

αρχίςει από τισ ςυμμορίεσ που πολλαπλαςιάηονταν, ςτοιχεία που φανερϊνουν τθν 

γζννθςθ τθσ κουλτοφρασ. Ο πρϊτοσ που οργάνωςε πάρτι ςε ζνα πάρκο ιταν  ο Clive 

Campbell (Herc), ζνασ μετανάςτθσ που γεννικθκε ςτθ Τηαμάικα και μετακόμιςε ςτο 

Μπρονξ με τθ μθτζρα του το 1967 (Rose 1994, 23). Το πρϊτο πάρτι 

πραγματοποιικθκε ςτθ Λεωφόρο Sedgwick 1520. Στθν αρχι ο Herc ζπαιρνε το 

μικρόφωνο και ζλεγε πράγματα για να κρατιςει το πλικοσ ςε κίνθςθ εκτόσ από το 

να παίηει μουςικι. Τα πάρτι άρχιςαν να ζχουν επιτυχία και να πραγματοποιοφνται 

ςε διάφορα πάρκα  και πλατείεσ τθσ πόλθσ (Hall 2011, 21). 

Ο Herc, ιταν αυτόσ που πυροδότθςε μια άλλθ μορφι του hip  hop, τον Kevin 

Donovan (Afrika Bambaataa), αρχθγό μιασ ςυμμορίασ εν ονόματι  Black Spades που 

αργότερα ζγινε ευρζωσ γνωςτι ωσ Universal Zulu Nation. Τα μζλθ του Zulu Nation 

άρχιςαν να χρονολογοφν τα βαςικά τζςςερα ςτοιχεία (Hall 2011, 20) τθσ 

υποκουλτοφρασ: το graffiti, το Djing, το Mcing(rap)12 και το breakdance (Pope 2005, 

80). Κζςπιςαν όμωσ κι ζνα πζμπτο ςθμείο που αρκετζσ φορζσ παραλείπεται, το 

ςτοιχείο τθσ «γνϊςθσ του εαυτοφ, τθσ κοινότθτασ και των άλλων». Οι Zulu Nation 

ιταν  από τουσ ςθμαντικότερουσ οργανιςμοφσ ςτθν ιςτορία των κινθμάτων των 

νζων ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ (Hall 2011, 21). Αυτοί οι νζοι - πρϊτοι 

επαγγελματίεσ και ςυμμετζχοντεσ ςτο hip hop - διαμόρφωςαν μια κουλτοφρα 

διαφορετικι από αυτιν τθσ κυρίαρχθσ τάξθσ (Dimitriades 2004, 421). 

Θ μουςικι hip hop ςυνδζκθκε άμεςα με τθν νεανικι κουλτοφρα και με τισ 

αφρικανικζσ παραδόςεισ (Hall 2011, 21). Ωσ μια υποκουλτοφρα (Βλ. Ε. Θ ζννοια τθσ 

υποκουλτοφρασ και οι νεανικζσ κουλτοφρεσ) ζχει ζντονα τα ςτοιχεία τθσ 

αντίςταςθσ, τθσ ταυτότθτασ, του ςτυλ, του χϊρου (πραγματικοφ και φανταςτικοφ), 

ενϊ δεν ιταν λίγεσ οι κοινωνικζσ αντιδράςεισ κατευκυνόμενεσ κυρίωσ από τα ΜΜΕ 

που παρουςίαςαν τθν κουλτοφρα του hip hop ωσ βίαιθ. 

Το hip hop ζχει γίνει από τότε ευρφτερα γνωςτό λόγω του rap και  του ςτυλ που 

εμπορευματοποιικθκε επιτυχϊσ (Bennet 2004, 118). Θ εμφάνιςθ τθσ rap μουςικισ 
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ςε μορφι εμπορευμάτων είχε ωσ αποτζλεςμα ζναν πολφ βαςικό 

επαναπροςδιοριςμό τθσ κουλτοφρασ του hip hop - θ προςοχι επικεντρϊκθκε μόνο 

ςτον φωνθτικό λόγο του hip hop (Dimitriades 2004, 427). Μζχρι το 1997, θ rap είχε 

γίνει μζροσ του ςυςτιματοσ μαηικισ αγοράσ (Pope 2005, 87) και το hip hop παίρνει 

τθ κζςθ του ωσ θ κφρια πθγι μουςικισ ζκφραςθσ για τον αφρικανικό-αμερικανικό 

πολιτιςμό τον 21ο αιϊνα (Knox 2017, 3). 

2.2 Μουςικά χαρακτθριςτικά τθσ hip hop μουςικισ 

Θ μουςικι του hip hop είναι βακιά ριηωμζνθ ςτον αφροαμερικανικό πολιτιςμό. 

Εξελίςςεται από τα μουςικά πεδία τθσ soul, των gospel, τθσ jazz και τθσ blues (Knox 

2017, 3). Είναι ωσ επί το πλείςτον «κυκλικι» ι επαναλαμβανόμενθ (Adams 2015, 

119) και τα δφο κφρια χαρακτθριςτικά τθσ είναι θ φωνθτικι παράδοςθ των MC και ο 

ρυκμόσ που κινείται ςτα 4/4. Θ ρυκμικι παράδοςθ των ςτίχων των MC ςυνικωσ 

αναφζρεται ωσ ροι (flow), ενϊ θ μουςικι που ςυνοδεφει τουσ ςτίχουσ προζρχεται 

από ιδθ θχογραφθμζνο υλικό (δειγματολθψία=sample). Θ rap είναι ζνα είδοσ 

μουςικισ που δεν είναι απαραίτθτθ θ γνϊςθ μουςικισ για τθν δθμιουργία, άλλωςτε 

αυτό το ςτοιχειό είναι που τθ δθμιοφργθςε και τθν ζκανε το δθμοφιλζςτερο είδοσ 

μουςικισ δθμιουργίασ.  

Ο ρυκμόσ είναι μια εξαιρετικά ςθμαντικι πτυχι τθσ rap,  κακορίηει το ρυκμό του 

τραγουδιοφ και ςυμβάλλει ςτθ ροι του rapper (Woods 2009, 1:19–21). Ο  Joseph 

Schloss εξθγεί ότι οι ρυκμοί δθμιουργοφνται χρθςιμοποιϊντασ ψθφιακι τεχνολογία 

λαμβάνοντασ ιχουσ από παλιοφσ δίςκουσ οργανϊνοντασ τουσ ςε νζα μοτίβα. 

Αναλφοντασ το sampling ορίηει τουσ ρυκμοφσ ωσ  «μουςικά κολάη θχογραφθμζνου 

ιχου» (Schloss 2004, 31). Θ δειγματολθψία δίνει πολλζσ δυνατότθτεσ ςτουσ 

ςυνκζτεσ τθσ hip hop μουςικισ. Είναι μια μεταμοντζρνα δραςτθριότθτα που 

ςυνδυάηει διαφορετικζσ μουςικζσ και πολιτιςτικζσ μορφζσ για να μεταδϊςει ζνα 

καλλιτεχνικό μινυμα, είναι μια υπερβατικι δραςτθριότθτα. Οι rappers τθν 

χρθςιμοποιοφν για να διακόψουν τθ ροι τθσ αφιγθςθσ και τθ μουςικι 

ςτακερότθτα άλλων μουςικϊν κειμζνων, δθμιουργϊντασ μια νζα και ςυχνά ριηικά 

διαφορετικι δθμιουργία. Ακόμθ, επιτρζπει ςε ζναν δθμιουργό rap να 

αναδιαμορφϊςει φωνζσ και ρυκμοφσ ςτθ δθμιουργία ενόσ εναλλακτικοφ κϊδικα 
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πολιτιςτικισ ανταλλαγισ (Dyson 2004, 67). Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό τθσ rap πζραν 

από το προθχογραφθμζνο υλικό, τεχνικι που χρθςιμοποιείται από τουσ DJs, είναι 

το scratch. Το scratch είναι το ρυκμικό «ξφςιμο» ςε ζναν δίςκο, μετακινϊντασ 

γριγορα τισ αυλακϊςεισ του προσ τα εμπρόσ ςτθ γραφίδα του πικάπ, παράγοντασ 

ζνα ιχο γρατηουνίςματοσ με ζνα κρουςτικό αποτζλεςμα (Bennet 2004, 178). 

 

 

Εικόνα 7 

Τα ςθμαντικότερο χαρακτθριςτικό τθσ hip hop μουςικισ είναι το MCing13 , δθλαδι 

το rap. Το rap, ορίηεται ωσ «γριγορθ απαγγελία λόγου οργανωμζνου ςε 

ομοιοκατάλθκτουσ ςτίχουσ και εκφερόμενου πάνω ςε ρυκμικό υπόβακρο» 

(Ανδουτςόπουλοσ 2003, 1). Θ αρχικι πρόκεςθ του MCing ιταν να ςυνεργαςτεί με το 

κοινό για δθμιουργιςει μια ςχζςθ, και προκειμζνου να το κάνει αυτό και να 

διατθριςει τα επίπεδα ενδιαφζροντοσ, θ τζχνθ του MCing επεκτάκθκε (Knox 2017, 

5). Ο Krims (2000) ζχει χωρίςει το flow ςε τρία ςτυλ: το τραγουδιςτικό, το κρουςτικό 

και το ομιλοφμενο. Στο τραγουδιςτικό ςτυλ, οι ρυκμοί και οι ρίμεσ τείνουν να 

μοιάηουν με αυτά των πολλϊν τραγουδιςμζνων ςτυλ pop και rock μουςικισ, 

περιλαμβάνουν αυςτθρζσ ομαδοποιιςεισ ηευγϊν, ρυκμικι επανάλθψθ και 

κανονικζσ παφςεισ ςτο ρυκμό. Το κρουςτικό ςτυλ προκαλεί τθν ιδζα ότι ο 
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ερμθνευτισ χρθςιμοποιεί το ςτόμα του ωσ όργανο κρουςτϊν με υποδιαίρεςθ του 

ρυκμοφ, off-beat και χριςθ πολυρφκμων ενϊ το ομιλοφμενο ςτυλ είναι πιο κοντά 

ςτθν ομιλοφμενθ γλϊςςα (49–52). Θ Miyakawa, επιςθμαίνει ότι οι διαιρζςεισ των 

Krims αντιπροςωπεφουν μια ιςτορικι διαίρεςθ μεταξφ παλαιάσ ςχολισ 

(τραγουδιςτισ ροισ) και νζασ ςχολισ (κρουςτικι ροι) ςτυλ του MCing (Miyakawa 

2005, 89). 

Θ ταχφτθτα τθσ λυρικισ παράδοςθσ είναι ςυχνά δείκτθσ ςτυλ και ικανότθτασ, 

ωςτόςο υπάρχουν rappers που ζχουν αναπτφξει ζνα πιο χαλαρό ςτυλ που 

ςυνεπάγεται με  βραδφτερθ ταχφτθτα παράδοςθσ θ οποία όμωσ δεν αποτιμάται 

απαραίτθτα από μια πιο γριγορθ. Μια πιο αργι ροι μπορεί να κεωρθκεί «chill» και 

χαλαρι απεικονίηοντασ ζναν αζρα εμπιςτοςφνθσ εκ μζρουσ του rapper. Ωσ προσ το 

τονικό φψοσ, οι rapper μποροφν να αιωροφνται γφρω από ζνα τονικό φψοσ με τον 

ίδιο τρόπο όπωσ οι τραγουδιςτζσ, ο τρόποσ με τον οποίο κινοφνται ανάμεςα ςτθ 

τονικότθτα και τθν ατονικότθτα τουσ προςδίδει ζνα προςωπικό ςτυλ. Μια 

παράμετροσ που ςχετίηεται με τθ ςτάςθ του τραγουδιςτι ςτο τονικό φψοσ είναι 

αυτι τθσ φωνθτικισ ζμφαςθσ. Θ φωνθτικι ζμφαςθ διαδραματίηει πολφ ςθμαντικό 

ρόλο ςτθ μεταφορά του νοιματοσ μζςω τθσ παράδοςθσ κειμζνου. Οι τρεισ πτυχζσ 

τθσ φωνθτικισ ζμφαςθσ είναι: θ προφορά (τόςο μουςικι προφορά όςο και 

γλωςςικι προφορά), θ άρκρωςθ και θ ομιλία. Αυτά τα ςτοιχεία μποροφν να 

μεταφζρουν διάφορα πράγματα ςτον ακροατι, για παράδειγμα, πλθροφορίεσ 

ςχετικά με το γεωγραφικό, εκνοτικό και ιςτορικό του rapper (Woods 2009, 21–24). 

Επίςθσ, ςφμφωνα με τον Moore (2001), θ φωνθτικι ποιότθτα είναι ίςωσ ζνασ από 

τουσ πιο ςθμαντικοφσ ςθματοδότεσ τόςο του ςτυλ όςο και του νοιματοσ ςτθ rap. 

Ραράγοντεσ που διαμορφϊνουν τθν ποιότθτα τθσ φωνισ είναι τα θχεία και οι 

τεχνικζσ: ρινικό θχείο, ςτθκικό θχείο, χριςθ διαφράγματοσ ι λαιμοφ (A. Moore 

2001, 45–46). Τζλοσ, θ παραγωγι είναι μια ςθμαντικι πτυχι του rap. Μεγάλο μζροσ 

του τραγουδιοφ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ φωνισ, εξαρτάται από τισ τεχνικζσ 

θχογράφθςθσ και παραγωγισ (Woods 2009, 26). 

Εν κατακλείδι, ο κάκε rapper μπορεί να χρθςιμοποιεί διαφορετικζσ τεχνικζσ και 

ςτυλ ςε διαφορετικά κομμάτια ακόμθ και ςτο ίδιο, όμωσ κάποια από τα 

χαρακτθριςτικά του τον κάνουν ιδιαίτερο και αναγνωρίςιμο. Επίςθσ ςθμαντικό είναι 
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να ςθμειωκεί ότι υπάρχουν ομάδεσ (crew) από rappers, οι οποίεσ περιλαμβάνουν 

μζλθ με διαφορετικά ςτυλ flow, δθμιουργϊντασ μουςικά κομμάτια που μποροφμε 

να ανιχνεφςουμε μια ςφμπτυξθ όλων αυτϊν των ςτυλ. 

2.3 Πολιτικζσ διαςτάςεισ rap, ωσ τραγοφδι διαμαρτυρίασ 

Θ μουςικι rap είναι κάτι πολφ περιςςότερο από ζνα απλό sample ι ζνα απλό flow, 

αποτελεί ζνα πολιτικό πεδίο από μόνθ τθσ (Chauvin 2015). 

Θ μουςικι hip hop είναι το «CNN των μαφρων» διλωςε ο Chuck D, μζλοσ των Public 

Enemy, ζνα από τα πιο πολιτικοποιθμζνα rap ςυγκροτιματα ςτθν Αμερικι (Pope 

2005, 86). Το hip hop ξεκίνθςε ωσ διαςκζδαςθ όμωσ ςτθ ςυνζχεια απζκτθςε 

κοινωνικοπολιτικζσ διαςτάςεισ και πλζον αποτελεί το πιο δθμοφιλζσ είδοσ 

τραγουδιοφ διαμαρτυρίασ, κζτοντασ τουσ rappers όχι απλά διαςκεδαςτζσ αλλά και 

ακτιβιςτζσ. Οι ςυνειδθτοί rappers ςτο ρόλο τουσ μεταξφ διαςκεδαςτι και ακτιβιςτι   

κα μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν  ωσ «οργανικοί διανοοφμενοι» (Βλ. Γ. 

Ρολιτιςμικι Θγεμονία–«Ρόλεμοσ κζςθσ») τθσ κοινότθτάσ τουσ (Οικονομάκθσ 

2015).14 Στο πολιτικό hip hop μποροφμε να ανιχνεφςουμε όλα τα είδθ τραγουδιϊν 

διαμαρτυρίασ ωσ προσ το περιεχόμενο, ενϊ ωσ προσ το πλαίςιο τα περιςςότερα 

είναι εςτιαςμζνα ι γενικά (Βλ. 1.3.3 Κατθγοριοποίθςθ Martinelli).  

Θ hip hop μουςικι ζχει μια μακρά παράδοςθ κοινωνικισ ευαιςκθτοποίθςθσ και 

πολιτικισ εμπλοκισ, οι ςτίχοι ςυχνά πολιτικοποιοφν τα κακθμερινά περιβάλλοντα 

ςτα οποία ηουν οι ακροατζσ (Asante 2008, 105). Για πολλοφσ ακτιβιςτζσ, θ 

δθμιουργία του hip hop εν μζςω κοινωνικισ καταςτροφισ είναι από μόνθ τθσ μια 

πολιτικι πράξθ (Neal 2004, 309). Θ κουλτοφρα του hip hop ξεκίνθςε ωσ μια πολιτικά 

ριηοςπαςτικι μορφι ζκφραςθσ απορρίπτοντασ πλιρωσ τθν επικρατοφςα κοινωνία 

(Pope 2005, 85), προςζφερε μια δθμόςια ζκφραςθ φωνϊν που ιταν 

περικωριοποιθμζνεσ και απουςίαηαν εντελϊσ από τον δθμόςιο λόγο (Binfield 2009, 

77). To «Τhe massage», μαηί με το «New York, New York» των Grandmaster Flash, 

πρωτοςτάτθςε ςτθν κοινωνικι αφφπνιςθ μζςω του rap, με μια μορφι που 

ςυνδυάηει τθν κοινωνικι διαμαρτυρία, τθ μουςικι δθμιουργία και τθν πολιτιςτικι 

ζκφραςθ (Dyson 2004, 62). 

                                                           
14

 Αναφερόμενοσ ςε άρκρο του  Jeffrey Decker (1993), κακθγθτι του UCLA. 
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Εικόνα 8 Grandmaster Flash & The Furius. 

Το rap είναι ζνασ τρόποσ με τον οποίο αυτοί οι πρωτοπόροι του είδουσ απζρριψαν 

ενεργά τθν επικρατοφςα κοινωνία. Τόςο ςε μορφι (προφορικι λζξθ αντί 

τραγουδιοφ), όςο και ςε περιεχόμενο, θ μουςικι hip hop, αρχίηει αμζςωσ να 

αμφιςβθτεί τουσ μουςικοφσ κανόνεσ και, το πιο ςθμαντικό, τουσ κανόνεσ τθσ 

κοινωνίασ (Pope 2005, 86). Το hip hop κεωρείται ζνα ιςχυρό εργαλείο για τθν 

πολιτικι οργάνωςθ και για τθν επίτευξθ κοινωνικισ αλλαγισ (Ogbar 2007, 14), 

αποτελοφςε και αποτελεί ζνα επαναςτατικό μζςο τθσ νεολαίασ ςτο πωσ 

αντιμετωπίηει το status quo των ενθλίκων. Ωσ «νεολαία» διατυπϊνει μια αντίκεςθ 

ςτουσ γονείσ και τον γενικό πολιτιςμό, επιπλζον όμωσ  ςφμφωνα με τθν Osumare, 

το hip hop διατυπϊνει μια τρίτθ αντίκεςθ, ςτον ιμπεριαλιςμό, μια πολιτικι 

επικετικισ επζκταςθσ τθσ εξουςίασ ςτισ ξζνεσ χϊρεσ (Osumare 2001, 178). 

Θ γενετικι δυναμικι αυτισ τθσ υποκουλτοφρασ παραμζνει ακόμθ και όταν τα 

«κεφάλια» του hip hop μεγαλϊνουν. Ο Mark Anthony Neal επεςιμανε τουσ 

τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι ςτίχοι hip hop ανακτοφν ξεχαςμζνα ιςτορικά γεγονότα 

και φιγοφρεσ για μια νζα γενιά αφροαμερικανϊν (Neal 2004, 305). Οι ιςτορίεσ των 

τραγουδιϊν ςυχνά περιζχουν πολιτικζσ πτυχζσ, οι οποίεσ παρζχουν ζνα πλαίςιο 

μζςα ςτο οποίο οι νζοι πολιτικοποιθμζνοι νζοι μποροφν να κατανοιςουν 

ςφγχρονουσ αγϊνεσ και κινιματα για κοινωνικι δικαιοςφνθ (Binfield 2009, 84–86). 
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Αυτό ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθ διατιρθςθ τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ ενόσ κοινωνικοφ 

κινιματοσ  μζςω τθσ μουςικισ (Βλ. 1.4.3 Μουςικι και κοινωνικά κινιματα). Το rap, 

μπορεί να διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ και τθ διατιρθςθ ενόσ 

κινιματοσ κοινωνικισ αλλαγισ, ακόμθ και αν δεν μπορεί να αποτελεί ζνα κίνθμα 

από μόνο του (Binfield 2009, 215). 

Το hip hop, ειδικά ςτο χϊρο τθσ μουςικισ, περιλαμβάνει επίςθσ ηθτιματα πολιτικισ 

οικονομίασ (Asante 2008, 114). Μερικοί ςχολιαςτζσ τθσ κουλτοφρασ hip hop, 

υποςτθρίηουν ότι το hip hop είναι πολιτικό από τθν ίδια τθν φπαρξι του, όταν 

φτωχοί και νζοι ζγχρωμοι ζκαναν μια επιχείρθςθ πολλϊν διςεκατομμυρίων 

δολαρίων από δφο πικάπ και ζνα μικρόφωνο, αυτι ιταν μια πολιτικι πράξθ (Dyson 

2004, 63) .  

Το κίνθμα του hip hop από το ξεκίνθμα του ζκανε ζνα  αγϊνα για δθμόςιο χϊρο, 

διεκδικϊντασ τουσ δρόμουσ με φυςικι παρουςία. Από τισ πρϊτεσ μζρεσ του 

επζςτθςε επιφυλακτικό ζλεγχο και τθν επιβολι του νόμου. Ρολλζσ φορζσ, οι 

αςτυνομικζσ αρχζσ δροφςαν με ςκοπό τον τερματιςμό των πάρτι που γίνονταν ςτισ 

πλατείεσ, ακόμθ επεμβαίνοντασ ςε ςυναυλίεσ, ςυλλαμβάνοντασ τα μζλθ των 

ςυγκροτθμάτων, με πιο γνωςτό παράδειγμα αυτό τθσ ςυναυλίασ των N.W.A (Niggaz 

With Attitude). Από τθ δεκαετία του 80’, πολλοί καλλιτζχνεσ όπωσ οι Public Enemy, 

Ice- T κ.ά, άρχιςαν να χρθςιμοποιοφν τθ μουςικι τουσ επιτικζμενοι ςτουσ κεςμοφσ 

εξουςίασ των Θ.Ρ.Α  (Nielson 2010, 1258). 

Ωςτόςο, το πολιτικό hip hop (όπωσ και γενικά θ μουςικι διαμαρτυρίασ) ζχει 

κατθγορθκεί ωσ υποκατάςτατο τθσ ενεργοφ οργάνωςθσ και τθσ πολιτικισ 

ςυμμετοχισ. Ο Binfield υποςτθρίηει ότι  εάν το μόνο που κάνει το hip hop είναι να 

λζει ιςτορίεσ, να κζτει ηθτιματα ςε δθμόςιο λόγο και να κάνει κάποιουσ ακροατζσ 

να ςκζφτονται, αυτό απλά δεν αρκεί (Binfield 2009, 214).  
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2.4 Κατακερματιςμόσ του hip hop 

«Κι αντί πολιτικοφ hip hop/Ρροβάλανε gangsta και coza mostra»(«Το hip hop τθσ 

Μεςογείου» – Social waste). 

 

Εικόνα 9 Από το videoclip του 50 cent ςτο κομμάτι «Money». 

Σχεδόν από τθν αρχι του, το πολιτικό hip hop αντιμετϊπιςε προκλιςεισ από τθν 

επίςθμθ δομι εξουςίασ (Binfield 2009, 114). Θ κουλτοφρα  του hip hop ιταν κάποτε 

ζνα ιςχυρό, νόμιμο κίνθμα που αντιςτάκθκε ςτον γενικό πολιτιςμό. Ιταν μια 

ζκφραςθ και μια μορφι τζχνθσ, αλλά τϊρα ζνα μζροσ του hip hop πολιτιςμοφ, θ rap 

μουςικι, ζχει εξελιχκεί ςε κάτι άλλο, είναι παντοφ, ςτο MTV, ςτο ραδιόφωνο, ςε 

διαφθμίςεισ, ςε παιχνίδια ςε ποδοςφαιρικοφσ αγϊνεσ, ακόμθ και ςε πολιτικζσ 

εκδθλϊςεισ (Pope 2005, 85).  

Θ rap εμπορευματοποιικθκε, μπικε ςτθ ςφαίρα τθσ pop μουςικισ, ζγινε μια 

κλαςικι περίπτωςθ αυτοφ που ο Μαρξ ονόμαςε αποξζνωςθ, όταν κάτι ανκρϊπινο 

μασ αφαιρείται και επιςτρζφεται με τθ μορφι ενόσ εμπορεφματοσ (Blair 2004, 500). 

Θ rap ςιμερα ενιςχφει τον καπιταλιςμό και αυτό είναι μία πολιτικι πράξθ. Αν το 

δοφμε απϋ το ςκεπτικό του «πολζμου κζςθσ», ςε αυτό τον πόλεμο δεν ζχουν να 

κερδίςουν τθν θγεμονία αφοφ τθν κατζχουν ιδθ: προβάλλουν τθν κυρίαρχθ 

οικονομικι ιδεολογία. Πταν οι rappers μιλοφν για γριγορα αυτοκίνθτα, γυαλιςτερά 

διαμάντια και τηιν ςχεδιαςτϊν, κθρφττουν μαηικό καταναλωτιςμό και υλιςμό (Pope 

2005, 87). Είτε το κάνουν ςυνειδθτά, είτε όχι, αυτοφ του είδουσ rappers 
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ενςωματϊνουν καπιταλιςτικζσ αξίεσ όπωσ ο τραχφσ ατομικιςμόσ, ο ανεξζλεγκτοσ 

υλιςμόσ, θ εξουςία μζςω τθσ φυςικισ δφναμθσ και θ ανδρικι κυριαρχία 

(Dimitriades 2004, 430).  

Πταν εμφανίςτθκε για πρϊτθ φορά θ gangsta rap, τθν δεκαετία του 1980, 

ακτιβιςτζσ τθσ κοινότθτασ και πολιτικοί τθσ γενιάσ πολιτικϊν δικαιωμάτων άρχιςαν 

να αμφιςβθτοφν το περιεχόμενο τθσ (Kitwana 2004, 343). Από εκεί που το «όπλο» 

του rapper ιταν το μικρόφωνο, τϊρα ποηάρει με αλθκινά όπλα. Θ εμφάνιςθ του 

gangsta rap προζβλεπε μια ανοιχτι απόρριψθ τθσ πολιτικισ από τουσ 

εμπλεκόμενοφσ τθσ (Boyd 2004, 326).  

Επακόλουκο, ιταν θ rap να διαιρεκεί μεταξφ «hardcore» (ςυνειδθτό) και «pop» 

(ςυνικωσ χωρίσ κοινωνικό μινυμα). Αυτι θ διαίρεςθ, ενϊ εκφράηει τθν εμπορικι 

επζκταςθ τθσ rap, ςθμαίνει επίςθσ ότι οι εταιρείεσ και τα πρόκυμα ςτελζχθ 

ραδιοφϊνου ζχουν επιλζξει τθν pop rap ωσ πιο αποδεκτι από τθν πολιτικά 

ςυνειδθτι (Dyson 2004, 64). Θ Clarence Lusane περιγράφει τα δφο ςυνυπάρχοντα 

πρόςωπα του hip-hop, γράφοντασ:  

Από τθ μία πλευρά, θ rap είναι θ φωνι των αποξενωμζνων, 

απογοθτευμζνων και επαναςτατικϊν μαφρων νζων που αναγνωρίηουν τθν 

ευπάκεια και τθν περικωριοποίθςι τουσ ςτθ μεταβιομθχανικι Αμερικι και 

από τθν άλλθ πλευρά, θ rap είναι θ ςυςκευαςία και το εμπόρευμα 

κοινωνικισ δυςαρζςκειασ από διαφθμιςτικά γραφεία και τισ μεγαλφτερεσ 

διςκογραφικζσ εταιρείεσ ςτον κόςμο (Binfield 2009, 121).  

Εάν ζνα άλμπουμ ι κομμάτι εγκρικεί από τθν διςκογραφικι εταιρία ςυμφϊνα με το 

μοντζλο του Hirsch, περνάει από ζνα ςτάδιο φλιταρίςματοσ από τα μζςα 

ενθμζρωςθσ. Το ςφςτθμα φιλτραρίςματοσ απαιτείται, επειδι ο αρικμόσ των 

προϊόντων υπερβαίνει κατά πολφ τον αρικμό που μπορεί να διατεκεί με επιτυχία 

ςτθν αγορά. Τα μθνφματα που κα παρζχουν πρζπει να είναι ευχάριςτα και 

κατανοθτά από τον μαηικό αρικμό ανκρϊπων, ενϊ τα μθνφματα που είναι 

ριηοςπαςτικά ι ακραία κα εξαιροφνται επειδι ζχουν λιγότερεσ πικανότθτεσ 

επιτυχίασ (Pope 2005, 88). Είναι ζνασ ζλεγχοσ τθσ πολιτιςμικισ θγεμονίασ (Βλ. Γ. 

Ρολιτιςμικι θγεμονία–«Ρόλεμοσ κζςθσ»), απορρίπτοντασ ι εγκρίνοντασ 
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παραγωγικά προϊόντα ςφμφωνα με τα ςυμφζροντα τθσ άρχουςασ τάξθσ. Σφμφωνα 

με τουσ Marx και Engels: 

Ο καπιταλιςτικόσ τρόποσ παραγωγισ, βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι οι υλικζσ 

ςυνκικεσ παραγωγισ βρίςκονται ςτα χζρια των μθ εργαηομζνων με τθ 

μορφι ιδιοκτθςίασ ςε κεφάλαιο και γθ, ενϊ οι μάηεσ είναι ιδιοκτιτεσ μόνο 

τθσ κατάςταςθσ παραγωγισ, τθσ εργατικισ δφναμθσ (Μαρξ και Ενγελσ 2004, 

65). 

Στθ περίπτωςθ τθσ παραγωγισ μουςικισ, οι υλικζσ ςυνκικεσ παραγωγισ ανικουν 

ςτισ διςκογραφικζσ εταιρείεσ, ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και όςουσ τα 

επθρεάηουν. Ενϊ ςτα χζρια των μαηϊν, των καλλιτεχνϊν, βρίςκεται θ εργατικι τουσ 

δφναμθ, δθλαδι θ ίδια θ μουςικισ τουσ.  

Ζτςι, όπωσ υποςτθρίηουν και πολλοί αναλυτζσ, για να μποροφν οι καλλιτζχνεσ με 

ριηοςπαςτικό και πολιτικό λόγο να αξιοποιιςουν τισ δθμιουργίεσ τουσ,  πρζπει να 

απομακρυνκοφν από τον εταιρικό, εξατομικευμζνο και αποξενωμζνο τρόπο βίωςθσ 

τθσ μουςικισ και να επιςτρζψουν ςε ζναν πιο κολεκτιβιςτικό (Robbins, n.d., 12). Θ 

λζξθ κολεκτίβα προζρχεται από τθ λατινικι λζξθ  collectivus (=ςυνολικόσ ) και 

πρωτοχρθςιμοποιικθκε ςτο Σοςιαλιςτικό κράτοσ τθσ ωςίασ  όπου χαρακτιριηε μια 

παραγωγικι μονάδα που διευκφνεται ςυλλογικά από τουσ εργαηόμενουσ ςε 

ιςότιμθ ςυνεργατικι-ςυνεταιριςτικι βάςθ (Μπαμπινιϊτθσ 2010, 352). Το hip hop 

που παραμζνει ςε μεγάλο βακμό υπόγειο, αυκεντικό και ανζγγιχτο από τθν αγορά, 

παραμζνει μια μορφι πολιτικισ ζκφραςθσ και πολιτιςτικισ αντίςταςθσ (Pope 2005, 

93). Θ  λεγόμενθ ςυνειδθτι rap παρακινεί τουσ νζουσ να διερευνιςουν τα δικά τουσ 

ηθτιματα περικωριοποίθςθσ ςτο «underground» του hip hop, το οποίο ςυνεχίηει να 

αποφεφγει τισ κυρίαρχεσ βιομθχανίεσ τθσ pop κουλτοφρασ (Osumare 2001, 180) 

Ωςτόςο, ο Boyd (2004) υποςτθρίηει ότι υπάρχουν ενδείξεισ όπου οι εμπορευματικζσ 

παρορμιςεισ τθσ μουςικισ βιομθχανίασ ζχουν ανοίξει χϊρο για τθν πϊλθςθ 

πολιτιςτικϊν προϊόντων (ςυνειδθτό rap) που ςτθν ίδια τουσ τθν καταςκευι 

υπονομεφουν τθ δομι που τα διανζμει. Αναφζρει ότι: 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
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Ο χϊροσ μεταξφ των ςθμείων όπου ο ριηοςπαςτικόσ πολιτικόσ λόγοσ μπορεί 

να επικρίνει τον κυρίαρχο πολιτιςμό και ο κυρίαρχοσ πολιτιςμόσ να  

κακίςταται οικονομικά βιϊςιμοσ μζςω τθσ πϊλθςθσ αυτοφ του αντίκετου 

λόγου, είναι ο μόνοσ διακζςιμοσ χϊροσ για μια λογικι κατανόθςθ του 

ςφγχρονου πολιτικοφ πολιτιςμοφ (Boyd 2004, 327). 

2.5 Το hip hop εκτόσ Η.Π.Α και διαδικαςίεσ τοπικοποίθςθσ  

 

Εικόνα 10 Hip hop ςυγκρότθμα από ικαγενείσ του Μεξικό. 

Το hip hop ζχει εξελιχκεί από μια πολφ τοπικι μορφι τζχνθσ, με τθ γζνεςι του 

ςτουσ δρόμουσ του Μπρονξ τθσ Νζασ Υόρκθσ, ςε ζνα πολιτιςτικό φαινόμενο που 

αντθχεί ςε μια παγκόςμια κοινότθτα (Motley και Henderson 2008, 251). Ταξίδεψε 

ςε όλα τα μζρθ του κόςμου, απ’ τουσ ικαγενείσ πλθκυςμοφσ ςτο Μεξικό μζχρι τθν 

Νότιο Κορζα, απ’ τθν Ακινα μζχρι τθν Λνδία. Το hip hop ζγινε τρόποσ ζκφραςθσ ςε 

παγκόςμιο επίπεδο, ζχει γίνει ζνα όχθμα για τισ παγκόςμιεσ οργανϊςεισ νεολαίασ 

και ζνα εργαλείο για τθν αναδιοργάνωςθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ ςε όλο τον κόςμο 

(Mitchell 2001, 1).  

Θ πολιτιςτικι δφναμθ τθσ rap ωσ παγκόςμιασ μουςικισ διαμαρτυρίασ είναι 

αναμφιςβιτθτθ (Lusane 2004, 353). Στθν παγκόςμια κοινότθτα hip hop, οι ςτίχοι 
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είναι «πραγματικζσ» αντανακλάςεισ των περικωριοποιθμζνων εμπειριϊν των 

καλλιτεχνϊν και του κοινοφ τουσ, όπωσ ιταν για τουσ καινοτόμουσ των ΘΡΑ ςτθ 

δεκαετία του 1970 (Motley και Henderson 2008, 246).  Ο εκνομουςικολόγοσ David 

Badagnani παρατθρεί ότι: 

Ρολλοί άλλοι καταπιεςμζνοι ι μειονοτικοί άνκρωποι ςε όλο τον κόςμο 

ζχουν αναγνωρίςει ζναν πολφ ιςχυρό παραλλθλιςμό μεταξφ τθσ κοινωνικισ 

τουσ κατάςταςθσ με εκείνθ των μαφρων Αμερικανϊν (...) Κάκε φορά που οι 

άνκρωποι κάνουν rap ςε οποιαδιποτε ξζνθ χϊρα ζχουν αναγνωριςμζνο 

χρζοσ ςτον μαφρο-αμερικανικό πολιτιςμό (Osumare 2001, 172). 

Αυτό που το κάνει γοθτευτικό είναι πωσ αυτοί οι πλθκυςμοί ζδωςαν το δικό τουσ 

ςτίγμα και ζκαναν το «δικό τουσ» hip hop εμπλουτίηοντασ ι ακόμθ απορρίπτοντασ 

τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ δθμιουργίασ αυτοφ του είδουσ μουςικισ. Σε αυτό το 

υποκεφάλαιο κα μελετθκεί με ποιο τρόπο ζφταςε θ κουλτοφρα του hip hop ςε όλα 

τα μζρθ του κόςμου και πωσ θ rap μουςικι απζκτθςε τοπικό χαρακτιρα ςε χϊρεσ 

εκτόσ των Θ.Ρ.Α. 

Το μουςικό φφοσ ςτον ςφγχρονο κόςμο ταξιδεφει με φορείσ: με ανκρϊπουσ μζςω 

ακουςτικισ / προφορικισ μετάδοςθσ, με όργανα και τεχνολογίεσ, και με 

κοινωνικοφσ κεςμοφσ που ςυνδζουν ανκρϊπουσ παγκοςμίωσ - ακλθτιςμόσ, 

κρθςκεία, πολιτικζσ οργανϊςεισ κ.ά. (Stokes 2012, 112).  

Σθμαντικό ρόλο ςτθ μετάδοςθ τθσ κουλτοφρασ και τθ μουςικισ του hip hop ζπαιξε θ 

διαςπορά αφροαμερικάνων και άλλων λαϊν που ζτυχαν παρόμοιων φυλετικϊν 

διακρίςεων. Με τον όρο διαςπορά, εννοοφμε εκτοπιςμζνεσ κοινότθτεσ ανκρϊπων 

που ζχουν μετακινθκεί από τθν πατρίδα τουσ λόγω οικονομικισ μετανάςτευςθσ, 

προςφυγιάσ ι  εξορίασ (Braziel και Mannur 2003, 1).  

Ρεριςςότερο ρόλο όμωσ διαδραμάτιςε ότι το hip hop εμπορευματοποιικθκε 

πλιρωσ, και ωσ παγκόςμιο εμπόρευμα διευκόλυνε τθν εφκολθ πρόςβαςθ από νζουσ 

ςε πολλά και διαφορετικά μζρθ του κόςμου (Bennet 2004, 180). Ππωσ δείχνει ο 

Osumare (2001): 
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Θ παγκοςμιοποίθςθ του hip hop ζχει γίνει ζνα φαινόμενο με τθν πιο αλθκινι 

ζννοια τθσ λζξθσ και ζχει επθρεάςει ςχεδόν κάκε χϊρα ςτον χάρτθ. 

Συμπλθρϊνει όμωσ ότι θ ςτακερά αυξανόμενθ επζκταςθ τθσ επιρροισ τθσ μαφρθσ 

μουςικισ, είναι μζροσ των Θνωμζνων Ρολιτειϊν που γίνονται παγκόςμια δφναμθ 

(Osumare 2001, 171). Αυτι θ επιρροι χαρακτθρίηεται ωσ μια υπόκεςθ  

«πολιτιςτικοφ ιμπεριαλιςμοφ», θ οποία υποδθλϊνει ότι οι πλοφςιεσ, δυτικζσ, 

πολυεκνικζσ εταιρείεσ ελζγχουν τισ παγκόςμιεσ αγορζσ και τα παγκόςμια μουςικά 

γοφςτα (Stokes 2012, 110).15 Ακόμθ και χϊρεσ που ζχουν ςυνειδθτά προςπακιςει 

να απομονωκοφν από τθ δυτικι κουλτοφρα νεολαίασ, όπωσ θ Λνδία και θ Κίνα, αυτι 

ειςζβαλε δορυφορικά μζςω των βίντεο του MTV (Osumare 2001, 174). Ενϊ τθ 

βαςικι ουςία και τα ςτοιχεία του hip hop τα μοιράηονται όλα τα μζλθ τθσ 

κουλτοφρασ, θ αιςκθτικι προςαρμόηεται ϊςτε να ταιριάηει ςε πολλοφσ εκνικοφσ 

πολιτιςμοφσ, τοπικζσ ςυνκικεσ και παράπονα (Motley και Henderson 2008, 248).  

Βαςικζσ ζννοιεσ για τθν κατανόθςθ τθσ προςαρμογισ και νομιμοποίθςθσ του hip 

hop ςε χϊρεσ εκτόσ Θ.Ρ.Α είναι αυτζσ του διακρατιςμοφ, τθσ οικειοποίθςθσ, τθσ 

τοπικότθτασ, τθσ αυκεντικότθτασ και του υβριδιςμοφ. 

Ο διακρατιςμόσ, αναφζρεται ςτο πϊσ οι άνκρωποι, οι κοινότθτεσ και οι κοινωνίεσ 

ερμθνεφουν και αποκρίνονται ςτισ  παγκόςμιεσ ροζσ και διαδικαςίεσ (Gargano 2009, 

33). Εφόςον ανταποκρικοφν κετικά,  οι άνκρωποι και οι κοινωνίεσ αρχίηουν πλζον 

να παράγουν αυτό το παγκόςμιο προϊόν και όχι να αρκοφνται μόνο ςτθν ακρόαςθ ι 

τθν παρατιρθςθ. Αυτι θ διαδικαςία χαρακτθρίηεται ορίηεται ωσ «οικειοποίθςθ». 

Ζνα ςτάδιο μετά από τθν οικειοποίθςθ είναι αυτό τθσ «τοπικοποίθςθσ», όταν οι 

κοινωνίεσ εμπλουτίηουν ζνα παγκόςμιο ρεφμα με τοπικά πολιτιςμικά και γλωςςικά 

ςτοιχεία, αρκρϊνοντασ ζτςι ζνα εντόπιο καλλιτεχνικό λόγο. Θ χριςθσ μθτρικισ 

γλϊςςασ και οι αναφορζσ ςε τοπικά πρόςωπα και πράγματα είναι βαςικά 

ςυςτατικά τθσ τοπικοποίθςθσ του rap (Ανδουτςόπουλοσ 2003, 2). Στοιχείο που 

ςυμβάλλει επίςθσ ςτθν τοπικοποίθςθ είναι αυτό του υβριδιςμοφ, δθλαδι τθσ 

ανάμειξθσ διαφορετικϊν ςτυλ μουςικισ. Ραράδειγμα υβριδιςμοφ ςτθ rap είναι θ 

δειγματολθψία διαφόρων μελωδιϊν που μπορεί να περιζχουν μείγματα 
                                                           
15

 Εφλογο παράδειγμα είναι το Σχζδιο Μάρςαλ, ςχζδιο πολιτιςμικισ επιρροισ που ζκεςαν οι Θ.Ρ.Α 
κατά τθν διάρκεια του ψυχροφ πολζμου. 
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παραδοςιακισ / εκνοτικισ, ακόμθ και φυλετικισ μουςικισ.  Ραρόλο που πολλά από 

αυτά τα παγκόςμια υπο-τμιματα hip hop παίρνουν ςτοιχεία από το αφρικανικό-

αμερικανικό hip hop, το εμποτίηουν  με εφευρετικότθτα και δθμιουργικότθτα, ϊςτε 

να γίνει μοναδικά δικό τουσ και να αντιπροςωπεφει τουσ πόνουσ, τουσ αγϊνεσ και 

τα πολιτικά τουσ ηθτιματα.  

Οι πρακτικζσ του hip hop γίνονται φορείσ για τθν ανοικοδόμθςθ των «ριηϊν» 

(Mitchell 2001, 32). Με τθν χριςθ τοπικϊν ςτοιχείων ςτθ rap, μποροφν να 

διατθρθκοφν, να νομιμοποιθκοφν και να αναβιϊςουν παραδοςιακά όργανα και 

τοπικοί διάλεκτοι (Οικονομάκθσ 2016). Για τθν χριςθ τοπικϊν διαλζκτων θ  

γλωςςολόγοσ Chi-Luu κα υποςτθρίξει: 

Σε ότι ζχει να κάνει με τισ ικαγενείσ κοινότθτεσ, όπου θ τοπικι γλϊςςα τθσ 

κοινότθτασ μπορεί να ιταν υπό εξαφάνιςθ, οι γθραιότεροι δυςκολεφονταν 

να πείςουν τουσ νζουσ να χρθςιμοποιοφν ενεργά τθν μθτρικι τουσ γλϊςςα. 

Το hip hop προζκυψε όχι μόνο ςαν αρωγόσ τθσ διατιρθςθσ τθσ πολιτιςτικισ 

ιςτορίασ τθσ κοινότθτασ, αλλά και ςαν κίνθτρο για τισ νεότερεσ γενιζσ να 

διατθριςουν τθ γλϊςςα τθσ τοπικισ κοινωνίασ ςαν ηωντανό οργανιςμό 

(Οικονομάκθσ 2016). 

Θ ανεπάρκεια τθσ «αυκεντικισ» γνθςιότθτασ (από τθν πλευρά των καταναλωτϊν 

hip hop ςτισ ΘΡΑ), ζχει οδθγιςει πολλοφσ αρχικοφσ καταναλωτζσ ι μζλθ τθσ 

κουλτοφρασ hip hop να αμφιςβθτιςουν τθν αυκεντικότθτα του νζου, παγκόςμιου 

(ιδιαίτερα εκτόσ Θ.Ρ.Α.) hip hop (Motley και Henderson 2008, 249). Πμωσ οι ζννοιεσ 

τθσ αυκεντικότθτασ είναι ςε κάκε περίπτωςθ προϊόν τθσ τοποκεςίασ (Bennet 2004, 

180). Το hip hip που δθμιουργικθκε εκτόσ των Θνωμζνων Ρολιτειϊν δεν είναι μόνο 

το hip hop των ΘΡΑ με τροποποιιςεισ γλϊςςασ, αλλά αντικατοπτρίηει τθν τοπικι 

κουλτοφρα, τα κζματα και τισ ανθςυχίεσ του εκάςτοτε τόπου και ωσ εκ τοφτου είναι 

αυκεντικό (Motley και Henderson 2008, 253). Εξάλλου, με τθν παγκόςμια μετάβαςθ 

τθσ κουλτοφρασ του hip hop «από τα περικϊρια ςτο mainstream», οι ιςχυριςμοί 

αυκεντικότθτασ λειτουργοφν για τθ διατιρθςθ τθσ ταυτότθτασ μιασ κουλτοφρασ 

που απειλείται με αφομοίωςθ ςτθν κυρίαρχθ κουλτοφρα (McLeod 1999, 135). Θ 

αυκεντικότθτα ζχει τθν ικανότθτά να παρζχει ζνα «κζντρο» (ςτθν προκειμζνθ 



Hip hop υποκουλτοφρα 

57 
 

περίπτωςθ το Αμερικάνικο hip hop) για άλλα, «εναλλακτικά» ι «περικωριακά» είδθ 

(Stokes 2012, 116).16  Άλλωςτε, τι μπορεί να κεωρθκεί ωσ «αυκεντικό hip hop»; Από 

τθν γζννθςι τθσ αυτι θ μουςικι ιταν υβριδικι (αναμειγνφοντασ μαφρεσ μουςικζσ), 

μια μουςικι «αυτοςχζδια» όπου ο κακζνασ μποροφςε να δθμιουργιςει με 

μοναδικό κριτιριο τθν αιςκθτικι του. 

Συμπεραςματικά, κακϊσ ενςωματϊνεται ςε νζεσ κοινότθτεσ πρόςλθψθσ, το rap 

αφενόσ διατθρεί κακολικά χαρακτθριςτικά ςτθ μουςικι και ςτον ςτίχο, αφετζρου 

αφομοιϊνει ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε κοινότθτασ, με ςυνζπεια να εξελίςςεται ςε μια 

ςφαίρα πολιτιςμικισ δράςθσ που είναι ταυτόχρονα παγκόςμια και τοπικι 

(Ανδουτςόπουλοσ 2003, 3). 
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 Αναφερόμενοσ ςτουσ Toynbee(2002) και Brackett (2005). 
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Κεφάλαιο 3 
Ελληνικό hip hop 

Στο Βόςπορο και ςτο Αιγαίο ζςτθςα ςπίτι/Στισ 

κοντυλιζσ με ραπάρουν ενόσ λαοφτου ςτθν 

Κριτθ/Ξζρω ςου φαίνεται παράξενο, αςυνικιςτο, 

μπορεί κι αλλιϊτικο/Μα για δοκίμαςε να ραπάρεισ ςε 

διπλό χρόνο τον Λκαριϊτικο  (Το hip hop τθσ 

μεςογείου- Social Waste). 

Εικόνα 11 
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3.1 Το hip hop ταξιδεφει ςτθν Ελλάδα: Τα πρϊτα χρόνια 

Το hip hop ςτθν Ελλάδα ξεκίνθςε ωσ υποκουλτοφρα ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 

1980 και ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 (Elafros 2013, 59). Μια από τισ πρϊτεσ 

ςυναντιςεισ του πολιτιςμοφ hip hop ςτθν Ελλάδα ιταν μζςω ταινιϊν (Τερηίδθσ 

2003, 23),  τθσ τθλεόραςθσ και ειδικά μζςω των μουςικϊν βίντεο που πρόβαλε το 

MTV (Elafros 2011, 141). Επίςθσ ςθμαντικό ρόλο ςτθ διάδοςθ τθσ κουλτοφρασ ιταν 

οι Ζλλθνεσ τθσ διαςποράσ, ειδικά αυτοί που μετανάςτευςαν ςτισ Θ.Ρ.Α και ζκαναν 

καλοκαιρινζσ διακοπζσ ςτθν Ελλάδα, μεταφζρνοντασ δίςκουσ και ταινίεσ (Elafros 

2013, 61), αλλά και ο ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ τθσ Αμερικάνικθσ βάςθσ ςτθν Ακινα ο 

οποίοσ ζπαιηε hip hop και ενθμζρωνε για τα νζα τθσ κουλτοφρασ και τισ hip hop 

ςυναυλίεσ που  πραγματοποιοφνταν.  

Μετά τθν αρχικι μετάδοςθ που περιγράφεται παραπάνω, αυτι θ πολιτιςτικι 

μορφι ιταν μια υποκουλτοφρα, ι μια κουλτοφρα μζςα ςε μια κουλτοφρα, μεταξφ 

των αςτικϊν νζων ςτθν Ακινα. Ενδείξεισ αυτισ τθσ υποκουλτοφρασ υπιρχαν ςτθν 

εμφάνιςθ των graffiti ςτισ γειτονιζσ τθσ Ακινασ, τθ ςφναξθ ελάχιςτων νζων ςε 

πλατείεσ που άκουγαν hip hop με τα εκείνθσ τθσ εποχισ boombox, χορεφοντασ 

break dance κακϊσ και ςτθν εμφάνιςθ του ςτυλ του hip hop, των φαρδιϊν 

παντελονιϊν και των ανάποδων καπζλων. Ακόμθ, πολλοί από τουσ πρϊτουσ 

αςκοφμενουσ του hip hop ξεκίνθςαν τθν καριζρα τουσ ωσ καλλιτζχνεσ γκράφιτι (π.χ. 

Αρτζμθσ – Terro X Crew) και breakdancers (π.χ. Μιχάλθσ Ραπακαναςίου -Goin' 

Through, Δθμιτρθσ Ρετςοφκθσ - FFC, Κωςτισ Κουρεμάλασ- FFC , Ευκφμθσ - Terror X 

Crew) (Τερηίδθσ 2003, 30–32). 

Ο πρϊτοσ rapper ςτθν Ελλάδα κεωρείται ο Dj Αρθσ Τόμασ (Αριςτείδθσ Κωμάσ), ο 

οποίοσ, το 1987, ζγραψε ςτίχουσ ςτο τραγοφδι Deejay’s Life, κάνοντασ το πρϊτο 

ελλθνικό rap (με αγγλικοφσ ςτίχουσ), με τον Dj Palmer, ςτθν Music Box. Θ γζνεςθ 

του hip hop ςτθν Ελλάδα ςυμβαίνει ςτισ ντιςκοτζκ, ωσ χορευτικό ιδίωμα τθσ ντίςκο. 

Ο Άρθσ είναι ο πρϊτοσ που rap-άρει δουλεφοντασ ωσ Dj, από το 1985 (Νταλοφκασ 

2017). 
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Θ πρϊτθ ελλθνικι ομάδα hip hop ςτθν Ελλάδα κεωροφνται οι FF.C (Fortified 

Concept), που ιδρφκθκαν το 1987.17 Το 1992 πραγματοποιείται θ πρϊτθ μεγάλθ 

ςυναυλία hip hop ςτθν Ελλάδα από τουσ Public Enemy ςτο όδον. Εκεί,  

ςυναντιοφνται και δθμιουργοφνται οι Active Member (Τερηίδθσ 2003, 11) από τουσ 

BD.Foxmoor, κατά κόςμον Μιχάλθσ Μυτακίδθσ,  τον DJ MCD και τον Δθμιτρθ 

Κρθτικό, κακϊσ και άλλεσ hip hop ομάδεσ.  Οι ιδρυτικζσ ομάδεσ του hip hop ςτθν 

Ελλάδα κεωροφνται οι FF.C (Fortified Concept) , Active Member, Terror X Crew,  

Goin 'Through και Θμιςκοφμπρια (πρϊθν «αδιάφκοροι»). Αυτζσ οι ομάδεσ 

δραςτθριοποιοφνταν ςτθν Ακινα και ςφμφωνα με τον MC Kebzer, χωρίηονταν ςε 

τρεισ περιοχζσ: τθ Νζα Λωνία - Νζο Θράκλειο, όπου θ κφρια ομάδα ιταν το Terror  X 

crew, τον Βφρωνα, όπου ιταν οι FFC και το Ρζραμα, όπου ιτανε οι Active Member 

(Elafros 2013, 62). 

3.2 Εξελλθνίηοντασ το hip hop 

 

Μζχρι ςτιγμισ μιλάμε για τθν πρϊτθ γενιά του hip hop ςτθν Ελλάδα, γενιά που 

χαρακτθρίηεται ωσ γενιά που ζμακε το hip hop μζςω του αμερικάνικου, μια γενιά 

που δθμιοφργθςε μια ςκθνι από το μθδζν με ελάχιςτουσ ακροατζσ και που 

κατάφερε να νομιμοποιιςει το hip hop ςτθν ελλθνικι κοινωνία και ςτο καλλιτεχνικό 

γίγνεςκαι. Με ποιουσ τρόπουσ όμωσ το κατάφερε;  

 

Το πρϊτο ςτοιχείο τοπικοποίθςθσ του rap ςτθν Ελλάδα ιταν μζςω του ελλθνικοφ 

ςτίχου. Οι πρϊτεσ ομάδεσ, αρχικά ξεκίνθςαν κάνοντασ rap ςτα αγγλικά, όμωσ ωσ 

αποτζλεςμα τθσ πίεςθσ από διςκογραφικζσ εταιρείεσ ι από ατομικι επιλογι 

άρχιςαν να γράφουν ςτα ελλθνικά μζχρι τθ δεκαετία του 1990. Ο BD. Foxmoor των 

Active Member, ιταν ζνασ από τουσ πρϊτουσ rapper που άρχιςαν να γράφουν  

ελλθνικοφσ ςτίχουσ, αφοφ είδε ζναν Ελλθνοκαναδό rap καλλιτζχνθ που ζκανε rap 

ςτα ελλθνικά ςε ζνα φεςτιβάλ μουςικισ το 1985 (Terzides 2003, 48). Ακλοφκθςαν οι 

FF.C, όταν άρχιςαν να γράφουν ελλθνικοφσ ςτίχουσ αφοφ πλθςίαςαν τθν Sony και 

τθν EMI το 1989/1990 οι οποίεσ τουσ το ηιτθςαν (Terzides 2003, 51).  

                                                           
17

 Κάποιοι καυμαςτζσ και μελετθτζσ του hip hip, κεωροφν το πρϊτο ςυγκρότθμα του Mantrigals, οι 
οποίοι ιταν ςε ζνα πειραματικό ςτάδιο και δεν κυκλοφόρθςαν κάποια δουλειά. Αποτελοφνταν από 
τουσ Αρτζμθ, Σκθνοκζτθ, Loyal T και Real D. 
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Χαρακτθριςτικοί ςτίχοι που φανερϊνουν τθν αμφιβολία αλλά και τθν αναγκαιότθτα 

αυτισ τθσ εφαρμογισ είναι από το πρϊτο hip hop κομμάτι που κυκλοφόρθςε, το 

«Διαμαρτυρία» των Active Member.  

 

Ορκίηομαι για πρϊτθ φορά ςτθ ηωι μου 

Ρωσ ξεφεφγω μια  που χρόνια είχα αρχι μου 

Να μθν τραγουδιςω με ςτίχο ελλθνικό 

Μα το κάνω για να νιϊςετε ό, τι κι αν πω 

 

Στοιχείο τοπικοποίθςθσ ςε αυτό το κομμάτι,  εκτόσ από τθ χριςθ  τθσ ελλθνικισ ςτο 

ςτίχο, είναι το περιεχόμενο του, το οποίο «διαμαρτφρεται» για τα εγχϊριο status 

quo και προτρζπει ςε δράςθ. Κα τολμοφςαμε να χαρακτθρίςουμε αυτό το τραγοφδι 

ωσ «Το μανιφζςτο του ελλθνικοφ hip hop». Ωςτόςο, αυτό το κομμάτι είναι 

ξεκάκαρα «αμερικάνικο» ωσ προσ τθ διαδικαςία δειγματολθψίασ αφοφ ζχει 

περιςςότερα ςτοιχεία τθσ funk. 

 

Μείηον ςτοιχείο που ζδωςε τθν νομιμοποίςθςθ του hip hop, ιταν θ χριςθ εγχϊριων 

μουςικϊν υλικϊν (παραδοςιακϊν και λαϊκϊν γραμμϊν), αλλά και το γεγονόσ ότι 

ςυγχωνεφτθκε επιτυχϊσ με άλλα εμπορικά επιτυχθμζνα ειδι δθμοφιλοφσ μουςικισ 

όπωσ θ ελλθνικι pop και θ R&B (Elafros 2011, 145). Θ υιοκζτθςθ ελλθνικϊν 

ςτοιχείων (ελλθνικά όργανα, ελλθνικά δείγματα κ.λπ.) ιταν ζνασ από τουσ 

ςθμαντικότερουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ κουλτοφρα του hip hop  και θ rap 

μουςικι απζκτθςαν μεγαλφτερθ νομιμότθτα και μεγαλφτερθ εμπορικι επιτυχία 

ςτθν ελλθνικι δθμοφιλι μουςικι βιομθχανία (Elafros 2011, 148). 

 

Για το εμπορικό hip hop, μαηικισ παραγωγισ ετερόνομθσ αρχισ ιεραρχίασ (Βλ. Δ. 

Μαηικι κουλτοφρα), οι καλλιτζχνεσ που είχαν υιοκετιςει ελλθνικά ςτοιχεία ςτθ 

μουςικι τουσ είχαν μεγαλφτερθ εμπορικι επιτυχία από εκείνουσ που ζχουν 

διατθριςει ζναν πολφ πιο «κλαςικό» ι «παραδοςιακό» ιχο hip hop. Ειδικότερα, 

καλλιτζχνεσ και ςυγκροτιματα (π.χ. Goin’ Through), που ςυνεργάςτθκαν με Ζλλθνεσ 

δθμοφιλείσ καλλιτζχνεσ (Μαηωνάκθσ, Κουρκοφλθσ), είχαν περιςςότερεσ 



Ελλθνικό hip hop 

62 
 

πικανότθτεσ να λάβουν ςυμβόλαια δίςκου με ςθμαντικζσ ετικζτεσ, ειδικά από το 

ζτοσ 2000 και μετά (Elafros 2011, 150).  

 

Οι επαγγελματίεσ του hip hop μθ μαηικισ παραγωγισ, αυτόνομθσ αρχισ ιεραρχίασ 

(Βλ. Δ. Μαηικι Κουλτοφρα), που υποςτθρίηουν τον τοπικό ζλεγχο ταυτότθτασ, 

επιδιϊκουν να πλαιςιϊςουν τον πολιτιςμό hip hop και τθ rap μουςικι ςτθν Ελλάδα 

με τοπικοφσ όρουσ και να ενςωματϊςουν μόνο οριςμζνα είδθ ελλθνικισ μουςικισ 

(π.χ. ρεμπζτικα και όχι pop λαϊκά) ςτθ μουςικι τουσ. Ενϊ άλλοι επαγγελματίεσ του 

hip hop (μθ μαηικισ παραγωγισ, αυτόνομθσ αρχισ ιεραρχίασ), επιδιϊκουν να 

πλαιςιϊςουν τθν κουλτοφρα του hip hop και τθ rap μουςικι ςτθν Ελλάδα με 

μεταφραςτικοφσ όρουσ και ζχουν αρνθκεί τθν ενςωμάτωςθ ελλθνικϊν ςτοιχείων 

ςτθ μουςικι τουσ (Elafros 2013, 63). 

 

3.3 90’s Η «χρυςι» εποχι 

 

Εικόνα 12 
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Διςκογραφικζσ 

 

Θ δεκαετία του 90’ κεωρείται θ «χρυςι εποχι» του ελλθνικοφ hip hop. Στθν αρχι 

αυτισ τθσ δεκαετίασ  το  ενδιαφζρον διςκογραφικϊν εταιρειϊν για το hip hop ιταν 

ανφπαρκτο. Ζτςι, το 1992 δθμιουργείται θ ιδζα, αρχικά από τουσ Active Member, 

για τθ δθμιουργία μιασ ανεξάρτθτθσ εταιρείασ παραγωγισ ςτθν οποία κα 

ςτεγαηόταν θ hip hop ςκθνι. Αυτό το ανεξάρτθτο label κα δθμιουργθκεί τθν ίδια 

χρόνια και κα  ονομαςτεί «Freestyle Productions». Ταυτόχρονα δθμιουργείται μια 

ομάδα ςτιριξθσ αυτισ τθσ ιδζασ οι οποίοι ονομάηονταν Radicals. Το 1993 

κυκλοφορεί  ο πρϊτοσ ελλθνικόσ hip hop δίςκοσ, θ «Διαμαρτυρία» των Active 

Member. Τθν ίδια χρονιά οι FF.C κυκλοφοροφν το δίςκο «Σκλθροί Καιροί» , τον 

πρϊτο και τον τελευταίο με τθν Freestyle Productions.18 Από τθν Freestyle 

Productions, εκτόσ από τουσ Active Member και FF.C, πζραςαν ςχεδόν όλοι οι 

πρϊτοι rappers ςτθν Ελλάδα όπωσ οι Θμιςκοφμπρια και οι Goin’ Through. O πρϊτοσ 

προςωπικόσ δίςκοσ του B.D Foxmoor «I’m still an active member», κα είναι γεγονόσ 

το 1994 και το ομϊνυμο κομμάτι του δίςκου, γραμμζνο ςτα αγγλικά κα κάνει 

επιτυχία ςτισ Θ.Ρ.Α. 

 

Στα μζςα τθσ δεκαετίασ του 90’ αρχίηει το διςκογραφικό ενδιαφζρον. Συγκεκριμζνα, 

το  199519  οι Active Member υπογράφουν ςυμβόλαιο με τθν  Warner Bros για τον 

δίςκο «Το μεγάλο κόλπο», το πρϊτο άλμπουμ ελλθνικοφ hip hop ςυγκροτιματοσ με 

διςκογραφικι εταιρεία, δθμιουργϊντασ παράλλθλα ζνα κοινό με μεγαλφτερθ θλικία 

και άλλεσ μουςικζσ προτιμιςεισ. Θ Terror X Crew κεωρείται θ rap ομάδα που 

ςυνζδεςε το hip hop με το punk, αφοφ άρχιςαν ωσ support ςυγκρότθμα ςε punk 

ςυναυλίεσ (hiphop.gr 2012) κι ζκαναν επίςθσ rap ςτα αρχαία ελλθνικά . Μζτα από 

ανεξάρτθτεσ παραγωγζσ, το 95’ ςυνεργάςτθκαν με τθν FM Records. Τα 

Θμιςκοφμπρια, οι οποίοι πρωτοςτάτθςαν ςτο ςατιρικό rap, ο δίςκοσ τουσ «30 

χρόνια επιτυχίεσ» το 1996, με τθν FM Records, κα γίνει ο πρϊτοσ χρυςόσ hip hop 

                                                           
18

 Τα πρϊτα αντίτυπα του «Σκλθροί Καιροί» ζχουν τθν ςφραγίδα τθσ Freestyle Productions. 
19

 Χρονιά που δθμιουργείται το «Low Bap» κίνθμα, το οποίο κα αναλυκεί ςτο υποκεφάλαιο «Low 
Bap κίνθμα, το ελλθνικό hip hop χωριςμζνο ςτα δφο». 
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δίςκοσ κάνοντασ το hip hop ευρζωσ γνωςτό ςτθν Ελλάδα με περιςςότερεσ από 

30.000 πωλιςεισ. Οι  FF.C το 1997, υπογράφουν με τθν Polygram ενϊ  το 2001 οι 

Goin 'Through υπογράφουν με Def Jam και Universal για να κυκλοφοριςουν το 

άλμπουμ «Συμβόλαιο τιμισ» και γίνονται ζνα από τα πιο πετυχθμζνα εμπορικά hip 

hop ςυγκροτιματα (Elafros 2013, 66).  

 

Θ Sadahzinia ιταν θ πρϊτθ ελλθνίδα rapper, με τθν κυκλοφορία του δίςκου τθσ 

«Άλλο ζνα ψζμα», το οποίο κυκλοφόρθςε μζςω τθσ Freestyle το 1998 (Τςαπάρθ 

2013, 63). Οι ΗΝ (Ηωντανοί Νεκροί), κυκλοφόρθςαν το 1998 το άλμπουμ  «Ο πρϊτοσ 

τόμοσ»  και κεωροφνται το πρϊτο ελλθνικό gangta rap. 

 

Χώροι, τηλεόραςη, ραδιόφωνο, ζντυπα 

 

Ραρά τθν πρϊιμθ επιτυχία με μερικζσ από τισ μεγαλφτερεσ εταιρίεσ τθσ δεκαετίασ 

του 1990, θ rap μουςικι θ κουλτοφρα του hip hop ςτθν  Ελλάδα δεν ζγινε επιτυχϊσ 

μζροσ του mainstream μουςικοφ τοπίου παρά  μόνο μετά το 2003 (όταν 

ςυγχωνεφκθκε με τθν R&B). Ωσ αποτζλεςμα τθσ κατάςταςθσ τθσ κουλτοφρασ του 

hip hop ςτθν Ελλάδα μεταξφ 1990 και 2000, ιταν θ ζλλειψθ χϊρων για τουσ 

καλλιτζχνεσ για ςυναυλίεσ και υπιρχε ζλλειψθ υποςτιριξθσ ςτο ραδιόφωνο και ςτα 

ζντυπα (Terzides 2003, 36).  

 

αδιοφωνικά, ο Δθμιτρθσ Μεντηζλοσ, MC των Θμιςκοφμπρια, κατά τθν περίοδο 

1992-93 παρουςίαηε ςτο Space FM 93.9 τθν πρϊτθ hip hop εκπομπι εν ονόματι 

«Breathless». Αυτι θ ραδιοφωνικι εκπομπι ιταν μια από τισ πρϊτεσ εκπομπζσ που 

ζπαιηαν hip hop ςτθν Ελλάδα και ιταν επίςθσ θ ραδιοφωνικι εκπομπι που 

παρουςίαςε πολλζσ από τισ πρϊτεσ hip hop πράξεισ ςτθν Ελλάδα, όπωσ τουσ Terror 

X Crew, τουσ FFC και το Active Member (Τερηίδθσ 2003, 29).  

 

Οι Active Member, από το 1993 ζωσ το 1995 εξζδιδαν ζνα Fanzine, το Radicalistic. 

Ουςιαςτικά ιταν τo hip hop ζντυπο τθσ Freestyle Productions το οποίο περιείχε 

ςυνεντεφξεισ, διςκοκριτικζσ, παρουςιάςεισ δίςκων και γκρουπ, report από τα 

λιγοςτά τότε live, ςτίχουσ κ.ά. Ιταν ζνα από τα πρϊτα μζςα που ςυςπείρωςε όςουσ 
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αρζςκονταν ςτο hip hop, κυκλοφοροφςε δωρεάν, κυρίωσ από χζρι ςε χζρι. 

Τυπωνόταν με ζξοδα μιασ ολόκλθρθσ παρζασ ανκρϊπων, των Radicals και ςυνολικά 

κυκλοφόρθςαν δζκα τεφχθ.  

 

Ωσ προσ τθν τθλεόραςθ, θ  μουςικι εκπομπι «Jamming» ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ 

φιλοξενοφςε κάποια από τα πρϊτα hip hop ςυγκροτιματα. Από το 1997 και μετά, 

δθμιουργείται το μουςικό κανάλι MAD TV το οποίο ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθ 

διάδοςθ του αμερικάνικου hip hop (Elafros 2013, 60). Ειδικότερα με τθν εκπομπι 

«Beat Street» του Νίκου Βουρλιϊτθ, γνωςτοφ και ωσ Nivo, MC, παραγωγοφ  και DJ, 

μζλοσ των Goin 'Through όπου προζβαλλε τθν  hip hop μουςικι και τθν αςτικι 

κουλτοφρα από όλο τον κόςμο. Ιταν θ μοναδικι rap μουςικι εκπομπι ςτθν 

τθλεόραςθ για τουλάχιςτον για δζκα χρόνια (Elafros 2011, 141). Ωσ προσ τον χϊρο 

των ςυναυλιϊν οι χϊροι που υπιρχαν  ςτθν Ακινα ιταν το Roxy,   το Αν club, το 

όδον, το Άνω κάτω, το Ανςανςζρ και το Lotus. 

 

3.4 Κίνθμα «Low Bap», το ελλθνικό hip hop χωριςμζνο ςτα δφο 

 

 

Εικόνα 13 



Ελλθνικό hip hop 

66 
 

Στα πρϊτα ςτάδια του hip hop ςτθν Ελλάδα, θ ςκθνι αυτι τθσ μουςικισ ιταν 

ενωμζνθ, και μάλιςτα κάτω από τθν ςτζγθ τθσ Freestyle Productions20  και τθν 

ομάδα των Radicals, όμωσ ςτθ ςυνζχεια χωρίςτθκε ςε «Θip hop» και «Low Bap», θ 

πρϊτθ κόντρα ςτθ ςκθνι του hip hop ςτθν Ελλάδα. 

 

Θ ανθςυχία των Active Member για τθν πορεία του hip hop ςτθν Ελλάδα, το 95’ 

τουσ προτρζπει να δθμιουργοφν το «Low Bap» κίνθμα, κζλοντασ να 

διαφοροποιθκοφν από τθν εμπορευματικι πορεία του είδουσ, πιςτεφοντασ ότι 

οδεφει προσ τον δρόμο τθσ εμπορευματοποίθςθσ και του κατακερματιςμοφ,  όπωσ 

και το αμερικάνικο hip hop (Βλ. 2.4 Κατακερματιςμόσ του hip hop). Αυτόσ ο 

διαχωριςμόσ επακολοφκθςε και ςτθν Freestyle Productions, από το 95’ και μετά 

όςοι ιταν ςτο δυναμικό τθσ κεωροφνται ότι δεν κάνουν hip hop αλλά «Low bap». 

Ζτςι, μετά από αυτό το διαχωριςμό πολλοί rappers απομακρφνονται από τον 

Freestyle και πλζον είναι χωριςμζνοι ςε δφο ςτρατόπεδα. Αποχωροφνε από τθν 

εταιρεία οι FF.C, οι NEBMA, οι Razastarr, οι Ραρεμβολζσ, οι Θμιςκοφμπρια κ.ά. Το 

1998, κάποιεσ από τθν αποχωριςαντεσ ομάδεσ δθμιουργοφν τθν εταιρεία 

DustHeadz Click, όπου προωκείται περιςςότερο το «κακαρό» hip hop και 

προςπακοφν να ζρκουν πιο κοντά ςτο αμερικάνικο φφοσ. 

 

Με τον όρο «Low Bap», ςφμφωνα με τθν Elafros, αναφερόμαςτε ςε «ζνα κίνθμα 

που ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ τθσ αριςτερισ κοινωνικισ και πολιτικισ αλλαγισ» 

(Elafros 2013, 62). Τα μζλθ του κινιματοσ «Low Bap» είναι αρκετά επικριτικά για τθν 

εμπορευματοποίθςθ και τθν αποπολιτικοποίθςθ τθσ κουλτοφρασ του hip hop» 

(Elafros 2013, 67). Κυριολεκτικά, το «Low Bap» δεν ςθμαίνει κάτι ςυγκεκριμζνο. 

Είναι μια ζννοια που αποτυπϊνει μζςα από τθ μουςικι, ςυγκεκριμζνα μζςα από το 

hip hop, τθν άποψθ που ζχουν τα άτομα που ανικουν ςτο κίνθμα για τθ ηωι, τθν 

κοινωνία και τθν πολιτικι. Ραρουςιάηονται ωσ κάτι ξεχωριςτό από το υπόλοιπο hip 

hop. Βαςικό ςθμείο διαφοροποίθςθσ αποτελεί θ άρνθςι τουσ ςε μια κακιερωμζνθ 

                                                           
20 Στο κομμάτι «Δεν αντζχω» των R.E.A.L ςυμμετζχουν B.D. Foxmoor, X-Ray, Real D, Master J 
(Δθμιτρθσ Μεντηζλοσ), Hard C (Ρρφτανθσ), Beast, Wise, Low Riff (Soulnek), Odious (Δθμιτρθσ 
Καντάρθσ), Grand Panic (Λςορροπιςτισ), AMD Solo (Αλζξθσ Δζλτα), Loud Effect (Οδυςςζασ), Da Brain 
(Νικόλασ), Κωμάσ Σπυρόπουλοσ, Booyah, Κόκκινοσ, Jackson. 
 



Ελλθνικό hip hop 

67 
 

μορφι χρθματοδότθςθσ, όπωσ θ χορθγία, προκειμζνου να μθν χειραγωγείται και 

κατευκφνεται θ πνευματικι δθμιουργία (Τςαπάρθ 2013, 62).21   

 

Αυτόσ ο διαχωριςμόσ άρχιςε να μεταφράηεται ςε ςτίχουσ, δθμιουργοφνται τα 

πρϊτα beef diss22 hip hop κομμάτια ςτθν Ελλάδα. Από τθν μία μεριά, οι 

υποςτθρικτζσ τθσ hip hop ςκθνισ κατακρίνουν το διαχωριςμό, χλευάηουν το φφοσ 

του «Low bap» ςε προςωπικό ι ςυλλογικό επίπεδό, άλλοτε με ςκλθρό τρόπο όπωσ 

ςτο «Στθ χϊρα των καλφτερων MC’s» των ΗΝ, «Ζλα μου» των Άλφα Γάμα και άλλοτε 

με ςατυρικό, όπωσ το «Θ γάτα τθσ ςκζψθσ» των Θμιςκοφμπρια, το «Low kebab» του 

Liakos Aroulis και το «Χωριό που φαίνεται» του Dr. Dreez. Από τθν άλλθ, οι 

υποςτθρικτζσ του «Low bap», όντασ ςτο δυναμικό τθσ Freestyle, προβάλλουν τθ 

διαφορά τουσ με τουσ υπόλοιπουσ. Ενδεικτικά κομμάτια είναι το «Ριςτοποιθτικό 

διαφοράσ», από τουσ Red Armada και «Άραγε ξζρεισ» των Active Member. 23 

 

Αυτόσ ο διαχωριςμόσ, ςφμφωνα με τθ ςυνζντευξθ που μασ ζδωςε ο rapper των 

Social Waste, Λεωνίδασ Οικονομάκθσ, ιταν ορατόσ, θ κάκε ομάδα ξεχϊριηε, είχε τα 

δικά τθσ τελετουργικά, τα δικά τθσ ςφμβολα και το δικό τθσ ςτυλ, ιταν ςαν να 

υπιρχε μια υποκουλτοφρα μζςα ςτθν υποκουλτοφρα. 

 

Λ: Ασ ποφμε, αν εγϊ ςε ζβλεπα ςτον δρόμο, εγϊ άκουγα Low bap και εςφ TXC το 

ξζραμε και οι δφο. Υπιρχαν κάποιοι ςυμβολιςμοί οι οποίοι για να τουσ 

καταλάβεισ πρζπει να τουσ γνωρίηεισ, αυτόσ που άκουγε FF.C φοροφςε φαρδιά 

παντελόνια, μπλοφηεσ του NBA ενϊ ο low baper είχε ξυριςμζνο κεφάλι, 

φοροφςε μαφρα και εντάξει άμα φοροφςεσ τθ μπλοφηα τθσ freestyle το 

καταλάβαινεσ, αλλά εκείνο τον καιρό δεν υπιρχαν πολλζσ. Αυτό ανκρωπολογικά 

ζχει ενδιαφζρον, εγϊ με εςζνα κα κοιταηόμαςταν από μακριά, δεν κα μιλάγαμε 

                                                           
21 Το 2006 ξεκίνθςαν το No Sponsors Movement, μια πρωτοβουλία για τθ διοργάνωςθ ςυναυλιϊν 

χωρίσ ςπόνςορεσ, χορθγοφσ και διαφθμίςεισ. 

22
 Rap κομμάτια που επιτίκενται ςε άλλουσ  rappers ι ςυγκροτιματα. 

23
 Τα beer diss  δεν υπιρχαν μόνο μεταξφ των υποςτθρικτϊν τθσ μιασ και τθσ άλλθσ ςκθνισ, αλλά και 

μεταξφ ςυγκροτθμάτων, ενδεικτικά κομμάτια: BΡΕΛΣ – «Αλικεια λζω»(diss ςε όλουσ),  ΗΝ – «Και εγϊ 
αλικεια λζω»(diss ςε ΒΡΕΛΣ). 
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και οι δφο ξζραμε ότι ακοφμε hip hop, ότι ο ζνασ ακοφει το ζνα και ο άλλοσ 

ακοφει το άλλο. Μπορεί να ςε ςτραβοκοίταηα και να με ςτραβοκοίταηεσ χωρίσ 

να ςε ξζρω, χωρίσ να ζχουμε μιλιςει ποτζ και χωρίσ να ζχω κανζνα λόγο να ςε 

ςτραβοκοιτάξω, οφτε ςε ξζρω οφτε γνωριηόμαςτε. 

 

Ωσ προσ τθ μουςικι, το Low Bap χαρακτθρίηεται από αργι, τραγουδιςτικι εκφορά 

με παφςεισ ςτο τονιςμζνο μζτρο και από τθν αποςταςιοποίθςθ του από τα 

ξενόφερτα samples (Ανδουτςόπουλοσ 2003, 9). Ενϊ ωσ προσ τον ςτίχο, τα 

τραγοφδια αναφζρονται ςε κοινωνικοπολιτικά κζματα και μια πιο λυρικι 

προςζγγιςθ απομακρυςμζνθ από τθν αργκό του δρόμου. Αυτά τα μουςικά και 

λυρικά χαρακτθριςτικά κα δθμιουργιςουν τθ «Σχολι του Ρεράματοσ».  Τα Low Bap 

κομμάτια γίνονται εφκολα αναγνωρίςιμα γιατί τισ περιςςότερεσ παραγωγζσ των 

ςυγκροτθμάτων αλλά και ζνα μζροσ τθσ ςτιχουργικισ κατείχε ο BD.Foxmoor (με 

λίγεσ εξαιρζςεισ).24  Επίςθσ, ςυμφϊνα με τον Λεωνίδα Οικονομάκθ (Social Waste), 

υπιρχε ζνα εςωτερικό εμπόριο παραγωγϊν από μζλθ τθσ Freestyle, από αυτοφσ 

είχαν τθν τεχνολογικι κατάρτιςθ ςε άλλεσ ομάδεσ τθσ εταιρείασ παραγωγισ. 

 

Γφρω από το «Low Bap» είχε αναπτυχκεί ζνα γενικότερο ρεφμα δραςτθριοτιτων 

πζρα από τθ μουςικι. Δθμιουργικθκαν βιβλιοπωλεία, κζντρα νεότθτασ, 

εξειδικευμζνα περιοδικά, κινθματογραφικά εγχειριματα, ςυναυλίεσ, φεςτιβάλ25  

και πολλοί πειραματιςμοί με νζα ςυγκροτιματα και μουςικζσ (Τςαπάρθ 2013, 52). 

Εκτόσ από το Radicals, δθμιουργοφν παρόμοια Fanzine όπωσ το Ονειρολόγιο και 

Ρράξια, ενϊ τον Αφγουςτο του 1998 οι Active Member ξεκινοφν ςτον Rock FM τθν 

εκπομπι Ονειρολόγιο και  το 2001 κα ανοίξουν το Intro, το πρϊτο διςκοπωλείο hip 

hop μουςικισ. 

 

Στθ ςθμερινι του μορφι το «Low Bap» κίνθμα ζχει ξεκωριάςει. Τα περιςςότερα rap 

ςυγκροτιματα είτε διαλφκθκαν, είτε αυτονομικθκαν και οι μόνοι εκφραςτζσ του 

ςχεδόν αποτελοφν οι Active Member. Τα δφο ονόματα ζχουν ςχεδόν ταυτιςτεί, όταν 

                                                           
24

 Social waste, Στοιχιμα κ.ά. 

25
 To 1997 πραγματοποιείται για πρϊτθ φορά το Low Bap Festival. 
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μιλάμε για «Low Bap» εννοοφμε τουσ Active Member και το αντίςτοιχο. Ραρόλθ τθν 

πορεία και κατάλθξθ αυτοφ του διαχωριςμοφ, το «Low Bap» ζχει προςφζρει πολλά 

ςτο ελλθνικό hip hop, δθμιοφργθςε μια ςχολι θ οποία επθρεάηει ακόμθ παλιοφσ 

και νζουσ rappers, ζχει προβεί ςε καινοτόμεσ οργανωτικζσ, μουςικζσ και 

τεχνολογικζσ επιτεφξεισ, όμωσ από τθν άλλθ, κανείσ δεν κα ιξερε πόςθ περιςςότερθ 

εξζλιξθ ι όχι κα είχε το rap ςτθν Ελλάδα χωρίσ το «Low Bap»  και χωρίσ αυτι τθν 

κόντρα. Θ αρχικι ιδζα του διαχωριςμοφ ςε εμπορικοφσ και μθ δεν ευςτακεί, αφοφ 

πολλά hip hop ςυγκροτιματα εκτόσ «Low bap», δεν επζλεξαν τον δρόμο τθσ 

εμπορευματοποίθςθσ, ενϊ κάποια που δραςτθριοποιοφνταν ςτθ Freestyle 

αργότερα επζλεξαν να εμπορευματοποιθκοφν. Ωςτόςο αυτι θ κόντρα του 

εμπορικοφ και μθ εμπορικοφ κα επικρατιςει και ςτισ επόμενεσ γενιζσ.  

Το μανιφζςτο Low Bap: 

Στθρίηω το λόγο μου με τθ ηωι μου και τθ ηωι μου με το λόγο μου: είναι ο 

δρόμοσ που χαράηει το Low Bap. Είναι θ νζα βάςθ εκείνων που κατανοοφν, 

ςκζφτονται, νιϊκουν, δρουν κι αντιςτζκονται. Για να κατανοιςει κανείσ τθν 

δθμιουργία του κινιματοσ αυτοφ και τθν εξζλιξι του μζχρι τϊρα, πρζπει να το 

εντάξει ςτθν επαναςτατικι πια διαδικαςία τθσ αξιοπρζπειασ. Ράνω απ’ όλα το 

Low Bap διατθρεί το ςεβαςμό του ςτο πρόςταγμα τθσ ηωισ και είναι πολιτιςτικι 

επανάςταςθ με επίλεκτουσ ςτόχουσ και δφςκολο ζργο. Από το 1993, με ςυνεχι 

παρουςία, δεκάδεσ δίςκουσ, βιβλία, περιοδικά, ςυναυλίεσ, φεςτιβάλ, 

ςυηθτιςεισ, χιλιάδεσ ϊρεσ ςτο ςτοφντιο, χιλιάδεσ ςτίχουσ, και φίλουσ 

ςυμμαηζψαμε ς’ αυτόν το δικτυακό τόπο τα υλικά τθσ διαδρομισ μασ. Εδϊ 

βρίςκεται, θ ςτιγμι τθσ απογραφισ μασ, τθσ αναδιοργάνωςθσ, τθσ υπόςχεςθσ, 

τθσ αγάπθσ, τθσ ςφγκρουςθσ, τθσ αλικειασ. Πςοι περάςουν από εδϊ, ίςωσ και 

να ξζρουν τι πρζπει να γίνει. Ο κακζνασ με τον τρόπο του. Ράντωσ, το Low Bap 

περιφανα κα χρεωκεί το επόμενο βιμα, και κ’ ανταμϊςει τα πιο όμορφα. Κα 

ςυνεχίςει να ενοχλεί τθν ιςτορία, και κα πιςτζψει όλο και πιο βακιά ςτο όνειρο. 

Πςουσ κάνουμε Low Bap, δε μασ διάλεξε κανείσ. Το διαλζξαμε μόνοι μασ. Το 

χρωςτάμε, λοιπόν, ς’ εμάσ, ς’ εκείνουσ που δείλιαςαν, ς’ εκείνουσ που κα 

’ρκουν. Είναι θ πιο όμορφθ ϊρα. Ράμε… (“Www.Lowbap.Com,” n.d.). 
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3.5 00’s Το hip hop πάει παντοφ 

 

 

Εικόνα 14 

Από τισ αρχζσ του 00’ όλο και περιςςότεροι hip hop καλλιτζχνεσ κάνουν ςυμφωνίεσ 

με διςκογραφικζσ εταιρείεσ, με αποτζλεςμα το hip hop να γίνει ευρζωσ γνωςτό ςτο 

ελλθνικό κοινό. Το hip hop μετά το 2003 εμπορευματοποιείται και γίνεται μζροσ τθσ 

μαηικισ παραγωγισ των πολυεκνικϊν.  Σθμαντικό ρόλο, όπωσ αναφζραμε, ζπαιξε θ 

ςυνεργαςία οριςμζνων rappers με γνωςτοφσ λαϊκοφσ  και pop  τραγουδιςτζσ26  και 

αυτζσ οι ςυνεργαςίεσ δεν ζμειναν μόνο ςτθν παραγωγι αλλά και ςε κοινζσ 

εμφανίςεισ ςε νυχτερινά μαγαηιά,  μπουηοφκια και ςκυλάδικα.  

 

Το 2000 οι Goin’ Through κα δθμιουργιςουν τθν δικιά τουσ εταιρεία παραγωγισ 

τθν Family the Label, ζχοντασ ςτο δυναμικό τθσ πολλοφσ εμπορικοφσ rappers, οι 

περιςςότεροι πρϊθν μζλθ τθσ Freestyle Productions. Ταυτόχρονα  θ μουςικι hip 

hop γίνεται μουςικι αρχισ τθλεοπτικϊν ςειρϊν27 και ταινιϊν28 , ενϊ rap καλλιτζχνεσ 

κάνουν guest εμφανίςεισ ςε ςειρζσ29  και ςε  τθλεοπτικζσ εκπομπζσ,  αξιόλογεσ30  και 

                                                           
26

 Goin Through – Μαηωνάκθσ, Θμιςκοφμπρια-Δελθβοριάσ, Ευρυδίκθ. 
27

 «Δζκα λεπτά κφρθγμα» - Sexpyr. 
28

 «Λουφα και παραλλαγι: Σειρινεσ ςτο Αιγαίο». 
29

 RG ςτο Τρεισ Χάριτεσ, 10 Λεπτά Κιρυγμα, Ευτυχιςμζνοι Μαηί, Ο Μικριδάτθσ των Θμιςκοφμπρια 
ςτο «Μίλα μου βρϊμικα», ο Λεκτικόσ ςτο «Δζκα λεπτά κιρυγμα. 
30

 Jamming (FF.C, ΗΝ),  άδιο Αρβφλα (Λόγοσ απειλι, Ταραξίασ, Pro Sinnerz). 
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μθ.31 Επίςθσ μεγάλθ επιτυχία κα γνωρίςουν μζλθ ςυγκροτθμάτων τθσ 

προθγοφμενθσ δεκαετίασ κάνοντασ ςόλο κυκλοφορίεσ ι δθμιουργϊντασ νζεσ 

ομάδεσ όπωσ οι Stavento.32  

 

Το MAD TV, το 2004, προςκζτει τθν κατθγορία καλφτερου hip hop τραγουδιοφ ςτα 

ετιςια μουςικά βραβεία «MAD Music Awards». Τα βραβεία αυτισ τθσ κατθγορίασ 

τα ζχουν αποκτιςει εμπορικοί rappers όπωσ Goin’Through και Stavento. Στα 

περιςςότερα ςυνεργάηονται με pop καλλιτζχνεσ όπωσ Άννα Βίςςθ, Ραςχάλθσ και 

Ιβθ Αδάμου.  

 

Στον αντίποδα, δθμιουργείται θ underground ςκθνι θ οποία κινείται μακριά από 

διςκογραφικζσ εταιρείεσ. Ζχει ζνα πιο ςκλθρό ιχο και ςτίχο ςε ςχζςθ με τισ 

ανάλαφρεσ pop επιτυχίεσ. Τα μζςα που προζβαλαν το underground είναι το 

hiphop.gr το οποίο δθμιουργικθκε  το 2000 , το πρϊτο blog για το ελλθνικό hip hop, 

ςτο οποίο ςυηθτοφςαν οι fan του είδουσ για νζεσ κυκλοφορίεσ και μελλοντικζσ 

εκδθλϊςεισ. Επίςθσ, το atlantis FM και άλλοι πειρατικοί ι ιντερνετικοί ςτακμοί. 

Κάποιοι από τουσ rappers τθσ underground ςκθνισ του 00’ ζιναι οι: ΛΕΞ, 12οσ 

Ρικθκοσ, Λόγοσ απειλι, Bong da city, Τηαμάλ, IRATUS κ.ά. 

 

3.6 10’s Η γενιά του ςιμερα 

 

Στα πιο πάνω κεφάλαια, μιλιςαμε για τθν πρϊτθ γενιά του hip hop, τθν γενιά που 

το ζφερε ςτθν Ελλάδα, και τθ δεφτερθ γενιά του hip hop, αυτι που ζμακε το hip 

hop μζςω των ελλθνικϊν κομματιϊν και ζηθςε τθν ζνταξι του ςτο mainstream.  

 

Θ ςθμερινι γενιά τθσ rap βρίςκει ζνα πρόςφορο ζδαφοσ, μια ςκθνι που πλζον ζχει 

αποκτιςει ζνα τεράςτιο κοινό. Ρλζον, hip hop ςυναυλίεσ γίνονται sold out με κόςμο 

πζραν των 10.000,33 πολλά μαγαηιά34 και χϊροι ςυναυλιϊν κατά βάςθ φιλοξενοφν 

                                                           
31

 Υποχκόνιοσ των ΗΝ ςτθν εκπομπι «Ραρατράγουδα» τθσ Αννίτασ Ράνια,. 
32

 Ρρϊθν μζλθ των Βαβυλϊνα και Ακρίτα τθσ Freestyle. 
33

 Συναυλία του Λεξ ςτο Κζατρο Βράχων το 2019. 
34

We(Κεςςαλονίκθ), Gagarin (Ακινα). 
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hip hop καλλιτζχνεσ, πραγματοποιοφνται hip hop φεςτιβάλ35, ενϊ ςε μουςικά 

φεςτιβάλ36 δεν λείπει το hip hop.  

 

Ο διαχωριςμόσ εμπορικϊν και μθ εμπορικϊν καλλιτεχνϊν είναι κάτι που ςυνεχίηει 

να υπάρχει. Αυτόσ ο διαχωριςμόσ δεν ςυνδζκθκε μόνο με μζςα χρθματοδότθςθσ 

και διανομισ, αλλά και, ίςωσ πρωτίςτωσ, με το υγιζσ και λυρικό περιεχόμενο 

(Efthymiou και Stavrakakis 2018, 208).  Στο ςθμερινό εμπορικό rap, τθν εξζχουςα 

κζςθ ζχει το υπο-ειδοσ  «trap».37 Το trap κάνει τθν είςοδο του ςτθν Ελλάδα το 2013 

και απαρτίηεται από νζουσ και παλιοφσ καλλιτζχνεσ.38 Κατά κφριο λόγο τα κομμάτια 

τουσ ζχουν ζνα αυτοαναφορικό, ςεξιςτικό και φιλο-καπιταλιςτικό περιεχόμενο με 

αναφορζσ ςε ναρκωτικά, νυχτερινι ηωι και βία. Είναι ζνα νζο-gansta rap και το 

παράδοξο είναι ότι ςτθ πλειοψθφία τουσ οι αυτοαναφορζσ δεν ζχουν καμιά ςχζςθ 

με τθν πραγματικι ηωι των rappers, είναι απλά ζνα είδοσ ςτιχουργικισ που 

πουλάει. Ρλζον ο διαχωριςμόσ εμπορικϊν, και μθ, χωρίηεται ςε «trapper» και 

«raper». Από τθν άλλθ θ νζα γενιά rappers39 τθσ underground ςκθνισ ζχουν ζνα πιο 

ςυνειδθτό ςτίχο και κυκλοφοροφν ανεξάρτθτεσ παραγωγζσ ελεφκερα ςτο ιντερνζτ. 

 

3.7 Πολιτικό ελλθνικό rap 

 

Γι' αυτό βγείτε ςτουσ δρόμουσ και φωνάξτε και οι άλλοι 

ςθκϊςτε επιτζλουσ λιγάκι κεφάλι  

ς' αυτοφσ που χρόνια τϊρα μασ βαςανίηουν 

ς' αυτοφσ που τθ τφχθ, τθ ηωι μασ ορίηουν 

 

Αυτοί, είναι κάποιοι από τουσ ςτίχουσ τθσ «Διαμαρτυρίασ» των Active Member, 

γεγονόσ που μασ δείχνει ότι το ελλθνικό hip hop είχε πολιτικζσ διαςτάςεισ από τθν 

αρχι τθσ γζννθςθσ του. Οι πρϊτεσ γενιζσ ηοφςαν ςε ζνα πολιτικό, κοινωνικό και 

                                                           
35

 Off The Hook Festival. 
36

 StreetMode Festival, Los Almiros. 
37

Υπό-είδοσ τθσ hip hop μουςικισ με χαρακτθριςτικά επιλαμβανόμενα hi-hats και ξεχειλωμζνθ  
χριςθ του autotune, διορκωτι τονικότθτασ, με τρόπο που θ υπερβολικι χριςθ του, γίνεται μζροσ 
τθσ υφισ του τραγουδιοφ. 
38

 Φπο των ΗΝ. 
39

 Bloody Hook,  Zoro&Buzz,  Λόγοσ Τιμισ. 
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οικονομικό περιβάλλον που χαρακτθριηόταν από υπερκαταναλωτιςμό και όπωσ 

παρατθρεί ο κοινωνιολόγοσ, Γιάννθσ Ηαϊμαράκθσ, είναι μια γενιά που φαίνεται να 

επθρεάηεται από τθν εξαφάνιςθ του  υπαρκτοφ ςοςιαλιςμοφ (Ηαϊμαράκθσ 2020). 

 

Οι κεματολογίεσ ποικίλουν όπωσ τα λυρικά και μουςικά εκφραςτικά μζςα. Αν 

αναφερκοφμε ςτα ςθμαντικότερα ςυγκροτιματα τθσ πρϊτθσ γενιάσ, κα βροφμε ςε  

κομμάτια των Active Member ςτίχουσ με αντιρατςιςτικό περιεχόμενο («Τι άλλο 

φοβάςαι»), ενάντια ςτισ αςτυνομικζσ αρχζσ («Ζξω απ’ το ςπίτι μασ»), ςτον 

ιμπεριαλιςμό («Ράμε»), ςτισ ταξικζσ ανιςότθτεσ. Ενϊ αν αναφερκοφμε ςτουσ FF.C 

κα βροφμε κομμάτια για εκνικζσ αυταπάτεσ («Ραραμφκι») για τθ δφναμθ του 

χριματοσ («Χριμα») αλλά και κομμάτια με αντιφαςιςτικό περιεχόμενο («Νεοναηί 

καλόσ μόνο νεκρόσ»). 

 

Θ νζα γενιά, είναι γενιά τθσ οικονομικισ κρίςθσ, μια γενιά τθσ δολοφονίασ του 

16χρονου Αλζξθ Γρθγορόπουλου από τισ αςτυνομικζσ αρχζσ (2008) και του Ραφλου 

Φφςα από τθ Χρυςι αυγι (2013), ςυνκικεσ που κα δθμιουργιςουν τραγοφδια με  

αντιφαςιςτικό χαρακτιρα επικρίνοντασ το ςφςτθμα και δομζσ εξουςίασ, κομμάτια  

όπου γίνεται  εμφανισ θ ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ ςτουσ κοινωνικοφσ κεςμοφσ. 

Ραράλλθλα και κάποια άλλα περιςτατικά, όπωσ θ δολοφονία του Ηακ 

Κωςτόπουλου(Zackie) (2018), τθσ Κατερίνασ Τοπαλοφδθ και του Βαγγζλθ 

Γιακουμάκθ, κα δθμιουργιςουν τθν ανάγκθ για αντί-ςεξιςτικά  hip hop τραγοφδια 

ενάντια ςτο πατριαρχικό κακεςτϊσ. Ραραδόξωσ, πολλζσ φορζσ ςεξιςμόσ και 

ομοφοβία κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ ςε -κατά τα άλλα- ριηοςπαςτικά τραγοφδια 

πολιτικισ και κοινωνικισ κριτικισ (Οικονομάκθσ 2019).  

 

Αυτά τα περιςτατικά, ςυγκεκριμζνα τθσ δολοφονίασ του Φφςα ζδωςαν ζμπνευςθ 

ακόμθ και ςε rappers του εξωτερικοφ. Ο αφροαμερικάνοσ rapper, Quadir Lateef  κα 

γράψει το «Fuck Golden Dawn» ςτθν μνιμθ του Ζλλθνα rapper ενϊ μετά τθν 

δολοφονία, θ hip hop ςκθνι δθμοςίευςε ζνα κείμενο που ηθτοφςε δικαιοςφνθ για  

τθν δολοφονία του Φφςα, το οποίο υπογράφτθκε από πάνω από 250 rappers και 

ομάδεσ. Για τον ίδιο λόγο, ςτισ 24 Σεπτεμβρίου 2013, κα πραγματοποιθκεί το 

ςυνζδριο «Ενάντιο ςτο Φαςιςμό», ςτο οποίο για πρϊτθ φορά κα βρεκεί ςτον ίδιο 
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χϊρο το «Low Bap» με το υπόλοιπο hip hop. Επίςθσ, κάκε χρόνο διοργανϊνεται  το 

«Rap Monsters Festival», ζνα φεςτιβάλ – ιδζα του Ραφλου Φφςα - το οποίο ςτθν 

κεντρικι του ιδζα είχε τθν ζνωςθ του hip hop ςε ζνα φεςτιβάλ. Λδζα τθν οποία κα 

ςυνεχίςει ετιςια θ «ανεξάρτθτθ κοινότθτα του hip hop», ςτθ μνιμθ του 

αδικοχαμζνου rapper. 

 

 

Εικόνα 15 

Αν και είναι αδιαμφιςβιτθτο ότι αυτά τα ςυμβάντα ζχουν επθρεάςει το 

περιεχόμενο του πολιτικοφ hip hop, κα ιταν άδικο να ποφμε ότι οι hip hop 

καλλιτζχνεσ με πολιτικό λόγο περιμζνουν μια «πολιτικι ευκαιρία» για να ζχουν 

αυτό το περιεχόμενο ςτουσ ςτίχουσ τουσ. Ρολιτικά hip hop γράφονταν πάντα. 

Οι κφριοι εκπρόςωποι ςε αυτό που κα αποκαλοφςαμε πολιτικό  rap είναι αυτοί τθσ 

underground ςκθνισ. Οι περιςςότεροι από αυτοφσ εμφανίηονται ςε  

αυτοργανωμζνεσ ςυναυλίεσ, καταλιψεισ, πορείεσ, διαδθλϊςεισ αλλά και ςε 

μαγαηιά και μουςικά φεςτιβάλ. Δεν υπάρχει εναλλακτικό φεςτιβάλ, πολιτικό ι όχι, 

χωρίσ κάποιο εκπρόςωπο τθσ hip hop ςκθνισ (Οικονομάκθσ 2019). Οι καλλιτζχνεσ 

μοιράηονται ςυχνά τον ίδιο χϊρο (φυςικό ι εικονικό) με πολιτικζσ ομάδεσ: 

ςυναντϊνται ςτθ γειτονιά των Εξαρχείων ςτθν Ακινα, κατά τθ διοργάνωςθ 
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αντιρατςιςτικϊν φεςτιβάλ ι άλλων παρόμοιων ενεργειϊν, ςε αναρχικά blogs, 

ομάδεσ facebook και άλλα ανεξάρτθτα μζςα (Efthymiou και Stavrakakis 2018, 209). 

Ενδεικτικά, πολιτικά ενεργά hip hop ςυγκροτιματα είναι οι: Active Member, Social 

Waste, TampouroBota, Τηαμάλ, ΛΕΞ, Κοινοί Κνθτοί, Rebelion Connextion, Στίχοιμα, 

Rationalistas κ.ά. 

Πταν το hip hop απζκτθςε μεγάλθ φιμθ ςτθν ελλθνικι κοινωνία, άρχιςε να τυγχάνει  

εκμετάλλευςθσ από κόμματα και δομζσ εξουςίασ. Για πρϊτθ φορά οι Active 

Member το 2002 κα παίξουν ςε φεςτιβάλ του ΣΥ.Λ.ΗΑ  (Οικονομάκθσ 2020), ενϊ 

δεν είναι λίγα τα ςυγκροτιματα που φιλοξενοφνται ςτο φεςτιβάλ τθσ Κ.Ν.Ε. ,  όπωσ 

οι Rebelion Connextion. Οι τελευταίοι, εκφράηουν κακαρά τθν ιδεολογία του 

κόμματοσ. Μάλιςτα το φεςτιβάλ τθσ Κ.Ν.Ε. από το 2019 κακιζρωςε hip hop ςκθνι.  

Δεν είναι μόνο μζςω των ςυναυλιϊν που φορείσ εξουςίασ ι υποψιφιοι 

εκμεταλλεφονται τθ φιμθ του hip hop. O Υποχκόνιοσ, πρϊθν μζλοσ των ΗΝ και νυν 

«trapper», ςτισ εκλογζσ του 2019 τάχτθκε ανοιχτά υπζρ τθσ υποψθφιότθτασ του   

Αλζξθ Τςίπρα, δθμιουργϊντασ ζνα ςποτ, γεγονόσ που δεν ζμεινε ανεκμετάλλευτο 

για τθν προεκλογικι εκςτρατεία του υποψθφίου.40 Επίςθσ, ςτισ ίδιεσ βουλευτικζσ 

εκλογζσ το κίνθμα  «Ροτάμι» κα χρθςιμοποιιςει ςτο προεκλογικό του ςποτ hip hop 

κομμάτι.41 Σθμαντικό είναι να ςθμειωκεί ότι είναι  λίγεσ οι περιπτϊςεισ όπου θ hip 

hop μουςικι χρθςιμοποιικθκε από ακροδεξιζσ οργανϊςεισ. Θ μοναδικι περίπτωςθ, 

είναι θ απονομι βραβείου των Terror X crew από το ακροδεξιό κόμμα «Ελλθνικό 

Μζτωπο», για τθν προςφορά τουσ ςτο ελλθνικό τραγοφδι . 

Απ’ τθν πρϊτθ γενιά μζχρι τθ ςθμερινι υπάρχουν rappers με πολιτικό λόγο με  το 

περιεχόμενό τουσ κινείται «από τον μθδενιςμό μζχρι τθν πρόςκλθςθ για 

κινθτοποίθςθ» (Οικονομάκθσ 2019). Κάποιοι από αυτοφσ μορφωμζνοι, κάποιοι 

άλλοι όχι.  Είτε οι ςτίχοι τουσ ζχουν μια βαρφτθτα που περιζχει ιςτορικά γεγονότα, 

πρόςωπα, λογοτεχνία και μια πιο ποιθτικι προςζγγιςθ  είτε, με βιωματικό ςτίχο 

που παρουςιάηουν τθ κακθμερινότθτα όπωσ τθν βλζπουν με τα μάτια τουσ, πιο 

                                                           
40

 https://www.youtube.com/watch?v=_2w1yoCn59Y&ab_channel=TheTOC 
 
41

 https://www.youtube.com/watch?v=_2w1yoCn59Y&ab_channel=TheTOC 
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άμεςα. Με οποιοδιποτε τρόπο ο καλλιτζχνθσ εκφράηεται, δεν παφει να ζχει ζνα 

όραμα, να εκφράςει τθν δυςαρζςκειά του, να προτρζπει ςε δράςθ ,να 

προβλθματίηει, να επθρεάηει ςυνειδιςεισ, να ενθμερϊνει, να αποτελεί το «CNN των 

απόκλθρων Ελλινων». 
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Κεφάλαιο 4 
Το ςυγκρότημα Social Waste  

 

 

Εικόνα 16 
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4.1 Ιςτορικι Αναςκόπθςθ 

1999-2007 1η περίοδοσ  

 

Εικόνα 17 Από το πρϊτο τουσ live ςτο προαφλιο του ςχολείου τουσ. 

Μζλθ: Λεωνίδασ, Γιάννθσ (Ξωτικό), Μανϊλθσ (Ραρίασ), Γιϊργοσ (Ρολφτροποσ), 

Μανϊλθσ (Ανίατοσ). 

Θ Social Waste δθμιουργικθκαν το 1999 ςτο Θράκλειο Κριτθσ και κεωροφνται μζλθ 

τθσ δεφτερθσ γενιά hip hop ςτθν Ελλάδα. Το ςυγκρότθμα προζκυψε από τθν ζνωςθ 

δφο ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων. Το ζνα ςυγκρότθμα ιταν του Λεωνίδα και του 

Γιάννθ ενϊ το άλλο του Ραρία και του Ρολφτροπου. Το όνομα του ςυγκροτιματοσ 

του Ραρία και Ρολφτροπου ονομαηόταν «urban waste»  ι «civil waste» και μζςω 

μια αντιπρόταςθσ του Λεωνίδα, κζλοντασ να μθν περιορίηεται  θ κεματολογία των 

ςτίχων γφρω από τθν αςτικι ηωι ζκεςε το όνομα «Social Waste», το οποίο 

επικρατεί μζχρι ςιμερα. Θ πρϊτθ τουσ ςυναυλία πραγματοποιικθκε ςτο προαφλιο 

του ςχολείου αυτοαποκαλοφμενοι ωσ  «Low Bap» (Βλ. 3.4 Κίνθμα Low Bap, το hip 

hop χωριςμζνο ςτα δυο). Το πρϊτο κομμάτι που θχογράφθςαν ιταν το «Άμμοσ ςτα 

γρανάηια ςασ». Ενδιαφζρον είναι θ ιςτορία τθσ δθμιουργίασ του. Ππωσ εξθγεί ο 

Λεωνίδασ Οικονομάκθσ: 
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Μάκθμα τθσ ζκκεςθσ- εργαςία για το ςπίτι. Ο Δάςκαλοσ μασ ζδωςε για κζμα 

μια φράςθ του Ελφτθ: 

«Να ενοχλείτε. Στα γρανάηια του κόςμου να είςτε θ άμμοσ και όχι το λάδι.» 

Τθν άλλθ μζρα, πιρα τθλζφωνο τον Ραρία. 

-Ζχω ζνα κουπλζ κι ζνα ρεφρζν, να ςτα ςτείλω; 

Του τα ζςτειλα. Το δεφτερο κουπλζ το ζβαλε εκείνοσ. 

Τθν ζκκεςθ δεν τθν ζγραψα ποτζ. 

 

Το 2000, επιςκζπτονται τθν Ακινα για να παρακολουκιςουν μια ςυναυλία των 

Active Member. Ρριν από τθν ςυναυλία κα περάςουν από το γραφείο του 

ςυγκροτιματοσ για να αγοράςουν μπλοφηεσ. Εκεί κα αφιςουν ςτον B.D.Foxmoor 

ζνα demo με το κομμάτι «Άμμοσ ςτα γρανάηια ςασ». Τθν επόμενθ μζρα, πριν 

φφγουν για Κριτθ, κα περάςουν από το μαγαηί των Active Member και με τθν 

είςοδο τουσ κα δουν τον BD. Foxmoor να ακοφει ι να ξανακοφει το demo που του 

είχαν αφιςει. Θ δουλειά τουσ κα τον εκπλιξει και κα τουσ προτείνει να παίξουν 

μαηί τουσ ςτα live που κα γίνονταν ςτθν Κριτθ, αλλά και να ενταχκοφν ςτο 

δυναμικό τθσ Freestyle productions.  

Λ: Το κυμάμαι χαρακτθριςτικά, απ’ ζξω ιταν θ μθχανι του Μυτακίδθ, 

μπαίνω μζςα και ακοφω τθν ειςαγωγι του κομματιοφ που ακουγόταν ςτο 

τζλοσ. Είτε μόλισ το είχε ακοφςει είτε το ξανάκουγε. Λζει «Εςείσ είςτε ρε 

παιδιά;» «Ναι», του λζμε. «Ραίηουμε ςτο Θράκλειο ςε ζνα μινα κζλετε να 

ανοίξετε τθν ςυναυλία μασ; Κζλετε να μπείτε ςτθν Freestyle;». Αυτόσ το 

ζπιαςε κατ’ ευκείαν, γι’ αυτό και τότε ζκανε κάτι δθλϊςεισ και ζλεγε «Αν 

ιταν ςτθν Αμερικι κα τουσ χρυςοπλθρϊνανε». Οπότε, από τότε ιμαςταν 

ςτθν Freestyle Productions αλλά εμείσ είχαμε ζνα πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με 

τουσ άλλουσ. Εμείσ τα τραγοφδια τα φτιάχναμε μόνοι μασ. 

Το 2001 βγάηουν τον πρϊτο τουσ ανεξάρτθτο δίςκο  με όνομα «Ιταν ταξίδι». Μζχρι 

το 2004 ιταν μζροσ τθσ εταιρείασ ςυμμετζχοντασ ςε διαφόρουσ δίςκουσ («Low bap 

δρομολόγιο», «Low Bap sessions Vol. 2», «Ρζραςμα Vol. 1», «Σ’ ζνα δρόμο Vol.2»), 

ενϊ ταυτόχρονα ζβγαηαν και κομμάτια με ανεξάρτθτθ παραγωγι. Εκτόσ από τθν 

διςκογραφικι ςυνεργαςία οι Social Waste άνοιγαν τισ ςυναυλίεσ των Active 
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Member ωσ support ςυγκρότθμα και ςυμμετείχαν ςτα  «Low Bap Festival» που 

πραγματοποιοφςε το κίνθμα. 

Το 2004 αποχωροφν από τθν Freestyle Productions και ανεξαρτθτοποιοφνται. 

Κα ζχουν προτάςεισ από διςκογραφικζσ τισ οι οποίεσ κα απορρίψουν και για  

τα επόμενα χρόνια το ςυγκρότθμα δεν κα είναι αρκετά ενεργοί. Ζβγαηαν κάποιεσ 

ανεξάρτθτεσ παραγωγζσ και ςυμμετείχαν ςε δίςκουσ («Tha Cretan Collexxion 

Vol.1»  , «Cretan Power Mixtape Vol.1») μζχρι το 2007, με το τελευταίο single «Το 

freestyle που δεν άντεξε άλλο». Από το 2007 μζνει εντελϊσ ανενεργό μζχρι το 2011. 

2007-2011 «Κφκλοσ ςιωπήσ» 

Ο Λεωνίδασ Οικονομάκθσ χαρακτθρίηει τα μθ ενεργά χρόνια ωσ «κφκλο 

ςιωπισ», ο οποίοσ ζκλειςε και ιρκε θ ςτιγμι τθσ αναςυγκρότθςθσ. Αυτι θ 

ανενεργι φάςθ προζκυψε λόγω ςπουδϊν, ςτρατοφ, ταξιδιϊν αφοφ το τα μζλθ 

του ςυγκροτιματοσ είχαν ξεκινιςει από μικρι θλικία. Θ αναςυγκρότθςθ κα 

ζρκει το 2011, εν μζςω μιασ οικονομικισ, κοινωνικισ, πολιτιςτικισ και 

πολιτικισ κρίςθσ που περνοφςε θ Ελλάδα από το 2009.  

2η φάςη 2011-ςήμερα 

 

Εικόνα 18 
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Ραλιά Μζλθ: Λεωνίδα Οικονομάκθσ, Γιάννθσ Σκουτζρθσ, Γιϊργοσ Δοφκασ  

Νζα μζλθ: Χριςτοσ Στάικοσ, Γιϊργθσ Νίκασ (από το 2015) 

Ο Χριςτοσ, το νζο μζλοσ του ςυγκροτιματοσ, ιταν αυτόσ που πίεηε για να 

ενεργοποιθκεί το ςυγκρότθμα. Το κζμα ιταν ότι δεν υπιρχε κάποιοσ για να 

κάνει τισ παραγωγζσ, αφοφ ο Ραρίασ, ο οποίοσ τισ ζφτιαχνε ςτθν πρϊτθ φάςθ, 

ικελε να παραμείνει ανενεργόσ, το ίδιο και ο Ανίατοσ. Ο Χριςτοσ 

αναλαμβάνει το ρόλο του Beat maker και των παραγωγϊν, ζτςι το ςυγκρότθμα 

αρχίηει να δθμιουργεί ξανά.  

Ο πρϊτοσ δίςκοσ, «Θ γιορτι τθσ ουτοπίασ» το 2013, ςθματοδοτεί τθν 

ενεργοποίθςθ του ςυγκροτιματοσ με το πρϊτο live να πραγματοποιείται τθν 

ίδια χρονιά ςτο ςυλλαλθτιριο «Ακινα πόλθ αντιφαςιςτικι» , ςτθν πλατεία 

Συντάγματοσ.  

 

Εικόνα 19 Από τθν ςυναυλία «Ακινα πόλθ αντιφαςιςτικι» . 

Ιδθ από τον πρϊτο δίςκο διακρίνεται μια ωριμότθτα ςτον ςτίχο, ενϊ θ 

μουςικι αρχίηει να ξεφεφγει από τισ ςτερεοτυπικζσ φόρμεσ, όργανα και υφι 
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του hip hop, αποφεφγοντασ τα samples και προςκζτοντασ παραδοςιακά 

όργανα και ρυκμοφσ. Από εκείνθ τθν περίοδο οι Social Waste είναι αρκετά 

ενεργοί, ςυμμετζχοντασ ςε ςυναυλίεσ και ζχοντασ ζντονθ ακριβιςτικι δράςθ. 

Ο δεφτεροσ δίςκοσ «Με μια πειρατικι γαλζρα», ζρχεται το 2015 και το 2017 

κυκλοφοροφν με τα Αντίποινα τον δίςκο «Το hip hop τθσ Μεςογείου», ςτον 

υπάρχει πολφ πιο ζντονο το ςτοιχείο τθσ παράδοςθσ. Μετά από αυτι τθν 

ςυνεργαςία ο Γιϊργθσ Νίκασ γίνεται μόνιμο μζλοσ των Social Waste, αφοφ λίγο 

χρόνο μετά τα Αντίποινα μζνουν ανενεργοί. Το 2020, χρονιά που γίνεται αυτι 

θ ζρευνα, κυκλοφοροφν το άλμπουμ «Σφνορα» . 

Στθ διάρκεια αυτισ τθσ μελζτθσ κα προςεγγίςω το ςυγκρότθμα χωρίηοντασ το 

ςτισ δφο φάςεισ. Οι λόγοι που προκφπτουν για αυτό τον διαχωριςμό είναι το 

ότι αλλάηει ο παραγωγόσ, μπαίνουν νζα μζλθ ςτο ςυγκρότθμα και τουσ 

ςτίχουσ αναλαμβάνει ςχεδόν αποκλειςτικά ο Λεωνίδασ. Αυτό που είναι 

ςθμαντικό και πρζπει να διευκρινιςτεί,  είναι θ ακαδθμαϊκι ιδιότθτά του Λεωνίδα 

ωσ διδάκτορα Ρολιτικϊν και Κοινωνικϊν επιςτθμϊν του Ευρωπαϊκοφ 

Ρανεπιςτθμιακοφ Λνςτιτοφτου τθσ Φλωρεντίασ. Κεματικά, αςχολείται κυρίωσ με 

κοινωνικά κινιματα, γεωγραφικά ςτθν Λατινικι Αμερικι και ςυγκεκριμζνα με το 

Ηαπατιςτικό κίνθμα ςτο Μεξικό, όπου πζραςε αρκετά χρόνια τθσ ηωισ του λόγω τθσ 

ζρευνάσ του. Επίςθσ, δίνει διαλζξεισ και είναι μζροσ τθσ ςυντακτικισ ομάδασ του 

ROAR Magazine και του periodiko.gr, με τισ κεματικζσ να κινοφνται από πολιτικζσ 

αναλφςεισ, επικαιρότθτα μζχρι αναλφςεισ για το hip hop όπωσ γίνεται ακριβϊσ και 

με τουσ ςτίχουσ του. Το 2020 κυκλοφόρθςε το πρϊτο του βιβλίο με τίτλο «Σαν τον 

Ηαπάτα και τον Τςε; Οι Zapatistas και οι Βολιβιανοί cocaleros». 

4.2 Ιδεολογία- Σφςταςθ 

Ο λόγοσ που κα ςυνοψίςω τθν ιδεολογία του ςυγκροτιματοσ με τθν ςφςταςθ είναι 

ότι θ μία ςυνδζεται με τθν άλλθ. Ππωσ δθλϊνουν τα μζλθ του ςυκροτιματοσ ζχουν 

μια διττι προςωπικότθτα: από τθ μια μεριά είναι ζνα hip hop ςυγκρότθμα και από 

τθν άλλθ ζνα πολιτικό project.   

Σε γενικζσ γραμμζσ κινοφνται ςτον ευρφτερο αντιεξουςιαςτικό χϊρο. Δεν 

υποςτθρίηουν τθν αντιπροςωπευτικι δθμοκρατία κι ότι μια κοινωνικι αλλαγι κα 
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μπορζςει να γίνει μζςω τθσ εκλογισ ενόσ κόμματοσ αλλά με ζνα αυτόνομο, 

αμεςοδθμοκρατικό τρόπο, αριςτερά και από «τα κάτω».  

Θ ςφςταςθ των S.W. είναι εμπνευςμζνθ από το Ηαπατιςτικό κίνθμα. Το ςυγκρότθμα 

χαρακτθρίηεται ωσ αυτόνομο, αυτοδιαχειριηόμενο, χωρίσ ιεραρχία. Οι αποφάςεισ 

παίρνονται αμεςοδθμοκρατικά μζςω ςυνζλευςθσ και με τθν δυνατότθτα βζτο. 

Λ: Αυτό εμείσ το οριοκετιςαμε, φτιάξαμε ζνα καταςτατικό όταν 

ξαναφτιάξαμε τθ μπάντα. Ζγινε με ανταλλαγι e-mail. Είπαμε: «Ραιδιά κα 

ξαναφτιάξουμε τθ μπάντα και κα τθν φτιάξουμε ζτςι. Οι αποφάςεισ κα 

παίρνονται ζτςι, κα υπάρχει βζτο, κα μποροφν όλοι να εκφζρουν άποψθ, αν 

δεν υπάρχει ςυναίνεςθ δεν κάνουμε τίποτα, αν διαφωνείσ πολφ κα βάηεισ 

βζτο». Ζτςι κα δουλεφει θ μπάντα. 

Με τον όρο αυτονομία εννοοφμε ότι κάτι «διζπεται από δικοφσ του νόμουσ, που δεν 

εξαρτάται οφτε ορίηεται από άλλουσ» (Μπαμπινιϊτθσ 2010, 78). Κα λζγαμε με βάςθ 

τθν κεωρία τθσ ειςαγωγισ (Βλ. Δ. Μαηικι Κουλτοφρα) ότι ανικει ςτθν αυτόνομθ 

αρχι ιεραρχίασ. Δεν ςυνεργάηονται με κάποια εταιρεία ι μάνατηερ και τθ δουλειά 

αυτϊν κάνουν τα μζλθ του ςυγκροτιματοσ ενϊ οι μιςκοί, ςτισ περιπτϊςεισ που 

υπάρχουν μοιράηονται ςτα ίςα. Θ ςφςταςθ, ο τρόποσ λειτουργίασ και οι ατομικζσ 

αρμοδιότθτεσ που ζχουν, μποροφν να χαρακτθρίςουν το ςυγκρότθμα ωσ μια 

καλλιτεχνικι «κολεκτίβα» (Βλ. 2.4 Κατακερματιςμόσ Hip hop). Συγκεκριμζνα, ο 

Λεωνίδασ Οικονομάκθσ ζχει αναλάβει το μεγαλφτερο μζροσ των ςτίχων, ο Χριςτοσ 

το ρόλο του μάνατηερ αφοφ είναι αυτόσ που επικοινωνεί με μαγαηιά, φεςτιβάλ, 

δθμοςιογράφουσ, ενϊ παράλλθλα είναι beat maker και παραγωγόσ. Ο Γιάννθσ 

ςυνκζτει, είναι οργανοπαίχτθσ, είναι αυτόσ που οργανϊνει τισ πρόβεσ, το ςτιςιμο 

τθσ ςκθνισ ςτα live και επικοινωνεί με τουσ μουςικοφσ. Ο Γιϊργθσ Νίκασ κατζχει το 

μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςφνκεςθσ το τελευταίο διάςτθμα, είναι οργανοπαίχτθσ και 

καταςκευαςτισ οργάνων, ενϊ ο Γιϊργοσ Δοφκασ είναι υπεφκυνοσ τθσ ιςτοςελίδασ 

και των social media τουσ ςυγκροτιματοσ και είναι αυτόσ που δζχεται μθνφματα 

που λαμβάνει θ ομάδα. Φυςικά, όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ ζχουν τθν ιδιότθτα του 

rapper. Επίςθσ να ςθμειϊςουμε ότι τα μζλθ του ςυγκροτιματοσ βρίςκονται ςε 
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διαφορετικζσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ και κατά περιόδουσ ςε διαφορετικζσ χϊρεσ, ζτςι θ 

επικοινωνία τουσ επιτυγχάνεται διαδικτυακά, εξ αποςτάςεωσ μζςω e- mail. 

Ραράλλθλα, υπάρχουν και κάποιοι μόνιμοι και θμιμόνιμοι ςυνεργάτεσ του 

ςυγκροτιματοσ. Οι DJ’s Magnum και Booker, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςε πολλά από 

τα κομμάτια του ςυγκροτιματοσ και ςε ηωντανζσ εμφανίςεισ. Ο γραφίςτασ Γιάννθσ 

Οικονομάκθσ (αδελφόσ του Λεωνίδα), αναλαμβάνει τθν καλλιτεχνικι επιμζλεια των 

άλμπουμ, εξϊφυλλων τραγουδιϊν, ςχεδίων ςτισ μπλοφηεσ κ.ά. Ενϊ τα τελευταία 

χρόνια, οι ομάδα των Social Waste μεγάλωςε αφοφ ζχουν επιλζξει να εμφανίηονται 

μόνο με φυςικά όργανα και θ παρουςία του Dj να παίρνει μια δευτερεφουςα κζςθ. 

Τα μζλθ τθσ ορχιςτρασ είναι οι: Γιάννθσ Μιχαθλίδθσ ςτθ κρθτικι λφρα και  ποντιακι 

λφρα, Στζλιοσ Μπότςαρθσ ςτο μπάςο και ςτο τραγοφδι, Ραναγιϊτθσ Σκουτζρθσ ςτο 

κλαρίνο και Lucretia de Manchione ςτα τφμπανα. Επίςθσ ςυμμετοχζσ ςε κομμάτια 

ζχουν οι : Manu Chao, Γιάγκοσ Χαιρζτθσ, Κωςταντισ Ραπακωςταντίνου κ.ά. 

4.3 Μουςικά ςτοιχεία42 

1θ φάςθ 

Από τθν αρχι τθσ δθμιουργίασ του μζχρι τθν ανενεργι τουσ φάςθ το 2007, το 

ςυγκρότθμα δθμιουργοφςε με τον κλαςικό τρόπο τθσ δειγματολθψίασ, 

χρθςιμοποιϊντασ όμωσ τοπικά ςτοιχεία. Τα κομμάτια τθσ πρϊτθσ φάςθσ ξεχωρίηουν 

ιδιαίτερα λόγω του ότι οι παραγωγζσ γίνονταν από τον Ραρία ο οποίοσ ςτθν 

επόμενθ φάςθ ζμεινε ανενεργόσ.   

Θ μουςικι είναι βαςιςμζνθ ςτα τφμπανα και θ ρυκμικι αγωγι είναι ςτα 4/4, ενϊ θ 

δειγματολθψία προζρχεται ωσ επί το πλείςτον από παραδοςιακι μουςικι. Φυςικά, 

τα ακοφςματά τουσ και ο τόποσ καταγωγισ τουσ, θ Κριτθ, είχαν επθρεάςει τθν 

επιλογι των προθχογραφθμζνων μελωδιϊν που χρθςιμοποιοφςαν. Συγκεκριμζνα 

χρθςιμοποιοφςαν πολλά από τα τραγοφδια των Χαϊνιδϊν. Αυτό φανερϊνεται από 

το πρϊτο κιόλασ κομμάτι τουσ, το «Θ άμμοσ ςτα γρανάηια ςασ» όπου ςτθ ειςαγωγι 

του οποίου χρθςιμοποιείται μελωδία από το κομμάτι «Ο ζρωτασ κι ο κάνατοσ», ενϊ 
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 Βλ. «2.2 Μουςικά ςτοιχεία hip hip». 
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ςτο «Με τον καιρό να’ ναι κόντρα» χρθςιμοποιικθκε απόςπαςμα από το 

«Ακροβάτθσ». 

Λ: Εμείσ το είχαμε αυτό από πριν, να βάλουμε ζνα πιο εγχϊριο ιχο για να 

ζχει μια ταυτότθτα πιο εντόπια. Εγϊ είχα τθν ιδζα με τουσ Χαϊνθδεσ, αλλά 

δεν ιξερα να κόβω λοφπεσ, ζγραφα μόνο ςτίχουσ. Ριγα μια μζρα ςτον 

Ραρία, τον τότε παραγωγό, rapper, ο οποίοσ ζγραφε και ςτίχουσ, 

πολυεργαλείο, και του λζω ζχω εδϊ ζνα τραγοφδι το «Με τον καιρό ναϋ ναι 

κόντρα». Κόψ’ το, βάλτο να επαναλαμβάνεται και βάλε και ζνα beat να 

δοφμε πϊσ βγαίνει. Μασ άρεςε και τουσ δυο. 

Εκτόσ από μελωδίεσ των Χαϊνθδων χρθςιμοποίθςαν μελωδίεσ από το «Γράμμα ςε 

ζνα ποιθτι» του Ηερβουδάκθ ςτο κομμάτι «Μαραμποφ»  Θ χριςθ παραδοςιακϊν 

μελωδιϊν κα τουσ χαρακτθρίςει ιδιαίτερα, αφοφ μζχρι εκείνθ τθν εποχι θ μίξθ 

παραδοςιακισ μουςικισ και hip hop ιταν ςχεδόν ανφπαρκτθ. Ραράλλθλα, κάποια 

κομμάτια ζχουν ζνα ροκ φφοσ.43 Επίςθσ ςε ςυνδυαςμό με τα samples ςε κάποια 

κομμάτια χρθςιμοποιοφνται θχογραφιςεισ φυςικϊν οργάνων, όπωσ θλεκτρικζσ 

κικάρεσ, φυςαρμόνικα, μπαγλαμά.44 Σε πολλά κομμάτια επίςθσ, υπάρχουν 

μελωδικά ρεφρζν,45 ενϊ είναι ελάχιςτθ θ χριςθ scratch. Ωσ προσ τθν παραγωγι, 

ςτα περιςςότερα κομμάτια οι φωνζσ είναι κακαρζσ και χωρίσ αντιχθςθ, ενϊ ςε 

κάποια χρθςιμοποιείται ζντονθ αντιχθςθ46 και θ παραμόρφωςθ των φωνϊν 

πραγματοποιείται ςε ελάχιςτα ςθμεία. 47 

Ωσ μζλθ του «Low Bap», εκτόσ από δειγματολθψία εγχϊριων μελωδιϊν, κα 

επθρεαςτοφν και ςτο flow. Ππωσ και ςτθ «Σχολι του Ρεράματοσ», το flow τουσ 

χαρακτθρίηεται από αργι ροι με λίγεσ εξαιρζςεισ,48 ενϊ τα διαφορετικά ςτυλ flow 

που ςυνυπάρχουν δθμιουργοφν μια ποικιλομορφία ωσ προσ τθν φωνθτικι ζμφαςθ 

και τθν τονικότθτα. 

                                                           
43

 «Θ μεγάλθ των τςάτςων ςχολι». 
44

 «Ο κακόσ μου εαυτόσ». 
45

 «Να γελάσ». 
46

 «Χιλιάδεσ μουςικζσ».  
47

 «Αυτό το χϊμα». 
48

 «Να γελάσ», «Το πιο όμορφο μου τραγοφδι» ςε κάποια ςθμεία οι ςτίχοι εκφζρονται με διπλι 
ταχφτθτα. 
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2θ Φάςθ 

Ππωσ είδαμε, από τθν αρχι το ςυγκρότθμα μπικε ςτθ διαδικαςία τοπικοποίθςθσ 

(Βλ. 2.5 Το hip hop εκτόσ Θ.Ρ.Α, διαδικαςίεσ τοπικοποίθςθσ) μζςω τθσ ειςαγωγισ 

παραδοςιακϊν samples, ωςτόςο ςτθ δεφτερθ φάςθ κα είναι ακόμθ πιο ζντονο ςτο 

ςτοιχείο τθσ παράδοςθσ και τοπικότθτασ.  

Στθ δεφτερθ φάςθ θ μουςικι πάει «λίγο πάρα περά», όπωσ ςυνθκίηουν να 

ςχολιάηουν τα μζλθ του ςυγκροτιματοσ. Ππωσ αναφζραμε, το κομμάτι τθσ 

παραγωγισ δεν το ζχει πλζον ο Ραρίασ, ζτςι θ μουςικι τουσ διαφζρει αρκετά με τθν 

πρϊτθ φάςθ. Το μουςικό κομμάτι κα αναλάβουν οι Γιάννθσ και Γιϊργθσ Νίκασ, ενϊ 

του beat making και του προγραμματιςμοφ ςτα περιςςότερα κομμάτια ο Χριςτοσ.  

Στακμόσ, αποτελεί ο δίςκοσ «Θ γιορτι τθσ Ουτοπίασ», ςτον οποίο κα αρχίηουν να 

πειραματίηονται περιςςότερο με ακουςτικά όργανα, κυρίωσ παραδοςιακά. Στα 

περιςςότερα κομμάτια κα αρκεςτοφν μόνο ςτθ δειγματολθψία των τυμπάνων 

κακϊσ ςτθ μελωδία, τθ κζςθ των samples κα πάρουν λαοφτα, κικάρεσ, ακορντεόν, 

μπαγλαμάσ κ.ά, ενϊ θ χριςθ του scratch βρίςκεται ςτα περιςςότερα κομμάτια. Το 

άλμπουμ «Το hip hop τθσ Μεςογείου», το οποίο κα γίνει ςε ςυνεργαςία με τα 

Αντίποινα, κα κακιερϊςει τθν χριςθ μεςογειακϊν παραδοςιακϊν οργάνων ςτθ 

μουςικι τουσ.  

Ο Γιϊργθσ Νίκασ, ερχόμενοσ από τα Αντίποινα, νζοσ μζλοσ από το 2015, (ςυμμετείχε 

και ςε προθγοφμενα κομμάτια), ςυνκζτθσ, rapper και καταςκευαςτισ οργάνων κα 

δϊςει μια νζα αίςκθςθ ςτθ μουςικι του ςυγκροτιματοσ τόςο ςυνκετικά τόςο και 

οργανολογικά, αφοφ κα προςκζςει όργανα όπωσ  γκάιντα, λάφτα, αςκομαντοφρα, 

αρχαία λφρα (χζλυσ), πανδοφρα, δίαυλο, ςουραφλι, ταμπουρά, τηουρά, νταχαρζ, 

μερικά από τα οποία τα φτιάχνει ο ίδιοσ, ςτρατθγικι που είδαμε ότι ςυμβάλει ςε 

ζνα πετυχθμζνο τραγοφδι διαμαρτυρίασ (Βλ. 1.3.3 Μουςικολογικζσ αναλφςεισ). Σε 

πολλά κομμάτια υπάρχει χριςθ ανατολίτικων μακάμ49 και παραδοςιακϊν δρόμων 

ενϊ ωσ προσ τον ρυκμό κα χρθςιμοποιιςουν παραδοςιακοφσ ρυκμοφσ εντόσ 4/4, 

                                                           
49

 «Μεσ το κραςί μου βλζπω κάλαςςεσ». 



Το ςυγκρότθμα Social Waste 

87 
 

όπωσ ο κρθτικόσ ςυρτόσ. Επίςθσ, ςε αρκετά κομμάτια υπάρχουν μελωδικά ρεφρζν 

ςε ςυνεργαςία με τραγουδιςτζσ όπωσ οι: Γιάννθσ Χαιρζτθσ,50 Μαρία Κϊτθ,51 Νίκοσ 

Ηουραράκθσ,52 Κωςταντισ Ραπακωςταντίνου.53 Ακόμθ ςε κάποια κομμάτια 

υπάρχουν  επιρροζσ από reggae54 και rock.55 

 

 

Εικόνα 20 

Στο τελευταίο άλμπουμ «Σφνορα», κα ςπάςουν «κανόνεσ» τθσ hip hop μουςικισ. 

Σπάηουν τον «κανόνα» των 4/4. Το κομμάτι «Καράβι για τθν Κάςο», κα γραφτεί ςε 

3/ 4 ενϊ το «Βοριά και Λίβασ», κα γραφτεί ςε ρυκμό μαντιλανάτο. Κα ςπάςουν τον 

«κανόνα» και τθσ δειγματολθψίασ ςτον ρυκμό. Στο «Οι πόλεισ», «Καράβι για τθν 

Κάςο», κα χρθςιμοποιιςουν τφμπανα ενϊ ςτα κομμάτια «Βοριάσ και Λίβασ» και 

«Μεσ το κραςί μου βλζπω κάλαςςεσ» τον ρυκμό κα κρατιςει το νταοφλι. Αυτό το 

                                                           
50

 «Κα τον αλλάξουμε εμείσ». 
51

 «Τα ςχολεία που πιγα». 
52

 «Ζχω αμολιςει τουσ ςτίχουσ μου». 
53

 «Του Χρόνθ». 
54

 «Πταν ραπάρω», «Τι άλλο να κάνω»,  «Θ γιορτι τθσ Ουτοπίασ». 
55

 «Ροτοςί». 
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ςπάςιμο του «κανόνα» κα ιςχφςει ιδιαίτερα ςτισ ηωντανζσ εμφανίςεισ, αφοφ όλα τα 

κομμάτια παίηονται από φυςικά όργανα ακόμθ και αυτά  που κυκλοφόρθςαν με τθν 

χριςθ samples. Αν κάποιοσ που δεν γνωρίηει το ςυγκρότθμα, το  δει να ςτινει ςτθ 

ςκθνι, κα του δθμιουργθκεί θ εντφπωςθ ότι κα ακοφςει παραδοςιακι και όχι hip 

hop μουςικι.  

Λ: Εμείσ κζλουμε να παίηουμε μπάντα. Είμαςτε μπάντα και ζτςι κζλουμε να 

παίηουμε. Είναι ζνα πράγμα καινοτόμο, δεν το ζχει κάνει κανζνασ άλλοσ ςτο 

ελλθνικό  hip hop ι ςτο μεςογειακό. Να παίηει μπάντα με μεςογειακά 

όργανα, να ζχει ταυτότθτα. Μπορεί να το κάνουν κι άλλοι με μπάντα άλλα 

όχι με μεςογειακά όργανα αυςτθρά. Οπότε κζλουμε να το πάρουμε παρά 

πζρα, να το κάνουμε ςτα μζτρα μασ. Αλλάξαμε τον ςτίχο, τον φζραμε ςτα 

μζτρα μασ. Κα αλλάξουμε και τθν μουςικι, να το ακοφει ζνα άλλο κοινό, όχι 

μόνο το κοινό του hip hop, μεγαλφτεροσ κόςμοσ. Ζνα ςτοίχθμα που ζχουμε 

είναι να ςτακεί ςε μια ταβζρνα. Κανζνασ hip hoper δεν μπορεί να παίξει ςε 

μια ταβζρνα, πρζπει να ζχει τθν παραγωγι κ.τ.λ. Το κομμάτι «Τα μζγαρα» 

μπορεί να ςτακεί ςε μια ταβζρνα, ςτθ ΒΛΟ.ΜΕ και ςτο We το ζχουμε παίξει 

μόνο με λαοφτο και μπαγλαμά. Κάνουμε αυτό που κάνουν τα παιδιά που κα 

παίξουν πριν από εμάσ (ρεμπζτικο), απλά εμείσ το κάνουμε με διαφορετικι 

εκφορά του ςτίχου. 

Επίςθσ, ςυμφϊνα με τον Λεωνίδα Οικονομάκθ, αλλάηει και θ διαδικαςία 

δθμιουργίασ. Στθν πρϊτθ φάςθ τα κομμάτια φτιάχνονταν με τον κλαςικό τρόπο 

ενόσ hip hop τραγουδιοφ, δθλαδι πρϊτα φτιαχνόταν θ μουςικι, ςυνικωσ μια 

λοφπα, και από πάνω οι rappers πρόςκεταν τουσ ςτίχουσ. Στθν δεφτερθ φάςθ, τα 

περιςςότερα τραγοφδια γράφονται με τθν αντίςτροφθ διαδικαςία. Ο Λεωνίδασ 

γράφει τουσ ςτίχουσ, τουσ θχογραφεί πρόχειρα με το flow (και τθν μελωδία όποτε 

υπάρχει) που του βγαίνει και ςτζλνει ςτο ςυγκρότθμα ζνα γραπτό και ζνα θχθτικό 

αρχείο. Μετζπειτα θ μουςικι φτιάχνεται με βάςθ τουσ ςτίχουσ, αποτυπϊνοντασ 

περιεχόμενο του μζςω τθσ ςφνκεςθσ, τθσ ενορχιςτρωςθσ, τθσ ταχφτθτασ και τθσ 

υφισ. Με αυτι τθ διαδικαςία δθμιουργίασ του ςυγκροτιματοσ, γίνεται κατορκωτι 

μια αλλθλεπίδραςθ του ςτίχου με τθν μουςικι. Σε πολλά από τα κομμάτια θ ςχζςθ 
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χαρακτιρα – περιβάλλοντοσ, το περιβάλλον είναι ενεργό και παρεμβατικό (Βλ. 1.3.3 

Σχζςθ χαρακτιρα/περιβάλλοντοσ). Εκτόσ από το να κακρεφτίηει τισ δομζσ του 

ςυναιςκιματοσ που κζλει να αγγίξει ο ςτίχοσ, κάποιεσ φορζσ γίνεται «μζροσ» του 

περιεχομζνου ςυμβάλλοντασ ςε αυτό. Για να καταςτϊ πιο ςαφείσ κα δϊςω το 

παράδειγμα του «Λζνε», του οποίου ζνα μζροσ τθσ  κεματολογίασ κατακρίνει τθν 

εμπορικι «trap», όμωσ θ μουςικι δρα ειρωνικά, αφοφ ζχει ζνα ρυκμό που κυμίηει 

«trap», με τθν χριςθ όμωσ μπαγλαμά. 

Με τθν προςκικθ του Χριςτου και του Γιϊργθ, ζχει ενιςχυκεί θ ποικιλομορφία του 

flow ςτο ςυγκρότθμα. Ππωσ αναφζραμε γενικά το ςτυλ του flow ζχει επθρεαςτεί 

από τθ «Σχολι του Ρεράματοσ», το ίδιο και του Χριςτου ο οποίοσ ιταν πρϊθν 

μζλοσ των «Βαβυλϊνα». Ωςτόςο, τα «Αντίποινα», των οποίων μζλοσ ιταν ο 

Γιϊργθσ, ιταν ζνα ςυγκρότθμα επθρεαςμζνο περιςςότερο από τουσ FF.C οι οποίοι 

είχαν ζνα πιο κρουςτικό ςτυλ ςτο flow τουσ (Βλ. 2.2 Μουςικά ςτοιχεία hip hοp), 

προςκζτοντασ ζτςι ζνα νζο φφοσ ςτο ςυγκρότθμα ειδικά με το rap ςε διπλό χρόνο. 

Στθ ςθμερινι του μορφι το ςυγκρότθμα , απαρτίηεται από 5 rappers, με τον κάκε 

ζνα να διακζτει ζνα προςωπικό ςτυλ, δίνοντασ τθν δυνατότθτα τθσ επιλογισ μεταξφ 

χροιϊν, τονικοτιτων, ρυκμικϊν δεξιοτιτων και ζκφραςθσ. 

4.4 Ανάλυςθ ςτίχων 

Ο ςτίχοσ είναι ζνα από τα ςυςτατικά ο οποίοσ επίςθσ ωρίμαςε μζςα ςτον 

χρόνο τθσ φπαρξθσ των S.W. Εφκολα μπορεί να αντιλθφτεί κάποιοσ τθ 

διαφορετικι λυρικι προςζγγιςθ ςτισ δφο φάςεισ του ςυγκροτιματοσ. Εκτόσ 

από τθν ωριμότθτα που μπορεί να προςφζρει ο  χρόνοσ, το πιο ςθμαντικό 

είναι ότι ςτθν πρϊτθ φάςθ το ςτιχουργικό κομμάτι το είχαν ο Λεωνίδασ, ο 

Ραρίασ και ο Ανίατοσ, ενϊ μετά τθν ενεργοποίθςθ το 2011 αυτό το κομμάτι το 

ζχει ςχεδόν μόνο ο Λεωνίδασ. 

Ο λόγοσ δθμιουργίασ τουσ, ςυμφϊνα με τον Λεωνίδα, ιταν να μπουν ςτον 

«πόλεμο κζςεων», όπωσ τον αποκαλεί ο Gramsci (Βλ. Γ. Ρολιτιςμικι Θγεμονία- 

«Ρόλεμοσ κζςθσ»). Από αυτό το ςτοιχείο καταλαβαίνουμε ότι κα ακοφςουμε 
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ζνα ςτίχο αντί-θγεμονικό, με μια ριηοςπαςτικι εκπαιδευτικι προςζγγιςθ. Ζνα 

ςτίχο που κζλει να επθρεάςει ςυνειδιςεισ, να κτυπιςει με τον λόγο τθν 

υπάρχουςα «Θγεμονία» κακϊσ και να ςυμβάλει ςτθ «γνωςτικι πρακτικι» που 

μπορεί να παρζχει ζνα κίνθμα (Βλ. 1.4.3 Μουςικι και κοινωνικά κινιματα 

Eyerman και Jamison). 

Από τθν δθμιουργία του το ςυγκρότθμα είχε ζναν κοινωνικοπολιτικό ςτίχο, 

δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν αδικία, ςε ταξικζσ και φυλετικζσ ανιςότθτεσ, ςε 

αμφιλεγόμενα ιςτορικά γεγονότα, ςτθν επικαιρότθτα κ.ά. Τα τραγοφδια που 

αναφζρονται ςε ιςτορικά γεγονότα, θ διαδικαςία είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφζρουςα. Θ διαδικαςία ςτιχουργικισ ςε αυτά τα κομμάτια δεν ζχει 

μεγάλθ διαφορά από μια επιςτθμονικι ζρευνα. Ο Λεωνίδασ μετά από ζρευνα, 

βιβλιογραφικι και ποιοτικι56 ςυνοψίηει τισ πλθροφορίεσ και φτιάχνει τουσ 

ςτίχουσ. Θ διαδικαςία τθσ ομοιοκαταλθξίασ είναι το «πιο εφκολο» κομμάτι, 

όπωσ μασ ζχει πει.  

Οι ςτίχοι γράφονται ςε πρϊτο δεφτερο ι τρίτο πρόςωπο. Σε κάποια κομμάτια 

υπάρχουν και τα τρία πρόςωπα. Ρολλζσ φορζσ απευκφνονται ςτον ακροατι, 

ςε φανταςτικά ι υπαρκτά πρόςωπα, ενϊ κάποιεσ άλλεσ φορζσ είναι 

αυτοαναφορικά. Ακόμθ πολλζσ φορζσ κάνουν χριςθ ξζνων λζξεων ι 

εκφράςεων όπωσ ςτα ιςπανικά και τοφρκικα.57 Ρολλοί από τουσ ςτίχουσ τουσ 

μάλιςτα ζχουν μεταφραςτεί ςτα αγγλικά, ιςπανικά, τοφρκικα και ιταλικά. 

Σε αυτό το υπόκεφάλαιο κα ςυνοψίςουμε τισ κεματολογίεσ των ςτίχων, 

κάποια από τα εκφραςτικά μζςα, κακϊσ και τισ ςυνδζςεισ τουσ με τθ κεωρία 

των προθγοφμενων κεφαλαίων. 

 

 

                                                           
56

 Ρριν γραφτεί το κομμάτι «Του Άρθ», ο Λεωνίδασ ζκανε μια ζρευνα για τον εμφφλιο πόλεμο, 
παίρνοντασ ςυνεντεφξεισ από αντάρτεσ του ΕΛΑΣ και ζτςι προζκυψε θ δθμιουργία του κομματιοφ. 
Ζνασ από αυτοφσ ιταν ο Μανϊλθσ Γλζηοσ. 
57

 Το ρεφρζν του «Σφνορα» είναι ςτα ιςπανικά. 
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4.4.1 Θεματικά Μοτίβα 

Κριτική ςτη κυρίαρχη ιδεολογία 

Ζντονθ είναι θ κριτικι ςτθν κυρίαρχθ ιδεολογία  (Βλ. Γ. Ρολιτιςμικι θγεμονία/ 

«Ρόλεμοσ κζςθσ») και ςτουσ κεςμοφσ που τθν εκπροςωποφν: το κράτοσ, τα 

ΜΜΕ, τα κόμματα, θ εκκλθςία, θ τυπικι εκπαίδευςθ, ο νόμοσ κα. Αυτό το 

ςτοιχείο τθσ κριτικισ ςτθν κυρίαρχθ ιδεολογία υπάρχει ςχεδόν ςε όλα τα 

κομμάτια. Αναλφουν και επικρίνουν τθν ςχζςθ εξουςίασ – πολίτθ, τον 

κοινοβουλευτιςμό και το καπιταλιςτικό ςφςτθμα. Επίςθσ, κριτικι κάνουν ςτθν 

παραποιθμζνθ ι επιφανειακι μάκθςθ που προςφζρει θ τυπικι εκπαίδευςθ 

για ιςτορικά γεγονότα, κζτοντασ το εκπαιδευτικό ςφςτθμα ωσ ζνα ςφςτθμα 

που λειτουργεί για να παράγει εκνικιςτικζσ ιδζεσ και τρόπουσ ςκζψεισ που 

ωφελοφν τθν κυρίαρχθ τάξθ. Ενδεικτικά κάποιοι ςτίχοι:  

 Ενάντια ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ: «Βρωμάει εκνικιςμό το 

προβατοποιειο»,58 «ϊτα να μάκεισ όςα δεν ςου’ παν ςτο ςχολείο/ που να 

φτάςουν τρεισ γραμμζσ ςτθσ ιςτορίασ το βιβλίο», «ζτςι τα κζλουνε λίγα ς’ 

όλουσ να αρζςουνε».59 

 

 Ενάντια ςτθν εξουςία και ςτον καπιταλιςμό «Είν’ το παιγνίδι ςτθμζνο κι 

διαιτθςία/Υποταγμζνοι δουλικά ςτθν εξουςία»,60«Οι ολιγάρχεσ τθν Ελλάδα 

που κατζχουν/κι φίλοι μου που οφτε δουλειά δεν ζχουν/γιατί είναι άδικο το 

ςφςτθμα κομμζνθ θ πλάκα/Μασ ζχει πιόνια ο καπιταλιςμόσ ρε βλάκα»,61«Μασ 

κατθγοριοποίθςαν και μασ διαιρζςαν/οι δοφλοι πρζπει ‘ναν πολλοί κι αφζντεσ 

λίγοι».62  

 

 Ενάντια ςτθν αντιπροςωπευτικι δθμοκρατία: «Κι εςφ καρρείσ ετοφτθ θ 

τρομοκρατία/πωσ είναι κάτι που το λεν δθμοκρατία/πασ και περιφανα και 

ρίχνεισ το χαρτί ςου/κι εκεί τελειϊνει όλθ θ ςυμμετοχι ςου/Γελά μαηί ςου κι ο 
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 «Κα ‘τανε δεν κα ‘ταν 15». 
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« Με τον καιρό να ναι κόντρα».  
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 «Φράουλεσ ςτθ Μανωλάδα». 
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 «Μεσ το κραςί μου βλζπω κάλαςςεσ». 
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 «Κα ‘τανε δεν κα ‘ταν 15». 
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πλανιτθσ των πικικων/το δθμοκρατικό ςου που ζκανεσ κακικον/ όλα καλά 

μετά και πάλι μπράβο βλάκα/τζςςερα χρόνια ςτθν υγεία του μαλάκα»,63 «τα 

κόμματα να τα ψθφίςω που φωνάηουν/κι εκλογζσ που όμωσ τον κόςμο δεν 

αλλάηουν»,64 «κι εςφ τρζχεισ ακόμα να ψθφίςεισ το κόμμα απάτθ». 65  

 

 Ενάντια ςτισ φυλετικζσ/ταξικζσ ανιςότθτεσ το πιο χαρακτθριςτικό κομμάτι είναι 

το «Για να νικιςουν», το οποίο παρουςιάηει τισ ταξικζσ διαφορζσ που 

προκφπτουν τυχαία από τθν καταγωγι του κάκε ανκρϊπου. Στο πρϊτο 

κουπλζ παρουςιάηει τθν ηωι ενόσ δυτικοφ λζγοντασ «Ρεσ πωσ γεννιζςαι και 

ζχεισ λεφτά/ςπίτια και κότερα κι εξοχικά/και πωσ ανικεισ ςτθν κατθγορία εκείνθ 

που λζμε καλι κοινωνία» και ςτο δεφτερο των υπολοίπων «Τϊρα ξζχνα τα όλα 

και πεσ/ότι γεννικθκεσ ςτο Μαρακζσ/ςτθ Σζρα Λεόνε ι τθν Λιβερία, τθν 

Σενεγάλθ , τθν Μαυριτανία» ςυνεχίηοντασ ςτο ρεφρζν «Είναι ζνα κζμα που ςε 

αφορά/τοφτοσ ο κόςμοσ δυο μάςκεσ φορά/άλλοι ςτον νότο άλλοι ςτο 

βορρά/και δεν ειν’ όλα μια χαρά/γι’ αυτό δεν μπορϊ τουσ μεγάλουσ τουσ 

κόςμου/που προςπακοφνε να φτάςουν εντόσ μου/να μου μιλιςουν και να με 

πείςουν/για να νικιςουν»  

 

 Κριτικι ςτα ΜΜΕ: «Μασ κουμαντάρουν και μασ κάνουνε τον μάγκα/κάτι 

καριόλθδεσ που ζτυχε να’ χουν φράγκα/ζχουν καράβια εφθμερίδεσ και 

κανάλια/κι όλο μου ςφίγγει τθ κθλιά τοφτθ θ τανάλια» «με τα κανάλια και τα 

ράδια ακόμθ/κακοδθγοφν αυτό που λζμε κοινι γνϊμθ» ,66«Μασ κατευκφνουν 

καναλάρχεσ και εκδότεσ/Μασ κζλουν φρόνιμουσ να κάνουμε τισ κότεσ», «Θ 

δικαιοςφνθ είναι μζλοσ ςτθ φαρζτρα τουσ/ακόμα μια απ’ τισ πουτάνεσ ςτθν 

ατηζντα τουσ/και οφτε καν θ ακριβότερθ να ξζρεισ/πάλι πωσ μου’ ρκε ςτο μυαλό 
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 «Σαν πρόκεσ». 
64

 «Μεσ το κραςί μου βλζπω κάλαςςεσ». 
65

 «Τςιφλίκι». 
66

 «Σαν πρόκεσ». 
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ο Ρρετεντζρθσ»,67 «Σου είπα τισ ειδιςεισ τισ ζχουν κανάλια και τα κανάλια 

αφεντικά».68 

 

Για την ιδεολογία τουσ 

«Πταν το μολφβι ςυναντά το χαρτί πάντα διαλζγει πλευρά» .69 

Θ ιδεολογία του ςυγκροτιματοσ είναι κάτι που φανερϊνεται εκτόσ από τθν 

ςφςταςι του και ςτουσ ςτίχουσ του. Δεν είναι από τα ςυγκροτιματα που απλά 

κίγουν προβλιματα αλλά προβάλλουν λφςεισ ι καλφτερα  πλαίςια λφςεων. Θ 

αυτονομία, θ ιςότθτα θ αντιεξουςία και το ςτοιχείο τθσ ουτοπίασ είναι κφρια 

ςτοιχεία τθσ ιδεολογίασ τουσ. Αυτά τα ςτοιχεία παρουςιάηονται ςε ςτίχουσ 

όπωσ «Μθν τα βάηεισ με εμζνα/γιατί ζχω όπλο μαχαίρι και μια αυτόνομθ 

πζνα».70 Συνεχίηοντασ «Θ δεξιά με μιςεί με τθν αριςτερά τα χω καλά/μα τα 

όνειρα μου είναι πιο πζρα απ’ τθν εξουςία κι είναι πολλά». «Στο τιμόνι εςφ και 

εγϊ/ ςου λζω δεν ζχουμε αρχθγό», «κα είμαςτε όλοι μοφτςοι κι όλοι 

καπετάνιοι», λζνε ςτθ «Ρειρατικι γαλζρα» ζνα κομμάτι ιςτορικισ 

αναςκόπθςθσ του ςυγκροτιματοσ, ζνα κομμάτι – ταξίδι με προοριςμό τθν 

ουτοπία, τθν οποία κα αναφζρουν πολλζσ φορζσ ςτα κομμάτια τουσ ειδικά ςτο 

τραγοφδι «Θ γιορτι τθσ ουτοπίασ», αλλά και ςε άλλα όπωσ το «Κα τον 

αλλάξουμε εμείσ». Στο ταξίδι τθσ «Ρειρατικισ γαλζρασ»  ςτο κατάρτι ζχουν 

«απλϊςει μαυροκόκκινθ ςθμαία» ..71 Το μαφρο – κόκκινο κα αναφερκεί ξανά 

ςτο «Μάτια μεγάλα» λζγοντασ ότι το «κόκκινο – μαφρο», είναι «αυτό που κα 

‘πρεπε να φόραγε θ Αντιγόνθ εν Επιδαφρο», κακϊσ θ καρδιά του rapper όπωσ 

κα πει ςτθν αρχι του κομματιοφ  «κτυπά αριςτερά κι από τα κάτω».     

Τζλοσ, ςτο κομμάτι «Λζνε» κα αντικροφςουν τισ διάφορεσ κριτικζσ που 

λαμβάνουν για τθν πολιτικοποίθςθ τθσ μουςικισ τουσ, λζγοντασ ςτο ρεφρζν 

                                                           
67

 «Φράουλεσ ςτθ Μανωλάδα» ο Ρρετεντζρθσ είναι Ζλλθνασ δθμοςιογράφοσ. 
68

 «Τι άλλο να κάνω». 
69

 Στίχοι του Χριςτου,  «Λζνε». 
70

 «Πταν ραπάρω». 
71

 Συμβολικά χρϊματα τθσ αναρχίασ και του αντιεξουςιαςτικόυ χϊρου. 
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«Λζνε πωσ είμαςτε ανάρχεσ, λζνε είμαςτε κουμμοφνια/Φιμεσ μασ κζλουν 

αντιεξουςιαςτζσ κι φαςίςτεσ μασ κζλουν ςαποφνια/Λζνε δεν ζχουμε flow λζνε 

και το ξαναλζνε / Ρωσ τουσ βαςανίηουν οι ςτίχοι μασ λζνε, λζνε,  λζνε, λζνε». 

Για το  hip hop 

Αρκετζσ είναι οι αναφορζσ τουσ για το hip hop. Το κομμάτι «Το hip hop τθσ 

Μεςογείου» κάνει μια ιςτορικι αναδόμθςθ τθσ κουλτοφρασ του hip hop, θ οποία 

ταξιδεφει με ζνα «καράβι βινυλίου» ςε όλο τον κόςμο μζχρι τθν Μεςόγειο. Ενϊ ςτο 

«Τα παιδιά με τα φαρδιά παντελόνια» κα προβάλουν τουσ αςκοφμενουσ του hip 

hop και ειδικά το ςυγκρότθμα, λζγοντασ ότι  «ορκιςτικαν να μθν γίνουνε πιόνια» 

και πωσ «μεσ του δρόμουσ κα γυρνάνε αιϊνια/τα παιδιά με τα φαρδιά παντελόνια». 

 «Ζχω για όπλο μου μόνο το λόγο κι εκείνοι μίντια ςτρατιζσ»,72 κα ποφνε ςτο «Τι 

άλλο να κάνω» και ςε πολλά από τα κομμάτια αναφζρονται ςτθν δφναμθ του λόγου 

που ζχει το rap με χαρακτθριςτικότερα παραδείγματα το «Σαν πρόκεσ» και «Τι 

κρφβει το μολφβι».  

Ακόμθ,  δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που κα κάνουν αναφορζσ ςτο κατακερματιςμό του 

hip hop κακϊσ κακιςτοφν ςαφζσ τον διαχωριςμό τουσ από το τότε «εμπορικό» και 

από το τϊρα «trap». «Δεν ονειρευόμαςτε γοφνεσ οφτε  Ferrari/το κάνατε τςίρκο το 

ραπ που να πάρει»73 κα ποφνε ςτο Λζνε, ενϊ άλλα κομμάτια που κακιςτοφν το 

διαχωριςμό τουσ είναι το «Freestyle που δεν άντεξε άλλο» και το «Ο λφκοσ για το 

τςίρκο δεν δουλεφει» μζροσ του οποίου αναφζρει «Οφτε ςτο παίηω εγϊ λεφτάσ, 

μαγκιόροσ, γκάνγκςτερ, κι αλθτεία/Είμαςτε μεγάλα πια παιδιά φτάνει μ’ αυτι τθ 

μαλακία».  

Ακόμθ αναφορζσ γίνονται  ςτο «Low bap» κίνθμα που αποτζλεςε ςθμείο καμπισ 

του ςυγκροτιματοσ, παράδειγμα ςτίχου από το κομμάτι «Ρειρατικι Γαλζρα»: «Για 

να κυμάμαι ότι ςτο πρϊτο το φανζρωμα/Είχα φοιτιςει ςτο ςχολείο τθσ Freestyle 

ςτο Ρζραμα/Τιμι και καμάρι φςτερα μαφρο φεγγάρι» 
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 «Τι άλλο να κάνω». 
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Αντιφαςιςμόσ/Αντιρατςιςμόσ 

Ζντονο είναι το ςτοιχείο του αντιρατςιμοφ ςτα κομμάτια τουσ. Κλαςικό 

παράδειγμα είναι το «Για να νικιςουν» το οποίο είδαμε πιο πάνω. 

Ραραδείγματα ςτίχων με αντιρατςιςτικό χαρακτιρα: «Ράντα μιςοφςα τα 

ςφνορα/ Ζτςι κι αλλιϊσ είναι εφιμερα/ Μαηί κι αυτοφσ που τα ορίηουν/ Ανκρϊπουσ 

χωρίηουν/Τα άντερα μου γυρίηουν»,74 «Δεν ζχουν ζκνθ και κάςτεσ/εινϋ τα 

ςυντρόφια μου πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ».75 Ενϊ και  ο αντιφαςτιςτικόσ λόγοσ 

είναι ζντονοσ, ειδικά ενάντια ςτο εκνικιςτικό κόμμα τθσ Χρυςισ Αυγισ και δεν είναι 

λίγεσ οι φορζσ που αναφζρονται ςτον δολοφονθμζνο από χρυςαυγίτεσ, Ραφλο 

Φφςα: «Είναι αιττθτθ θ βλακεία θ μεγάλθ/ Του χρυςαυγίτθ τα ςκατά μεσ το 

κεφάλι»,76 «Άμα ςου τφχει να απαντιςεισ και τον Ραφλο/Να του μιλιςεισ είναι ζνασ 

παλιόσ μου φίλοσ/Και ζτςι κι ζχουν και φαςίςτεσ εκεί πάνω/Να μθν φοβάςαι κα ςε 

προςτατζψει εκείνοσ»,77 «Το τραγουδιςαμε μαηί, καλι παρζα, γλυκό κραςί/Το ‘ πε 

κι ο Ραφλοσ ςε κάποιο του ςτίχο/Ρριν μασ τον ςκοτϊςουν οι Ναηί».78 

Αναφορζσ ςε τοπικοφσ αγώνεσ και επικαιρότητα  

Αναφορζσ γίνονται ακόμθ ςε τοπικοφσ αγϊνεσ και ςτθν επικαιρότθτα. Στο 

κομμάτι «2011 (Στο cabaret La belle Grece)», υπάρχει ζνα «εςτιαςμζνο» 

περιεχόμενο (Βλ. 1.3.3 Κατθγοριοποίθςθ Martinelli), που προβάλει τθν 

κατάςταςθ που επικρατοφςε ςτθν Ελλάδα κατά τθν περίοδο των μνθμονίων 

και ειδικά ςτο κίνθμα των «αγανακτιςμζνων» ςτθν πλατεία Συντάγματοσ. Στο 

τραγοφδι «Ροτοςί» γίνεται ζνασ παραλλθλιςμόσ τθσ εξόρυξθσ χρυςοφ που γινόταν 

ςτο Ροτοςί τθσ Βολιβίασ με τθν εξόρυξθ χρυςοφ ςτθ Χαλκιδικισ λζγοντασ 

«Κοιμικθκα ςτο Ροτοςί και ξφπνθςα Χαλκιδικι». Τα κομμάτια αυτά είναι κλαςικά 

παραδείγματα τραγουδιϊν που μποροφν να ςυμβάλουν ςτθ ςυλλογικι μνιμθ ενόσ 

κινιματοσ (Βλ. 1.4.3 Μουςικι και κοινωνικά κινιματα Eyerman & Jamison), ςτθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ ςτο κίνθμα κατά τθσ εξόρυξθσ χρυςοφ ςτθ Χαλκιδικι και ςτο 
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 «Ζχω αμολιςει τουσ ςτίχουσ μου». 
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 «Φράουλεσ ςτθ Μανωλάδα». 
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 «Κα ‘τανε δεν κα ‘ταν 15». 
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κίνθμα των «Αγανακτιςμζνων». Επίςθσ ςτο «Βοριάσ και Λίβασ» κα κάνουν ζμμεςθ 

αναφορά ςτα κινιματα κατά τθσ εγκατάςταςθσ ανεμογεννθτριϊν. Στο «Τςιφλίκι», 

το οποίο κυκλοφόρθςε το 2020, κα κάνουν αναφορζσ ςτθ νζα κυβζρνθςθ του 

Κυριάκου Μθτςοτάκθ και ςτισ νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ. 

Επίςθσ, ςε ηωντανζσ ςυναυλίεσ αλλάηουν κάποιουσ από τουσ ςτίχουσ των ανάλογα 

με τθν επικαιρότθτα εκείνθσ τθσ χρονικισ περιόδου και το μζροσ που βρίςκονται. 

Για παράδειγμα, ο ςτίχοσ «Στθν Κοτςαμπάμπα δεν πουλιζται ρε κουφάλεσ το νερό»  

από το «Στθ γιορτι τθσ Ουτοπίασ»  γίνεται «Στθ Σαλονίκθ ι Ακινα δεν πουλιζται ρε 

κουφάλεσ το νερό», με αφορμι τθν προςπάκεια ιδιωτικοποίθςθσ του νεροφ ςε 

αυτζσ τισ πόλεισ. Επίςθσ, ςτο «Φράουλεσ ςτθν Μανωλάδα», το οποίο γράφτθκε το 

2013, οι ςτίχοι ςτισ ςυναυλίεσ αλλάηουν ανάλογα με τθν εκάςτοτε κυβζρνθςθ: 

Και ποιοσ τθ χάρθ μασ τϊρα, πζραςε θ μπόρα 

Αφοφ μασ το πε ο Σαμαράσ(Τςίπρασ, Μθτςοτάκθσ) τι κζλεισ τϊρα; 

Σου λζω ζρχονται, αριβάρουν ςε λιγάκι 

Οι τράπεηεσ του Βενιηζλου(Σταϊκοφρα), θ «ανάπτυξθ» του Χατηθδάκθ 

Προτροπή ςε δράςη 

Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που απευκφνονται ςτον ακροατι. Άλλοτε τον κατθγοροφν 

λζγοντασ «Κεσ να με πείςεισ ότι φίλε όλα εντάξει/ κάτςε καλά τον καναπζ που’ χεισ 

αράξει/ τθν αποχαφνωςθ μου ‘κανεσ πρϊτθ φφςθ/ για να μθν δω πωσ τα πανιά μου 

τα’ χεισ ςκίςει», «Ιςουν τρεμάμενο ψάρι ςτθ δίκθ του Καςιδιάρθ», «Κι  αν τα πανιά 

μου μου τα χάλαςεσ εγϊ ακόμα ςτο κραςί μου βλζπω κάλαςςεσ»79 Άλλοτε τον 

«καλοπιάνουν» εξετάηοντασ τθ ςχζςθ τουσ (Βλ. 1.3.3 Σχζςθ «πολιτικοφ μουςικοφ» - 

ακροατι) λζγοντασ «Τι άλλο να κάνω να ςε γλυκάνω/μιπωσ και πάψεισ να ακοφσ 

τουσ από πάνω», «ςου είπα τισ ειδιςεισ τισ ζχουν κανάλια και τα κανάλια αφεντικά/ 

ςε πιρα και κάναμε το γφρω του κόςμου ςε τεςςεράμιςι λεπτά»80. Άλλοτε τον 

παρακινοφν ςε δράςθ, χαρακτθριςτικό παράδειγμα λειτουργίασ Τ.Δ (Βλ. 1.4.2 

Λειτουργίεσ Τ.Δ ςτο κοινωνικό κίνθμα)  λζγοντασ «Στθν Ακινα κάποιο χζρι με ςπρζι 
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 «Μεσ το κραςί μου βλζπω κάλαςςεσ». 
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 «Τι άλλο να κάνω». 
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ςε τοίχο το `χε γράψει/ Μου το ‘ςτειλε ς’ ζνα του γράμμα απ’ τθ φυλακι ο Antonio 

Gramsci / To φϊναηαν ςτο Μεξικό ο Ricardo κι ο Enrique Flores Magón /Κάπου κα 

το πιρε κι εςζνα το αυτί ςου, και τι κα κάνεισ τϊρα λοιπόν;», «το ςάπιο κόςμο κα 

δεισ κα τον αλλάξουμε εμείσ».81 Αυτό το περιεχόμενο των ςτίχων  κα 

μποροφςαμε να το χαρακτθρίςουμε ωσ «κλαςικό» (Βλ. 1.3.3 Κατθγοριοποίθςθ 

Martinelli), αφοφ δίνουν τθν αίςκθςθ του «εδϊ και τϊρα».  Κζλουν τον ακροατι 

να «ακοφςει» και να «πράξει». 

Εμφφλιοσ/Αντίςταςη 

Αρκετά από τα κομμάτια των S.W. αναφζρονται ςτθν αντίςταςθ κατά των 

Γερμανϊν κατά τθν περίοδο τθσ κατοχισ, τον εμφφλιο πόλεμο και κάποια από 

τα κομμάτια είναι αφιερωμζνα ςε ιρωεσ («Του Άρθ», «Του Χρόνθ»). 

Επιςθμάνουν το χρζοσ μνιμθσ που πρζπει να ζχουμε ςε αυτοφσ και 

αναφζρονται πολλζσ φορζσ ςτθ μοναξιά των θρϊων, ςτθ μθ αναγνϊριςθ τθσ 

προςφοράσ και τθσ κυςίασ τουσ, ςτο ξεποφλθμα ιδεϊν τθν διάψευςθ ελπίδων 

και οραμάτων κακϊσ και για τθν προδοςία που υπζςτθςαν από το κόμμα που 

εκπροςωποφςαν και από τισ φαςιςτικζσ κυβερνιςεισ που ακολοφκθςαν.  

 

Στο κομμάτι «Του Άρθ»  υπάρχει μια φανταςιακι  ςυνομιλία με τον αρχθγό 

του ΕΛΑΣ Άρθ Βελουχιϊτθ. Του βάηει να πιεί και του περιγράφει τθν εξζλιξθ 

των γεγονότων μετά τον εμφφλιο πόλεμο και τθν ςθμερινι κατάςταςθ. 

Ξεκινάει λζγοντάσ του «Κρατοφςα πάντα μια ςελίδα μου κενι για το χατίρι ςου/ 

κι όςο κα τθ γεμίηω, δϊςε μου το ποτιρι ςου» ςυνεχίηοντασ «Κα μιλιςουμε για 

εκείνουσ που ποφλθςαν τον ΕΛΑΣ ςου/κι ζπειτα ξεπουλιςανε και ετοφτο το 

χϊμα/όμωσ τα ςόγια τουσ μασ κυβερνάν ακόμα», καταλιγοντασ «Αντίο Καπετάνιε 

επαναςτάτθ, καλζσ εφόδουσ ςτθν κοιλάδα τθσ ςιωπισ».  

 

Στο κομμάτι «Του Χρόνθ» οι ςτίχοι είναι κάτι ςαν βιογραφία. Μιλάνε για τθ ηωι του 

ιρωα λζγοντασ «Τον εςυλλάβαν το 47’ λεν οι γειτόνιςςεσ βουρκωμζνεσ/κάτι 

φαςίςτεσ ςτρατιωτικοί κάτι κυβερνιςεισ πουλθμζνεσ», ενϊ περιζχει τίτλουσ και  
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 «Κα τον αλλάξουμε εμείσ». 
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φράςεισ των βιβλίων του όπωσ: «Τα κεραμίδια ςτάηουν», «Καλά εςφ ςκοτϊκθκεσ 

νωρίσ», «Το κλειδί είναι κάτω απ’ το γεράνι», «Θ επανάςταςθ μονάχα ζχει 

ουςία/όςο κρατάει μζχρι να γίνει εξουςία», «Υπάρχει και ηεϊμπζκικο ρουφιάνε».  

 

Αυτά τα κομμάτια είναι χαρακτθριςτικζσ περιπτϊςεισ «ιςτορικοποίθςθσ τθσ 

αλικειασ» (Βλ. 1.4.2 Λειτουργίεσ Τ.Δ ςτο κοινωνικό κίνθμα) , ςυγχωνεφουν το 

παρελκόν με το παρόν για να δθμιουργιςουν ςυνειδθτοποίθςθ μιασ αιτίασ ι 

διαμάχθσ. Άλλα κομμάτια που κάνουν αναφορζσ ςτθν αντίςταςθ και τον εμφφλιο 

πόλεμο: «Με τον καιρό να ναι κόντρα», «Τι κρφβει το μολφβι», θ 1θ εκτζλεςθ 

του «Θ μεγάλθ των τςάτςων ςχολι» και «Το καράβι για τθν Κάςο» . 

 

Αναφορζσ ςτα..πάντα 

 

Λζνε τον ςτίχο μασ δφςκολο/Ρρζπει να ψάχνεισ ςτο Wikipedia/κατά που 

πζφτει αυτι θ πόλθ;/Ροιοσ είναι αυτόσ; Δεν είναι ςτα media.82 

Πντωσ πρζπει να ψάχνεισ ςτο Wikipedia, μιασ και κάποια από κομμάτια 

χριηουν βιβλιογραφίασ. Αυτό είναι κάτι που κάνει και το ίδιο το ςυγκρότθμα. 

Λ: Πταν τα παιδιά ξζρω ότι μπορεί να μθ γνωρίηουν κάποιεσ απ’ τισ  

αναφορζσ φτιάχνω βιβλιογραφία.  

Στουσ ςτίχουσ των Social Waste μποροφμε να βροφμε αναφορζσ ςχεδόν για τα 

πάντα. Γίνονται αναφορζσ ςε μυκικά πρόςωπα, ςε τοπικά και παγκόςμια 

κινιματα, ςε ιρωεσ, ςε ποιθτζσ, ςυγγραφείσ, διανοοφμενουσ, ακλθτζσ, 

καλλιτζχνεσ κ.ά. Κα προςπακιςουμε να ςυνοψίςουμε τισ αναφορζσ που 

γίνονται ανά κατθγορία.83 

 Επαναςτάτεσ: Emilio Zapata, Σαλβαδόρ Αλιζντε, Ράντςο Βίγια, Χρόνθσ 

Μίςςιοσ, Άρθσ Βελουχιϊτθσ, Thomas Sankara, Túpac Katari, Augusto 
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 «Λζνε». 
83

 Κάποια από τα πρόςωπα ζχουν πολλαπλζσ ιδιότθτεσ. 
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César Santino, Ernesto Guevara, Τηαβζλλασ, Ρλουμπίδθσ, Subcomandante 

Marcos. 

 Κινιματα: YoSoy132, φοιτθτικό κίνθμα του METU (Τεχνολογικό 

Ρανεπιςτιμιο Μζςθσ Ανατολισ ςτθν Άγκυρα), ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, Ηαπατίςτασ. 

 Μυκικά πρόςωπα: Δον Κιχϊτθσ, οςινάντε, Κραςάκι, Κεμάλ, Σάντςο 

Ράντςα, Corto Maltese, Αντιγόνθ, Ωραία Ελζνθ, Μαρκο Αντόνιο, Σφίγγα, 

Καπουλετοσ, Καπτάν οφβασ. 

 Ακλθτζσ: Mohamed Ali , Roberto Baggio. 

 Ροιθτζσ: Νεροφδα, Federico García Lorca, Nâzım Hikmet, Νίκοσ Καββαδίασ, 

Μανόλθσ Αναγνωςτάκθσ, Κωνςταντίνοσ Καβάφθσ. 

 Συμβολικά αντικείμενα: Γκράνμα(πλοίο του Φιντζλ Κάςτρο), Λπτάμενοσ 

Ολλανδόσ(μυκικό πλοίο). 

 Λςτορικοί περίοδοι ι θμερομθνίεσ: Ρορφιριάτο, Μαιοσ του 68’, once  de 

Setiembre (11θ Σεπτεβρίου).   

 Ηωγράφοι: Fra Giovanni da Fiesole, Filippo Lippi, Sandro Botticelli, 

Tiziano Vecellio, Michelangelo Merisi da Caravaggio, Diego Rivera, 

Amedeo Clemente Modigliani, Melchor Perez Holguin. 

 Μουςικοί: Victor Jarra, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Ραφλοσ Φφςασ, 

Oscar Chavez, Γιάννθσ Αγγελάκασ, Κάνοσ Μικροφτςικοσ. 

 Στιχουργοί: Άκθσ Ράνου, Μανόλθσ αςοφλθσ. 

 Ρολιτικοί: Enrique Flores Magón, Αντϊνθσ Σαμαράσ. 
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 Συγγραφείσ: Gabriel García Márquez, Jean-Claude Izzo, Νίκοσ 

Καηαντηάκθσ, Antonio Gramsci,  Eduardo Galeano, Hugo Pratt. 

 Κρθςκευτικά πρόςωπα: Σαλϊμθ, Λωάννθσ Βαπτιςτισ, Άγιοσ Νικόλαοσ, 

Ροςειδϊνασ, Husain. 

 

 Ρεςόντεσ από αςτυνομία: Νικόλασ Τεμπονζρα, Αλζξθσ Γρθγορόπουλοσ, 

Berkin Elvan. 

 

 Τοποκεςίεσ: 

Στο τραγοφδι «Πλου του κόςμου τα λιμάνια», παρουςιάηεται ζνα ταξίδι ςε 

όλα τα λιμάνια του κόςμου. Ο Λεωνίδασ κα μασ πει:  

Λ: Τϊρα ςτο  «Του κόςμου τα λιμάνια»  παίρνω τον χάρτθ και λζω «ποια 

λιμάνια απ’ τθν λογοτεχνία γουςτάρω; Ρωσ κα πάει το καράβι; Κα πάει εδϊ 

μετά κα πάει εδϊ» άμα το βάλεισ ςτο χαρτί γίνεται ο δρόμοσ. Αυτό ζχει μια 

χαρτογραφικι δομι. 
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Το ταξίδι αρχίηει από Κεςςαλονίκθ(1) και ςυνεχίηει για: Ρειραιά(2), Κριτθ(3), 

Λιβφθ(4), Αλεξάνδρεια(5), Μαςςαλία(6), Βαρκελϊνθ(7), Αλγζρι (8), Λιςςαβόνα 

(9),Μπαρκρζμπ(10), Καηαμπλάνκα(11), Καςμπά(12), Κάπο Βζρντε(13), Ρόρτο 

Αλζγκρε (14), Μπουζνοσ Άιρεσ(15), Ακροτιρι τθσ Ελπίδασ(16), Μογκαντίςου(17), 

Άντεν(18), Μποφρμπα(19), Ρακιςτάν(20), Λνδία(21), Εςκοντίδα(22).  

Ζνα άλλο κομμάτι που κάνει αναφορζσ ςε πολλζσ πόλεισ είναι το «Οι πόλεισ». 

Τισ πόλεισ τισ φαντάηεται «ανκρϊπουσ», «ςυντρόφουσ», «ηοφνε παλιζσ μικρζσ 

ςτιγμζσ μου αγαπθμζνεσ». Οι πόλεισ που αναφζρονται είναι:  

Βαβυλϊνα, Βαγδάτθ, Βθρυτόσ, Καρχθδόνα, Δαμαςκόσ, Σπάρτθ, Βόλοσ, 

Φοινίκθ, Βαρκελϊνθ, Anvers, Λίβερπουλ, Λιςαβόνα, Ρειραιάσ, Αμβοφργο, 

Βαρκελϊνθ. 

Επίςθσ, πολλαπλζσ είναι οι αναφορζσ ςτο Μεξικό και ωσ εκ τοφτου ςτο κίνθμα 

των Ηαπατίςτασ. Κάποιοι λόγοι, είναι θ ζρευνα του Λεωνίδα Οικονομάκθ ςτο 

ςυγκεκριμζνο κίνθμα και ο αρκετόσ χρόνοσ που ζηθςε εκεί, είναι απ’ τισ πιο 

πρόςφατεσ και ηωντανζσ επαναςτάςεισ, κακϊσ και θ επίςκεψθ πολλϊν από τα 

μζλθ του ςυγκροτιματοσ ςτθν Τςιαπασ όπου βρίςκεται θ Αυτόνομθ 

δθμοκρατία των Ηαπατίςτασ. Στίχοι που αναφζρονται ςτο Μεξικό και τουσ 

Ηαπατίςτασ: «Υπάρχουν όμωσ και κάποιοι που τουσ χαλάν τθ 

ςυνταγι/Απόγονοι του Ηαπάτα ςτων Μεξικάνων τθ γθ» ,84 «Αλλοφ ςε λζνε 

Ηαπάτα, αλλοφ Τουπακ Κατάρι/ αλλοφ Σαντίνο αλλοφ Τςε και ςτθ Ελλάδα 

Άρθ»,85«Στο Μζχικο τα’ χα ποντάρει όλα για όλα/ Και το μυαλό μου τριβελίηει μια 

κικάρα ςπανιόλα», «Στα Γιάννενα και ςτα Χανιά χειμϊνα καλοκαίρι/ακόμα και ςτο 

Μζχικο ς’ αντάρτικο λθμζρι».86 

Τοποκεςίεσ ςτα υπόλοιπα τραγοφδια87: Μακόντο  , Καιςαριανι, Πλυμποσ, 

Γκιϊνα, Αχελϊοσ, Ruga Maistra – Κριτθ,  Plazas del Sol de Catalunya (Βαρκελϊνθ), 

Asturias(Λςπανία), Cochabamba(Βολιβία), Ροτοςί(Βολιβία), Ρλατεία Άγιου 

Μάρκου(Φλωρεντία), Cerro Rico(Βουνό εξόρυξθσ χρυςοφ ςτθ Βολιβία), Λεριςςόσ 

                                                           
84

 «Του Άρθ». 
85

 «Στθ γιορτι τθσ Ουτοπίασ». 
86

 «Ρειρατικι Γαλζρα». 
87

 Θ γλϊςςα γραφισ προκφπτει από τθν προφορά. 



Το ςυγκρότθμα Social Waste 

102 
 

(Χαλκιδικι), Τροία, Λαχϊρθ(Ρακιςτάν), Καηαμπλάνκα, Καρταχζνα(Κολομβία), 

Βερόνα(Λταλία), Αλεξάνδρεια(Αίγυπτοσ), Κοφβα, Νότιο Μπρονξ(Νζα Υόρκθ), 

Μεςόγειοσ, Ραλαιςτίνθ, Τφνιδα, Βεγγάηθ, Κάιρο, Μαςςαλία, Νάπολθ, Βόςποροσ, 

Κριτθ, Αιγαίο, Alexander platz(Βερολίνο), Μεγάλθ Ραναγιά(Χαλκιδικι), 

Απεράκου(Νάξοσ), Γιάννενα, Χανιά, Άγκυρα, Μενίδι, Αλικαρναςςόσ, Μανωλάδα, 

Μαρακζσ, Σζρα Λεόνε, Λιβερία, Σενεγάλθ, Μαυριτανία, Αίγυπτοσ, Κίνα, Μονρόβια, 

Ρορτ-ο-Ρρζνσ, οφμελθ, Κάςοσ, Αράχοβα, Ελικϊνα, , Μιλάνο, Μονρεάλ, Nueva 

York, ϊμθ, Instabul, Ankara, Τοφνεηι, Μιςίρι, Σαντιάγκο, Συρία, Τουρκία. 

Αυτοφςιοι ή παραποιημζνοι ςτίχοι/φράςεισ/ατάκεσ 

Ππωσ είδαμε πιο πάνω, ζνα μεγάλο μζροσ τθσ κεματολογίασ του ςυγκροτιματοσ 

αναφζρεται ςε ποιθτζσ, ςυγγραφείσ κ.ά. Δεν είναι μόνο οι αναφορζσ όμωσ ςε 

αυτοφσ, άλλα χρθςιμοποιοφν αυτοφςιουσ ι ελαφρϊσ παραποιθμζνουσ ςτίχουσ 

ποιθμάτων, τραγουδιϊν, ατάκεσ από ταινίεσ και  φράςεισ. Αυτό το εκφραςτικό μζςο 

που χρθςιμοποιοφν ονομάηεται «διακειμενικότθτα». Θ διακειμενικότθτα είναι ζνασ 

τρόποσ ανάλυςθσ ενόσ κειμζνου ςτο οποίο δεν αναηθτείσ μόνο τα βιογραφικά 

ςτοιχεία του ςυγγραφζα (Σιαφλζκθσ, n.d., 4) αλλά το τι ζχει διαβάςει, τα οποία 

αποτυπϊνονται μζςα ςτο ζργο του. Συγκεκριμζνα, διακειμενικότθτα ορίηεται από 

τθν Julia Kristeva ωσ: 

Τα ςθμεία επαφισ των κειμζνων, τα διακείμενα όπωσ ονομάηονται, μπορεί 

να είναι εικόνεσ, φράςεισ, πρόςωπα αλλά ακόμθ και λζξεισ με ειδικό 

ςθμαςιολογικό βάροσ, εννοείται, που ενςωματϊνονται ςτο νζο κείμενο 

τροποποιϊντασ και κακορίηοντασ τθ ςτρατθγικι του (Σιαφλζκθσ, n.d., 5). 

Θ διακειμενικότθτα λειτουργεί ςαν εργαλείο ανάγνωςθσ. Ο αναγνϊςτθσ τθσ 

λογοτεχνίασ ανάλογα με το βακμό επάρκειασ ι ενδιαφζροντοσ, καλείται να 

αναςυςτιςει ζνα μεγάλο μζροσ του πνευματικοφ ορίηοντα που δθλϊνεται ζμμεςα 

από τα διακείμενα (Σιαφλζκθσ, n.d., 7). 

Αρχικά ασ δϊςουμε κάποια παραδείγματα διακειμζνων από ποιιματα.  Το κομμάτι 

«Σαν πρόκεσ» με αναφορά ςτον Μανϊλθ Αναγνωςτάκθ και το ποίθμα του 

«Ροιθτικι» αναφζρουν τον ςτίχο «Σαν πρόκεσ πρζπει να καρφϊνουνε οι λζξεισ να 
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μθ τισ παίρνει ο άνεμοσ» . Στο ίδιο κομμάτι αναφζρεται παραποιθμζνοσ ο ςτίχοσ τθσ 

Κατερίνασ Γϊγου από το ποίθμα «Στο μυαλό είναι ο ςτόχοσ» λζγοντασ «ο ςτόχοσ 

είναι ςτο μυαλό όχι ςτα πόδια». Επίςθσ, ςτο «Σαν πρόκεσ» κα παραφράςουν το 

ςτίχο του Οδυςςζα Ελφτθ «τθν άνοιξθ αν δεν τθν βρεισ τθν φτιάχνεισ» από το 

ομϊνυμο ποίθμα παραφράηοντάσ τον «τθν λζξθ και τθν άνοιξθ αν δεν τισ βρεισ τισ 

φτιάχνεισ». Στο «Μάτια μεγάλα» κα χρθςιμοποιιςουν ςτίχουσ του Κωνςταντίνου 

Καβάφθ από το ποίθμα «Απολείπειν ο Κεόσ Αντϊνιο» λζγοντασ «Αποχαιρζτα τθν 

που λεσ τθν Αλεξάνδρεια που χάνεισ» και «Δίπλα ςτον Μάρκο Αντϊνιο, τϊρα που ο 

κεόσ τον απολείπει». Στο κομμάτι «Kasbah» και «Μαραμποφ» οι ςτίχοι είναι 

αυτοφςια τα ομϊνυμα ποιιματα  του Νίκου Καββαδία, ςτίχοι του οποίου 

αναφζρονται και ςε  άλλα κομμάτια όπωσ για παράδειγμα οι ςτίχοι «τα ςπακιά να 

τροχίςεισ που μ’ αρζςουν του λόγου»,88 «ςαν ςε παλιζσ γλυκζσ μου αγαπθμζνεσ»,89 

«μασ τρζφει, τρζφεται από εμάσ και μασ ςκοτϊνει». 90  

Ακόμθ, ατάκεσ και φράςεισ ςθμαντικϊν προςωπικοτιτων όπωσ θ περίφθμθ φράςθ 

του Che Guevara «La hasta la victoria siempre», του Galeano «όςο ςιμϊνω 

μακραίνει»91 αναφερόμενοσ ςτθν ουτοπία και του Άρθ Βελουχιϊτθ «αντεβοφ ςτα 

γουναράδικα». Επιπλζον, ςτίχοι από τραγοφδια όπωσ «κα πάω και ασ μου βγει και 

ςε κακό» διακείμενο που προκφπτει από τον «Αφγουςτο» του  Νίκου Ραπάηογλου, 

«Πμωσ αλλάηει Κεμάλ κι όμωσ αλλάηει», αναφερόμενοσ ςτουσ ςτίχουσ του Νίκου 

Γκάτςου ςτο  τραγοφδι «Κεμάλ» του Μάνου Χατηθδάκθ και «κράτοσ κλειςτόν», 

αναφερόμενοι ςτο ομϊνυμο τραγοφδι των Panx Romana. Επίςθσ, κα 

χρθςιμοποιιςουν  διάςθμεσ φράςεισ ταινιϊν, όπωσ θ περίφθμθ φράςθ τθσ ταινίασ 

«Καηαμπλάνκα», «Ξζρεισ Μνγκριντ εμείσ οι δυο κα ‘χουμε πάντα το Ραρίςι».92  

Αξίηει επίςθσ να επιςθμάνουμε ότι υπάρχουν διακείμενα που προκφπτουν από δικά 

τουσ κομμάτια. Για παράδειγμα, ςτο τραγοφδι «Λζνε» ανάμεςα ςτα κουπλζ και 

ρεφρζν ακοφγεται ο ςτίχοσ «Είναι παντοφ με τςιγκλάνε δεν μ’ αφινουν ν’ αράξω» ο 

οποίοσ είναι ςτίχοσ από το «Ζχω αμολιςει του ςτίχουσ μου». Στο «Τι άλλο να κάνω» 
                                                           
88 «Τι κρφβει το μολφβι» από το ποίθμα «Εςμεράλδα».  
89

 «Οι Ρόλεισ» από το ποίθμα «Γράμμα ςε ζνα ποιθτι». 
90

 «Φράουλεσ ςτθ Μανωλάδα» από το ποίθμα «Φάτα Μοργκάνα». 
91

 «Στθ γιορτι τθσ ουτοπίασ». 
92

 «Μάτια μεγάλα». 
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κα ξαναχρθςιμοποιιςουν τθ φράςθ του Galeano «όςο ςιμϊνω μακραίνει» από το 

«Θ γιορτι τθσ ουτοπίασ», απευκυνόμενοσ ςτον ακροατι λζγοντασ «Τι άλλο να κάνω 

να ςε γλυκάνω/Ρου όςο ςιμϊνω μακραίνεισ και δε ςε φτάνω» παραλλθλίηοντασ τθν 

ουτοπία με τθν επιρροι που κα ικελε να ζχει ο ίδιοσ ςτον ακροατι. 

4.5 Ζωντανζσ εμφανίςεισ 

Οι ηωντανζσ εμφανίςεισ του ςυγκροτιματοσ κυμαίνονται από κινθματικζσ 

ςυναυλίεσ μζχρι εμπορικά φεςτιβάλ και μαγαηιά ςε Ελλάδα και εξωτερικό. Στθν 

πρϊτθ φάςθ του ςυγκροτιματοσ όπωσ αναφζραμε το ςυγκρότθμα εμφανιηόταν ςε 

«Low Bap» φεςτιβάλ και ωσ support ςυγκρότθμα ςε ςυναυλίεσ των Active Member. 

Θ πρϊτθ τουσ ςυναυλία ζγινε ςτο προαφλιο του ςχολείου τουσ και τα μετζπειτα ςε 

τοπικά καφζ, όπωσ το Jungle café ςτο Θράκλειο. 

 

Εικόνα 21 Ειςιτιριο από τθν πρϊτθ ςυναυλία το 1999. 

Στθ δεφτερθ φάςθ, γίνεται πιο ζντονθ θ παρουςία τουσ ςε κινθματικζσ ςυναυλίεσ, 

ςυναυλίεσ αλλθλεγγφθσ, αντιρατςιςτικά και παρόμοιου περιεχομζνου φεςτιβάλ. 

Είναι ςχεδόν μόνιμθ θ παρουςία τουσ ςε ςυναυλίεσ και φεςτιβάλ διαρκϊν αγϊνων,  

όπωσ για τθ ςτιριξθ του αυτοδιαχειριηόμενου εργοςταςίου τθσ ΒΛΟ.ΜΕ ςτθ 

Κεςςαλονίκθ, ενάντια ςτθν εξόρυξθ χρυςοφ ςτισ Σκουριζσ τθσ Χαλκιδικισ, ενάντια 

ςτθν ιδιωτικοποίθςθ του νεροφ ςτθ Κεςςαλονίκθ και ςτισ Σταγιάτεσ Ρθλίου κ.ά . 

Ρολλζσ φορζσ μάλιςτα, μπορεί να μειϊςουν τον αρικμό των μελϊν τθσ ορχιςτρασ 
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που τουσ απαρτίηει οφτωσ ϊςτε οικονομικά να αντεπεξζλκουν ςε καλζςματα 

κινθμάτων και παρόμοιων δράςεων. Ραραδείγματα ςυναυλιϊν αλλθλεγγφθσ και 

οικονομικισ ενίςχυςθσ είναι αυτζσ τθσ ςυναυλίασ αλλθλεγγφθσ ςτθν διωκόμενθ 

Θριάννα, ςτουσ διωκόμενουσ ςτισ Σκουριζσ, ςτο τοφρκικο μουςικό ςυγκρότθμα 

GRUP YURUM, οικονομικισ ενίςχυςθσ ςε αντιεξουςιαςτικζσ ςυλλογικότθτεσ, 

ανεξάρτθτα ζντυπα ακόμθ και ςε αυτόδιαχειριηόμενεσ ποδοςφαιρικζσ ομάδεσ. 

Επίςθσ,  δίνουν το παρόν τουσ ςε ςυναυλίεσ μνιμθσ του Ραφλου Φφςα.93 

Οι ηωντανζσ εμφανίςεισ δεν λείπουν από εμπορικά φεςτιβάλ και μαγαηιά. Αρχικά θ 

ςυμμετοχι τουσ ςε εμπορικά φεςτιβάλ ιταν πολφ δφςκολθ, λόγω τθσ απουςίασ 

μάνατηερ, που ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ είναι ςχεδόν απαραίτθτθ λόγω τθσ 

δικτφωςθσ που επικρατεί ςτισ διοργανϊςεισ,94 άλλα και λόγω του ριηοςπαςτικοφ 

περιεχομζνου και τθσ μθ εμπορικισ φφςθσ του ςυγκροτιματοσ. Το πρϊτο εμπορικό 

φεςτιβάλ που κα παρουςιαςτοφν κα είναι ςτο «Ιχοι του Δάςουσ»  το 2015. 

Λ: Είχαν μπει δφο παιδιά «μπροςτά» που ακοφγανε τα τραγοφδια μασ, 

άκουςαν το «Του Άρθ» και κελαν  οπωςδιποτε να μασ καλζςουνε. Το 

προτείνανε αλλά επιτροπι διαφωνοφςε ζλεγε «ποιοι είναι αυτοί» κ.τ.λ. 

Ραίξαμε, ζγινε χαμόσ και αυτά τα παιδιά είχαν άγχοσ. Ιρκαν μετά, μασ 

βρικανε μασ είπαν «Ραιδιά ευχαριςτοφμε πάρα πολφ γιατί μασ δικαιϊςατε, 

δεν μποροφν να μασ πουν τίποτα. Ζγινε χαμόσ». Οπότε εμάσ λίγο μασ καλοφν 

οι διοργανωτζσ, λίγο μασ ηθτάει ο κόςμοσ. Εντάξει, μετά το «Hip hop τθσ 

μεςογείου» ζγινε πολφ μεγάλο. 

Από εκείνθ τθ χρονιά κα αρχίηουν να εμφανίηονται πιο τακτικά ςε εμπορικά 

φεςτιβάλ. Ενδεικτικά κάποια από αυτά είναι το Steetmode Festival, LosAlmiros,Off 

the Hook κ.ά.  

                                                           
93

 «Σιγά μθ φοβθκϊ». 
94

 Σφμφωνα με τον Λεωνίδα οι περιςςότεροι hip hop καλλιτζχνεσ μανατηάρονται από δφο άτομα. 
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Εικόνα 22 

Ραράλλθλα, οι Social Waste διοργανϊνουν αυτόνομεσ ςυναυλίεσ ςε μαγαηιά. «Είναι 

ζνασ τρόποσ να μετράμε τισ δυνάμεισ μασ», μασ εξομολογείται ο Λεωνίδασ 

Οικονομάκθσ. Είναι ςυναυλίεσ αποκλειςτικά δικζσ τουσ, οι οποίεσ γίνονται  χωρίσ 

μεςάηοντεσ και χορθγοφσ, παρά μόνο ςυμφωνία του ςυγκροτιματοσ και του 

μαγαηιοφ.95 Τα μζρθ που εμφανίηονται κατά καιροφσ είναι το We ςτθν Κεςςαλονίκθ, 

Gagarin, ΛΛΛΟΝ Plus και Τεχνόπολισ ςτθν Ακινα κακϊσ και ςε άλλα μαγαηιά ςε 

ολόκλθρθ τθν Ελλάδα, με τισ περιςςότερεσ να γίνονται sold out. Ηωντανζσ 

εμφανίςεισ επίςθσ ζκαναν και ςτο εξωτερικό. Κάποιεσ από αυτζσ είναι ςτο Μεξικό, 

ςτθν Νορβθγία και Γερμανία. 

Επίςθσ, κζλω να αναφερκϊ ςτισ προςωπικζσ μου εμπειρίεσ από τισ ηωντανζσ 

εμφανίςεισ του ςυγκροτιματοσ. Ζχω παραςτεί ςυνολικά ςε τζςςερεισ. Θ πρϊτθ 

ιταν ςτο Coopair Festival(2018) που διοργανϊνεται για τθν αλλθλεγγφθ και 

οικονομικι ενίςχυςθ του εργοςταςίου τθσ ΒΛΟ.ΜΕ, θ δεφτερθ ςτα 20χρονα του 

ςυγκροτιματοσ, ςε μια αυτοδιαχειριηόμενθ ςυναυλία ςτο WE(2019), θ τρίτθ ςτο 

Streetmode Festival(2019) και θ τζταρτθ και πιο πρόςφατι, ςτα πλαίςια 

δεκαθμζρου ενάντια ςτθν εξόρυξθ χρυςοφ ςτισ Σκουριζσ τθσ Χαλκιδικισ, τον 

Αφγουςτο του 2020. Οπότε, κα μποροφςα να πω ότι ζχω τθν εμπειρία των 

κινθματικϊν ςυναυλιϊν, εμπορικϊν  φεςτιβάλ και τθσ αυτοργανομζνθσ ςυναυλίασ. 

                                                           
95

 Μια μερίδα των φαν εκφράηουν τθ δυςαρζςκεια τουσ, για τθν αντίφαςθ μεταξφ αυτοοργάνωςθσ 
και ειςιτθρίου ειςόδου, το οποίο δεν ξεπερνά τα 8 ευρϊ. 
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Ππωσ και τθν εμπειρία του full band αλλά και τθσ παρουςίασ μόνο του Dj (ςτθν 

ΒΛΟ.ΜΕ). 

Ραρατιρθςθ μου είναι ότι οι ηωντανζσ εμφανίςεισ των Social Waste διζπονται από 

εκρθκτικότθτα, όχι λόγω ςκθνικισ παρουςίασ ι «ςκλθρισ» ερμθνείασ του 

ςυγκροτιματοσ αλλά λόγω τθσ αντιςταςιακισ και επαναςτατικισ ατμόςφαιρασ που 

προκαλοφν τα τραγοφδια τουσ. Ανάμεςα ςτα τραγοφδια ακοφγονται ςυνκιματα, 

τοποκετιςεισ από κινιματα, ςτο χϊρο υπάρχουν πανό και δεν είναι λίγεσ οι φορζσ 

που μζλθ του ςυγκροτιματοσ τοποκετοφνται για διάφορα ηθτιματα. Θ παρουςία ςε 

αυτό τον χϊρο ςου δίνει τθν αίςκθςθ ότι βρίςκεςαι ςε ζνα πολιτικό γεγονόσ, 

γεγονόσ όμωσ που δεν κατευκφνεται από δομζσ εξουςίασ και κόμματα, οφτε ζχει 

ζνα χρθςιμοκθρικό ι ψθφοκθρικό χαρακτιρα. Διάφοροι δθμοςιογράφοι ζχουν 

χαρακτθρίςει το hip hop των Social Waste ωσ «αντάρτικο hip hop» και όντωσ αυτό 

ζχει βάςθ. Στο χϊρο δθμιουργείται μια αίςκθςθ του «Ξζρουμε τι γίνεται, μασ το 

λζει. Ρρζπει να κάνουμε κάτι»! 

 

Εικόνα 23 
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5.6 Εξωμουςικζσ δραςτθριότθτεσ 

Εκτόσ από τον πολιτικό λόγο που προκφπτει μζςα από το rap, τα μζλθ του 

ςυγκροτιματοσ ζχουν ζνα ζντονο ακριβιςτικό χαρακτιρα. Ραρ’ όλθ τθν ςυμμετοχι 

τουσ ςε κινθματικζσ ςυναυλίεσ, ςυνειςφζροντασ οικονομικά και πνευματικά ςε 

κινιματα και ςε κοινωνικοφσ χϊρουσ, τα μζλθ του ςυγκροτιματοσ δίνουν το παρόν 

τουσ ςε διαλζξεισ, πορείεσ, δικαςτιρια και ομιλίεσ, μεγάλο μζροσ των οποίων 

αναλαμβάνει ο Λεωνίδασ Οικονομάκθσ. Επίςθσ, δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που κα 

εκφραςτοφν και κα τοποκετθκοφν δθμόςια μζςω πλατφορμϊν κοινωνικισ 

δικτφωςθσ με αφορμι κζματα όπωσ, κριτικι ςε νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ, 

περιβαλλοντικά κζματα, εκκενϊςεισ καταλιψεων, αςτυνομικι βία, αγϊνεσ τοπικϊν 

και ξζνων κινθμάτων κ.ά. Αυτό είναι ζνα ακόμθ ςτοίχθμα του ςυγκροτιματοσ, να 

αποκτιςει ο δθμόςιοσ λόγοσ ενόσ hip hop καλλιτζχνθ νομιμότθτα και να 

«παίρνεται» ςτα ςοβαρά όπωσ καλλιτζχνεσ άλλων ειδϊν. Ππωσ κα μασ πει ο 

Λεωνίδασ Οικονομάκθσ για τθν επιρροι που ζχει το ςυγκρότθμα: 

Λ: Δεν ζχουμε και πολφ μεγάλθ απιχθςθ, δεν ζχουμε και 10000 κόςμο τϊρα 

μπορεί το δυναμικό μασ να είναι 5000. Αλλά ςε αυτό το επίπεδό και ςε 

επίπεδο δθμοςίου λόγου, εμείσ εκφζρουμε περιςςότερο δθμόςιο λόγο από 

άλλεσ hip hop μπάντεσ, γιατί δεν κεωρείται ςοβαρόσ ζνασ rapper και είναι κι 

αυτό που κζλουμε να αλλάξουμε εμείσ. Ζνασ rapper να ζχει τθν ίδια 

βαρφτθτα με ζνα καλλιτζχνθ κικάρασ, ασ ποφμε με τον Κανάςθ 

Ραπακωςταντίνου ι  τον Μυςτακίδθ. Γιατί να μθν ζχει; Γιατί να ζχει αυτό το 

ςτίγμα του αςόβαρου; Βζβαια κα μου πεισ άμα δεν πθγαίνεισ ςτο sound 

check είςαι αςόβαροσ. Τουλάχιςτον ςτο δθμόςιο λόγο και ςτθν ςυναυλία 

κζλουμε να ζχουμε μια ςοβαρότθτα γιατί είμαςτε και 38 χρονϊν δεν 

είμαςτε 20. Αλλιϊσ κα το παρατιςουμε κζλουμε να κάνουμε κάτι ςοβαρό 

και να το κάνουμε ςοβαρά. Κεωρϊ ότι ζχουμε μια βαρφτθτα άποψθσ ςτο 

δθμόςιο λόγο ςτθν Ελλάδα και επειδι γράφουμε και επειδι ςυμμετζχουμε 

ςε ςυηθτιςεισ για το hip hop και τθν κοινωνικοπολιτικι κατάςταςθ ςτθν 

Ελλάδα. 
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Εικόνα 24 Ρανό από ςχολικι διαμαρτυρία όπου αναγράφονται ςτίχοι από το «Τα ςχολεία που 
πιγα». 

5.7 Ενδείξεισ επιρροισ 

Οι Social Waste ςιμερα ζχουν πλζον ζνα μεγάλο κοινό ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτο 

εξωτερικό. Σφμφωνα με ςτατιςτικζσ του Youtube για παράδειγμα το κομμάτι «Θ 

γιορτι τθσ ουτοπίασ» ζχει πολλζσ προβολζσ ςτθν Γερμανία και το Μεξικό ενϊ το 

«Κα ‘τανε δεν κα ‘ταν 15» ςτθν Τουρκία. Το τραγοφδι «Του Χρόνθ», το 

δθμοφιλζςτερο με βάςθ τισ προβολζσ ςτο Youtube, ζχει ξεπεράςει τισ  2,3 

εκατομμφρια προβολζσ ενϊ θ ςελίδα τουσ ςτο Facebook ζχει 26000 ακόλουκουσ. 

Φυςικά, ο βακμόσ τθσ επιρροισ δεν μετριζται ποςοτικά με αρικμοφσ προβολϊν, το 

ηιτθμα βρίςκεται ςτθν προςωπικι μελζτθ και τθν κατανόθςθ.  

Δεν είναι όμωσ λίγεσ οι ενδείξεισ που κακιςτοφν ςαφζσ τθ λειτουργικότθτα των 

κομματιϊν του ςυγκροτιματοσ Το «Θ γιορτι τθσ ουτοπίασ» ζγινε κζμα διάλεξθσ ςτο 

Ρανεπιςτιμιο UNAM ςτο Μεξικό, το «Hip hop τθσ Μεςογείου» ζγινε κζμα ςτο 

τμιμα Κοινωνιολογίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Κριτθσ, το «Φράουλεσ ςτθ 

Μανωλάδα» ζγινε ζκκεςθ ςτο ςχολείο ενόσ 10χρονου ςτθ Κεςςαλονίκθ, το  

«Ροτοςί» ζνασ πολιτικόσ οικονομολόγοσ φίλοσ του Λεωνίδα Οικονομάκθ είπε ότι 

«είναι μάκθμα πολιτικισ οικονομίασ». Ρολλοί άνκρωποι, βάηοντασ και τον εαυτό 

μου μζςα, ζμακαν μζςα από τουσ ςτίχουσ τουσ πρόςωπα και καταςτάςεισ. Στο 
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ςυγκρότθμα ζρχονται παιδιά απϋ το κοινό και τουσ λζνε «από εςάσ ζμακα τον Άρθ, 

τον Χρόνθ, διάβαςα ζνα βιβλίο του Galeano, ζμακα για τον πόλεμο του νεροφ ςτθν 

Κοτςαμπαμπα, είναι αυτό που κζλουν να κάνουν και ςτθ Κεςςαλονίκθ». Τα 

τραγοφδια των Social Waste ακοφγονται ςε ςυγκεντρϊςεισ, ςε ςυλλαλθτιρια, ςε 

κοινωνικοφσ χϊρουσ, ςτίχοι τουσ γράφονται ςε πανό, ενϊ δεν είναι λίγεσ οι φορζσ 

που κα ςυναντιςεισ ανκρϊπουσ ςε πορείεσ και ςυλλογικζσ δράςεισ που κα φοράνε 

τθ μπλοφηα του ςυγκροτιματοσ. 
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Συμπεράςματα 

Στθ παροφςα μελζτθ ζχει εξεταςτεί με ποιουσ τρόπουσ θ κυρίαρχθ κουλτοφρα 

επθρεάηει τισ ςυνειδιςεισ των πολιτϊν και πϊσ θ μουςικι μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ «όπλο» ενάντια ςτθν υποδοφλωςθ ςτθν κυρίαρχθ ιδεολογία. Με 

ποιον τρόπο μουςικολόγοι και κοινωνιολόγοι προςπάκθςαν να προςεγγίςουν αυτό 

το είδοσ διαμαρτυρίασ, κατθγοριοποιϊντασ το και τοποκετϊντασ το ςε εξζχουςα 

κζςθ για τθν δθμιουργία ταυτότθτασ και ζκφραςθσ κοινωνικισ δυςαρζςκειασ. Ζχει 

αναλυκεί επίςθσ πϊσ μια υποκουλτοφρα που ξεκίνθςε ςαν «αςτείο», ςαν τρόποσ 

διαςκζδαςθσ και ζκφραςθσ διαμαρτυρίασ φυλετικϊν ανιςοτιτων, ζγινε ζνα 

παγκόςμιο ρεφμα και θ πιο δθμοφιλισ μουςικι ςε όλο τον πλανιτθ. Ακολοφκωσ, 

ζχει παρουςιαςτεί πϊσ θ κάκε κουλτοφρα εκλαμβάνει αυτό το πλζον παγκόςμιο 

προϊόν και το βάηει ςτα «μζτρα» τθσ ϊςτε να εκφράςει τα δικά τθσ «κζλω», 

βάηοντασ ςτίγματα του πολιτιςμοφ και τθσ παράδοςισ τθσ με αποτζλεςμα τθν 

αναβίωςθ οργάνων και διαλζκτων. Ακόμθ τθν πορεία του hip hop ςτθν Ελλάδα, πωσ 

αυτό νομιμοποιικθκε, ζγινε μζροσ τθσ μαηικισ κουλτοφρασ, ποιεσ είναι οι πολιτικζσ 

του διαςτάςεισ και οι κφριοι εκπρόςωποι. 

Με το πζρασ τθσ παροφςασ ζρευνασ προκφπτει θ ανάγκθ για ςχετικζσ ζρευνεσ. 

Ενδιαφζρον κα ιταν μια περαιτζρω γλωςςολογικι και φιλολογικι  προςζγγιςθ του 

rap ωσ ζνα νζο ποιθτικό ρεφμα. Επίςθσ, θ ανάλυςθ  εμπορικϊν ςχζςεων ανάμεςα 

ςε ανεξάρτθτουσ hip hop καλλιτζχνεσ. Κα μποροφςαν επίςθσ να πραγματοποιθκοφν 

εκνογραφικζσ μελζτεσ για τισ hip hop ςυλλογικότθτεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 

Ελλάδα, κακϊσ και το επίπεδο επιρροισ του πολιτικοφ rap ςε αςτικζσ και μθ αςτικζσ 

περιοχζσ. Ακόμθ, χριηει ζρευνασ ο τρόποσ βιοποριςμοφ των hip hop καλλιτεχνϊν 

και κατά πόςο θ ιδιότθτά τουσ ωσ rapper επθρεάηει τον κοινωνικό τουσ ρόλο. 

Επίςθσ, ενδιαφζρον κα ιταν θ μελζτθ για το πϊσ προςεγγίηει ζνασ εικαςτικόσ ζνα 

ζργο που πρζπει να «κακρεφτίηει» το νόθμα του τραγουδιοφ, κάτι το οποίο κάνει ο 

Γιάννθσ Οικονομάκθσ ςτα τραγοφδια των Social Waste. Τζλοσ, προκφπτει θ ανάγκθ 

να ερευνθκοφν οι νευρολογικοί παράγοντεσ που επιτυγχάνουν τθν αποκικευςθ 

γνωςτικϊν πλθροφοριϊν με τθν ςυνοδεία μουςικισ, όπωσ γίνεται ςτο rap, και τθν 

ανάκλθςι τουσ ςε άλλο χρόνο. 
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Καταλιγοντασ ςτουσ Social Waste, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι είναι ζνα 

ςυγκρότθμα που πλζον δεν βάηει τθν παράδοςθ μζςα ςτο hip hop αλλά το hip hop 

ςτθν παράδοςθ. Ζχοντασ το ςτοιχείο τθσ τοπικοποίθςθσ δεδομζνο και 

χρθςιμοποιϊντασ πλζον φυςικά όργανα, θ μουςικι τουσ απομακρφνεται από 

«μουςικό κολάη  θχογραφθμζνων ιχων» και πάει ςε αυτόν τθσ μουςικισ ςφνκεςθσ 

που κα μποροφςε να χριηει περαιτζρω αρμονικισ και οργανολογικισ ανάλυςθσ. 

Μζςω τθσ προςκικθσ παραδοςιακϊν οργάνων «υπό εξαφάνιςθ» ι οργάνων που 

ζχουν μια «μουςειακι» χριςθ, τα όργανα αυτά αναγεννιοφνται και παίρνουν ξανά 

τθν κζςθ τουσ ςτα υποψιφια όργανα προσ χριςθ ςε ζνα ςτυλ μουςικισ τόςο 

πρόςφατο, που δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ οργανοπαίχτεσ να πειραματιςτοφν με 

νζεσ τεχνικζσ, παράγοντασ νζουσ ιχουσ και μελωδικζσ γραμμζσ. Επίςθσ, ο 

παράγοντασ τθσ χριςθσ τοπικϊν οργάνων και ο παράγοντασ τθσ ποιότθτασ των 

ςτίχων,  θ ζρευνα μου με οδιγθςε να καταλάβω ότι το κοινό των Social Waste δεν 

περιορίηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ θλικίεσ, φφλα, ι αποκλειςτικά ακροατζσ του hip hop, 

δεν ζχουν ζνα «target group» ζτςι όπωσ κα το όριηαν διςκογραφικζσ και 

διαφθμιςτικζσ εταιρείεσ. Ακοφνε τα τραγοφδια τουσ και πάνε ςτισ ςυναυλίεσ τουσ  

άνκρωποι όλων των θλικιϊν, ενϊ προςεγγίηουν ακροατζσ που αρζςκονται από 

παραδοςιακι μουςικι μζχρι punk. 

Ωσ προσ τισ πολιτικζσ διαςτάςεισ τουσ ςυγκροτιματοσ, ο τρόποσ λειτουργίασ του 

είναι ζνα υπόδειγμα λειτουργίασ ςυγκροτιματοσ με ριηοςπαςτικό πολίτικο λόγο. Θ 

αυτονομία και θ αυτοδιαχείριςθ φαίνεται να είναι ζνασ ελεφκεροσ και ορκολογικόσ  

δρόμοσ. Τϊρα ωσ προσ τουσ ςτίχουσ, όταν ζνα τραγοφδι ζκτοσ από το να εκφράςει 

μια διαμαρτυρία, με οποιοδιποτε τρόπο το κάνει όπωσ είχαμε αναλφςει, φτάνει 

ςτο ςθμείο να ςε κάνει να ψάχνεισ, να πεισ «ποιοι είναι όλοι αυτοί και γιατί είναι 

τόςο ςθμαντικοί;», «πότε και γιατί ζγινε αυτό, εκείνο, το άλλο;» «αυτόσ ο ςτίχοσ 

κάτι μου κυμίηει, μιπωσ είναι από ποίθμα;», «κάπου το ζχω ξανακοφςει αυτό, 

νομίηω ςε ζνα κομμάτι των Social» τότε θ μουςικι και θ rap φτάνει ςτθ πιο 

ευχάριςτθ αιςκθτικά μορφι ριηοςπαςτικισ εκπαίδευςθσ. «Αν κεσ ςτον πόλεμο νϋ 

αντζξεισ/να τουσ παλεφεισ μάκε μ’ όπλο ςου τισ λζξεισ» κα ποφνε ςτο «Σαν 

πρόκεσ», και αυτό κάνουν. Σε αυτόν τον «πόλεμο κζςθσ» που μπικαν, ςε αυτιν τθν 

διαδικαςία καλλιζργειασ ςυνειδιςεων, το όπλο τουσ είναι οι λζξεισ αλλά χωρίσ να 



Συμπεράςματα 

113 
 

καλλιεργθκοφν οι ςυνειδιςεισ των ανκρϊπων καμιά κοινωνικι αλλαγι δεν μπορεί 

να υπάρξει. Πμωσ, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει μόνο με τθν μουςικι και  όπωσ 

εφςτοχα  γράφει ςε ποίθμα του ο Μανϊλθσ Αναγνωςτάκθσ:  

Κι όχι αυταπάτεσ προπαντόσ. 

Το πολφ πολφ να τουσ εκλάβεισ ςα δυο καμποφσ προβολείσ μεσ ςτθν ομίχλθ.  

Σαν ζνα δελτάριο ςε φίλουσ που λείπουν με τθ μοναδικι λζξθ: ηω. 

«Γιατί», όπωσ πολφ ςωςτά είπε κάποτε κι ο φίλοσ μου ο Τίτοσ, «Κανζνασ ςτίχοσ 
ςιμερα δεν κινθτοποιεί τισ μάηεσ. Κανζνασ ςτίχοσ ςιμερα δεν ανατρζπει 
κακεςτϊτα. 

Ζςτω. Ανάπθροσ, δείξε τα χζρια ςου. Κρίνε για να κρικείσ» 
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Συνζντευξθ ςτον Λεωνίδα Οικονομάκθ 

Θ ςυνζντευξθ ζγινε τθ μζρα τθσ ςυναυλίασ των Social Waste ςτα πλαίςια του 

δεκαιμερου αγϊνα κατά τθσ εξόρυξθ χρυςοφ ςτισ Σκουριζσ Χαλκιδικισ. 

Διοργανωτισ, θ  «Επιτροπι Αγϊνα Μεγάλθσ Ραναγίασ», θ οποία αποτελείται από 

φορείσ και πολίτεσ του τόπου και εκφράηει τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των 

κατοίκων. Κακιςτά ςαφζσ ότι είναι αντίκετθ με το νζο επενδυτικό ςχζδιο τθσ 

εταιρείασ Ελλθνικόσ Χρυςόσ και με κάκε νζα μεταλλευτικι και μεταλλουργικι 

δραςτθριότθτα ςτθ Β. Χαλκιδικι. 

Στο δεκαιμερο πραγματοποιθκικαν διάφορεσ ςυηθτιςεισ από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

του δεκαθμζρου αλλά από εκπροςϊπουσ άλλων τοπικϊν αγϊνων, όπωσ ενάντια 

ςτθν καφςθ καυςίμων ςτον Βόλο, ενάντια ςτθν ιδιωτικοποίθςθ νεροφ ςτισ Σταγιάτεσ 

και του αυτοδιαχειριηόμενου εργοςταςίου τθσ ΒΛΟ.ΜΕ. 

Θ ςυνζντευξθ διιρκθςε 1 ϊρα και 20 λεπτά, ζγινε μζςα ςτο δάςοσ με τθν παρουςία 

βροχισ, θ οποία ιταν ο λόγοσ να αναβλθκεί θ ςυναυλία για τθν επόμενθ μζρα. 

Στόχοσ τθσ ςυνζντευξθσ ιταν θ ςυλλογι πλθροφοριϊν για το ελλθνικό hip hop,  για 

τθν ςφςταςθ του ςυγκροτιματοσ, τισ ηωντανζσ εμφανίςεισ, για τθν διαδικαςία 

δθμιουργίασ και τισ ενδείξεισ επιρροισ του ςυγκροτιματοσ. Επίςθσ, 

εκμεταλλευόμενοσ το διττό ρόλο του Λεωνίδα Οικονομάκθ, ωσ πολιτικοφ 

κοινωνιολόγου, ζγιναν και κάποιεσ ερωτιςεισ για τθν επικαιρότθτα και τθν 

κατάςταςθ των ςθμερινϊν κινθμάτων. 

Στθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ, ο Λεωνίδασ μου ανζφερε ότι δφο μζρεσ πριν είχε 

παραςτεί ςε μια ςυηιτθςθ με κζμα  «Κοινωνικι διαμαρτυρία και το πολιτικό 

τραγοφδι». Ειςθγθτζσ ιταν ο Γιάννθσ Ηεϊμαράκθσ ο οποίοσ ζκανε μια ιςτορικι 

αναδόμθςθ του πολιτικοφ τραγουδιοφ ςτθν Ελλάδα και ο Λεωνίδασ, ο οποίοσ 

μίλθςε για το hip hop. Στθ ςυνζχεια αναλφοντασ τα επιμζρουσ κζματα τθσ 

διπλωματικισ μου ςυηθτιςαμε για τισ πθγζσ που υπάρχουν για το ελλθνικό hip hop. 

Λ: Δεν υπάρχουν πολλά γραπτά, τα περιςςότερα ςτοιχεία μπορείσ να τα 

βρεισ από ςυνεντεφξεισ των πρϊτων ςυγκροτθμάτων FF.C, TXC, Active 
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Member για το πϊσ άρχιςαν. Ενδιαφζρον είναι, ότι οι Active Member  

άκουγαν βορειοαμερικάνικο hip hop από το ςτακμό τθσ Αμερικάνικθσ βάςθσ 

και βλζπανε ταινίεσ που είχε μζςα τθν κουλτοφρα του hip hop. 

Ενθμερϊνονταν από εκπομπζσ του MTV  και από ότι κατάλαβα δεν μιλοφςαν 

και καλά αγγλικά. Δθμιοφργθςαν fanzines , όπωσ αυτό τθσ freestyle το 

radical, που κινοφςαν από χζρι ςε χζρι. Είχαν ςθμείο αναφοράσ μια 

ραδιοφωνικι εκπομπι που ζκανε ο Μετηζλοσ. Τϊρα αυτά ςτα λζω εγϊ δεν 

τα ζηθςα εγϊ ζηθςα ςτθ δεφτερθ γενιά του hip hop. 

Θ πρϊτθ ςου επαφι ιταν με το αμερικάνικο ι ελλθνικό hip hop; 

Λ: Ζμακα το rap από το ελλθνικό hip hop, άκουγα FF.C, Active member και 

είναι αυτι θ διαφορά τθσ πρϊτθσ γενιά με τθν δεφτερθ. Θ πρϊτθ ζμακε το 

hip hop από το αμερικάνικο και θ δεφτερθ από το ελλθνικό. Ο Μιχάλθσ των 

Active member αρχικά ζκανε rap ςτα αγγλικά αν ακοφςεισ και τον πρϊτο 

ςτίχο από το «Διαμαρτυρία» λζειQ «Ορκίηομαι για πρϊτθ φορά ςτθ ηωι 

μου/πωσ ξεφεφγω μια που χρόνια είχα αρχι μου/ να μθν τραγουδιςω ςε 

ςτίχο ελλθνικό/μα το κάνω για να νιϊςετε ό,τι κι αν πω», που ςθμαίνει ότι 

αυτι αυτοί ςνομπάρανε όπωσ το metal μζχρι και ςιμερα. 

Ιταν ζνασ τρόποσ που νομιμοποιικθκε το hip hop; 

Λ: Ναι,  αυτοί το κάνανε και όχι μόνο αυτό αλλά δθμιοφργθςαν και κοινό. 

Ουςιαςτικά το κοινό άρχιςε να αποδζχεται αυτό το πράγμα, να το 

αφομοιϊνει. Είναι αυτό που δεν ζχει ξεπεράςει το metal να βάλουν 

ελλθνικοφσ ςτίχουσ και κα ιταν ενδιαφζρον γιατί το ςνομπάρουν. Οι μόνοι 

που το κάνουν είναι οι Villagers of Ioannina αλλά και αυτοί κάνουν 

διαςκευζσ. 

Μςωσ μπορεί θ μίξθ τοπικϊν ςτοιχειϊν κεωρθκεί ωσ μθ αυκεντικό;  Άλλοι ταιριάηουν 

τοπικά ςτοιχεία άλλοι ςυνεργάηονται με pop και λαϊκοφσ  τραγουδιςτζσ. 

Λ: Ναι κζλει ζνα ςεβαςμό, θ καινοτομία απϋ τθν μαλακία απζχει πολφ λίγο. 
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Ρωσ προζκυψε θ χριςθ παραδοςιακϊν samples; Χρθςιμοποιοφςατε πολλά απ’ τουσ 

Χαϊνθδεσ. 

Λ: Εμείσ το είχαμε αυτό από πριν να βάλουμε ζνα πιο εγχϊριο ιχο για να 

ζχει μια ταυτότθτα πιο εντόπια. Εγϊ είχα τθν ιδζα με τουσ Χαϊνθδεσ αλλά 

δεν ιξερα να κόβω λοφπεσ, ζγραφα μόνο ςτίχουσ. Ριγα μια μζρα ςτον 

Ραρία, τον τότε παραγωγό, rapper ο οποίοσ ζγραφε και ςτίχουσ - 

πολυεργαλείο - και του λζω ζχω εδϊ ζνα τραγοφδι το «Με τον καιρό ναϋ ναι 

κόντρα». Κόψ’ το, βάλτο να επαναλαμβάνεται και βάλε και ζνα beat να 

δοφμε πωσ βγαίνει. Μασ άρεςε και τουσ δυο. 

Ιταν  εκείνο το πρϊτο κομμάτι όμωσ που βάλατε Χαϊνθδεσ; 

Λ: Πχι, το πρϊτο κομμάτι ιταν το «Άμμοσ ςτα γρανάηια ςασ» το οποίο ζχει 

sample από Χαϊνθδεσ. Ιταν αυτό που τράβθξε τθν προςοχι του Μιχάλθ 

Μυτακίδθ(Active member). 

Ρωσ προζκυψε αυτό; 

Λ: Είχε μια ςυναυλία των Active Member ςτθν Ακινα, νομίηω για τθν 

παρουςίαςθ του «Μζρεσ Ραράξενεσ». Ρριν πάμε ςτθ ςυναυλία περάςαμε 

από κάτι γραφεία ςτο Ρζραμα, δεν είχαν ανοίξει ακόμθ το intro. Ιμαςταν 

fans και είναι αυτι θ διαφορά μασ με τθν πρϊτθ γενιά ότι εμείσ ακοφγαμε 

ελλθνικό hip hop ξζραμε τι κζλουμε να κάνουμε, είχαμε λυμζνο το κζμα του 

ςτίχου. Ριγαμε λοιπόν από το γραφείο «Γεια ςασ» του λζμε «Ιρκαμε από 

τθν Κριτθ να πάρουμε μπλοφηα, πάρτε και ζνα demo». Αφινουμε το demo. 

Ράμε ςτθ ςυναυλία τθν επόμενθ μζρα. Τθν παρ’ άλλθ μζρα εμείσ φεφγαμε 

για Κριτθ και πριν φφγουμε περάςαμε απ’ το γραφείο να δοφμε αν είχε 

ακοφςει το demo. Το κυμάμαι χαρακτθριςτικά, απ’ ζξω ιταν θ μθχανι του 

Μυτακίδθ, μπαίνω μζςα και ακοφω τθν ειςαγωγι του κομματιοφ που 

ακουγόταν ςτο τζλοσ. Είτε μόλισ το είχε ακοφςει είτε το ξανάκουγε. Λζει 

«Εςείσ είςτε ρε παιδιά;» «Ναι», του λζμε. «Ραίηουμε ςτο Θράκλειο ςε ζνα 

μινα κζλετε να ανοίξετε τθν ςυναυλία μασ; Κζλετε να μπείτε ςτθν 

Freestyle;». Αυτόσ το ζπιαςε κατ’ ευκείαν, γι’ αυτό και τότε ζκανε κάτι 
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δθλϊςεισ και ζλεγε «Αν ιταν ςτθν Αμερικι κα τουσ χρυςοπλθρϊνανε». 

Οπότε από τότε ιμαςταν ςτθν Freestyle Productions, αλλά εμείσ είχαμε ζνα 

πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ. Εμείσ τα τραγοφδια τα φτιάχναμε 

μόνοι μασ. Ο Ραρίασ τισ παραγωγζσ, εγϊ και ο Ραρίασ τουσ ςτίχουσ οπότε 

δεν είχαμε ανάγκθ να μασ γράφει ο Μιχάλθσ. 

Αυτό γινότανε ςυνικωσ; 

Λ: Ναι, τουλάχιςτον τισ παραγωγζσ αν όχι και τουσ ςτίχουσ. Λίγοι ιταν αυτοί 

που γράφανε. Οι Στιχοιμα νομίηω κάνανε δικζσ τουσ παραγωγζσ και ζγραφαν 

ςτίχουσ. Τότε ςτθ Freestyle υπιρχε και ζνα εςωτερικό εμπόριο όπου αυτοί 

που ιξεραν να κάνουν παραγωγζσ τισ πουλοφςαν ςε άλλουσ τθσ εταιρείασ 

που δεν είχαν τθν κατάρτιςθ, ιταν και δφςκολο τότε. Οπότε είχαμε αυτό το 

πλεονζκτθμα και τον δίςκο που κα βγάηαμε τότε ςτθ Freestyle τον βγάλαμε 

μόνοι μασ. 

Ρωσ φαινόταν ο διαχωριςμόσ Low bap - hip hop; Ιταν ςυνειδθτι θ επιλογι ςασ; 

Λ: Ξεκάκαρα. Τότε hip hop άκουγε λίγοσ κόςμοσ. ‘Ζγινε μια ςυναυλία με 700 

άτομα ςε ζνα ευρωπαϊκό φεςτιβάλ low bap και εμείσ κεωροφςαμε ότι ιταν 

τεράςτιο. Τϊρα αν παίξουμε και ζχει 700 άτομα κα το κεωριςουμε ωσ 

αποτυχία γιατί το κοινό ζχει μεγαλϊςει. Τότε ιταν ςαν φυλι τθσ πόλθσ, αν 

και ανκρωπολογικά δεν ευςτακεί ο όροσ, θ οποία είχε δικζσ τισ τελετουργίεσ 

είχε δικά τθσ ςφμβολα. Δθλαδι ασ ποφμε αν εγϊ ςε ζβλεπα ςτον δρόμο, εγϊ 

άκουγα low bap και εςφ TXC το ξζραμε και οι δφο. Υπιρχαν κάποιοι 

ςυμβολιςμοί οι οποίοι για να τουσ καταλάβεισ πρζπει να τουσ γνωρίηεισ, 

αυτόσ που άκουγε FF.C φοροφςε φαρδιά παντελόνια, μπλοφηεσ του NBA  

ενϊ ο low baper είχε ξυριςμζνο κεφάλι, φοροφςε μαφρα και εντάξει άμα 

φοροφςεσ τθ μπλοφηα τθσ freestyle το καταλάβαινεσ αλλά εκείνο τον καιρό 

δεν υπιρχαν πολλζσ μπλοφηεσ.  Αυτό ανκρωπολογικά ζχει ενδιαφζρον εγϊ 

με εςζνα κα κοιταηόμαςταν από μακριά, δεν κα μιλάγαμε και οι δφο ξζραμε 

ότι ακοφμε hip hop, ότι ο ζνασ ακοφει το ζνα ο άλλοσ ακοφει το άλλο, και ΗΝ 

μπορεί να άκουγεσ, και μπορεί να ςε ςτραβοκοίταηα να με ςτραβοκοίταηεσ 
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χωρίσ να ςε ξζρω, χωρίσ να ζχουμε μιλιςει ποτζ και χωρίσ να ζχω κανζνα 

λόγο να ςε ςτραβοκοιτάξω, οφτε ςε ξζρω οφτε γνωριηόμαςτε. 

Φαινόταν δθλαδι αυτι θ κόντρα. 

Λ: Ναι και δεν ξζρω γιατί. Οι μζν ζλεγαν ο Μιχάλθσ ιταν ζτςι, οι δεν ότι 

αυτοί είναι προδότεσ κ.τ.λ. Ικελεσ να ανικεισ ςε μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα, 

να ζχεισ τθν ταυτότθτα αυτι, να μετζχεισ ςτισ τελετουργίεσ και να 

χρθςιμοποιείσ τουσ ςυμβολιςμοφσ τθσ ομάδασ. Κι αφοφ εμζνα θ ομάδα μου  

ζχει κόντρα με τθν άλλθ ομάδα, ζχεισ και εςφ κόντρα μαηί μου. Δεν ξζρεισ 

γιατί, αλλά ζτςι νομίηεισ. 

Ρωσ βλζπεισ τθ νζα γενιά του ελλθνικοφ hip hop; 

Λ: Τα νζα παιδιά, όπωσ ο Χ, παίηαμε ςτο Ψ φεςτιβάλ όπου ο περιςςότεροσ 

κόςμοσ ιταν δικόσ του και δεν ιρκε ποτζ να κάνει sound check. Για εμζνα 

αυτό είναι αδιανόθτο, όχι για 2000 για 50 άτομα. Σεβαςμόσ ςτο κοινό ςου 

και ςε αυτό που κάνεισ. Δεν ζχω ακοφςει ποτζ κανζνα μουςικό να μθν κάνει 

sound check. Εντάξει αυτόσ είναι 20 χρονϊν, παίρνει πολλά λεφτά και δεν 

ζχει παίξει ποτζ ςε 30 άτομα, εμείσ το ζχουμε κάνει. Αυτά τα παιδιά 

βρζκθκαν ςε μια μουςικι ςκθνι που ζχει τεράςτιο κοινό, παίηουν με 2000 

κόςμο και του φαίνεται normal, αν παίξουν ςε 50 μπορεί να αυτοκτονιςουν, 

μπορεί να πάκουν κατάκλιψθ. Εμείσ πρϊτθ φορά που πλθρωκικαμε ςε 

ςυναυλία μασ ιμαςταν 32 χρονϊν και πιραμε από 100 ευρϊ. Κάποιοι από 

αυτοφσ τθν ακοφνε και εγϊ μπορεί να τθν άκουγα αν ιμουν 20 χρονϊν, αλλά  

αυτοί δεν κάνουν και τίποτα ζχουν απλά μια παραγωγι και ραπάρουν από 

πάνω. Εμείσ αυτό τϊρα που είδεσ, πόςθ ϊρα κάναμε soundcheck και για να 

γίνει αυτό ζχουν γίνει 5-6 πρόβεσ ςτθν Ακινα με 8 μουςικοφσ και δφο 

θχολιπτεσ, οι οποίοι ζχουν και τισ δουλείεσ τουσ και είναι πολφ δφςκολο να 

βρεκοφν κοινζσ ελεφκερεσ μζρεσ και ϊρεσ. Είναι ζνασ ςυντονιςμόσ δφςκολοσ 

και άδω, που μπαίνει θ λφρα, που μπαίνει το λαοφτο. Το άλλο, είναι ζνα 

κουμπί. Το ζχω κάνει, δεν το υποτιμϊ αλλά είναι άλλο πράγμα είναι πιο 

δφςκολο. 



Ραραρτιματα 

129 
 

Με ποιο κριτιριο παίηεται full band ι με λιγότερα άτομα; 

Λ: Εμείσ κζλουμε να παίηουμε μπάντα. Είμαςτε μπάντα και ζτςι κζλουμε να 

παίηουμε. Είναι ζνα πράγμα καινοτόμο, δεν το ζχει κάνει κανζνασ άλλοσ ςτο 

ελλθνικό hip hop ι ςτο μεςογειακό. Να παίηει μπάντα με μεςογειακά 

όργανα, να ζχει ταυτότθτα. Μπορεί να το κάνουν κι άλλοι με μπάντα άλλα 

όχι με μεςογειακά όργανα αυςτθρά. Οπότε, κζλουμε να το πάρουμε παρά 

πζρα, να το κάνουμε ςτα μζτρα μασ. Αλλάξαμε τον ςτίχο, τον φζραμε ςτα 

μζτρα μασ. Κα αλλάξουμε και τθν μουςικι, να το ακοφει ζνα άλλο κοινό, όχι 

μόνο το κοινό του hip hop, μεγαλφτεροσ κόςμοσ. Ζνα ςτοίχθμα που ζχουμε 

είναι να ςτακεί ςε μια ταβζρνα. Κανζνασ hip hoper δεν μπορεί να παίξει ςε 

μια ταβζρνα, πρζπει να ζχει τθν παραγωγι κ.τ.λ. Το κομμάτι «Τα μζγαρα» 

μπορεί να ςτακεί ςε μια ταβζρνα, το ζχουμε παίξει με λαοφτο και 

μπαγλαμά. Κάνουμε αυτό που κάνουν τα παιδιά που κα παίξουν πριν από 

εμάσ (ρεμπζτικο), απλά εμείσ το κάνουμε με διαφορετικι εκφορά του 

ςτίχου. Το αν παίηουμε 10 ι 5 είναι όταν θ διοργάνωςθ δεν ζχει πολλά 

λεφτά και κζλουμε να τθν ςτθρίξουμε, ςε φεςτιβάλ  ι δικά μασ live πάμε full 

band και οικονομικά εμάσ μασ κοςτίηει, ςτα μεταφορικά κ.τ.λ. Για τα όργανα 

κζλουμε ζνα βανάκι, ζχουμε κάνει ζνα ειδικό κουτί που κα το δεισ γράφει 

Social Waste και ζχουμε ό, τι χρειαηόμαςτε για το live. Γι’ αυτό δεν 

διανοοφμαι να ζχεισ live και να μθ πασ να κάνεισ sound check. 

Ρωσ ςου φαίνεται ότι ακόμθ και το ανεξάρτθτο hip hop ζχει γίνει τόςο μαηικό χωρίσ 

να είναι ανάγκθ κάποιοσ να είναι ςε μια εταιρεία; Για παράδειγμα ο Λεξ φτάνει 

πρϊτοσ ςτισ τάςεισ μόλισ βγει κάποιο κομμάτι. 

Λ: Και ο ΛΕΞ είναι ςε εταιρεία, ςτθ dynasty νομίηω. Ουςιαςτικά είναι δφο 

εταιρείεσ θ μία θ dynasty και θ άλλθ που δεν κυμάμαι πωσ λζγεται. Αυτοί 

ζχουν περιςςότερεσ hip hop μπάντεσ, δφο μάνατηερ ουςιαςτικά. Ο ζνασ ο 

Σπυλιόπουλοσ και ο άλλοσ ο dynasty. 
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Δεν υπάρχουν και πολλά hip hop ςυγκροτιματα χωρίσ μάνατηερ δθλαδι; 

Λ: Πχι. Τα μεγάλα ονόματα ζχουν δφο μάνατηερ. Κάποιοι από αυτοφσ κάνουν 

και φεςτιβάλ ι είναι από πίςω και εξαςφαλίηουν ότι κα παίξουν οι δικοί 

τουσ. 

Ροιο ιταν το πρϊτο εμπορικό φεςτιβάλ που παίξατε; Ρωσ προζκυψε; 

Λ: Ιταν ςτου «Ιχουσ του Δάςουσ». Είχαν μπει δφο παιδιά «μπροςτά» που 

ακοφγανε τα τραγοφδια μασ, άκουςαν το «Του Άρθ» και κελαν  οπωςδιποτε 

να μασ καλζςουνε. Το προτείνανε αλλά επιτροπι διαφωνοφςε ζλεγε «ποιοι 

είναι αυτοί» κ.τ.λ. Ραίξαμε, ζγινε χαμόσ και αυτά τα παιδιά είχαν άγχοσ. 

Ιρκαν μετά, μασ βρικανε μασ είπαν «Ραιδιά ευχαριςτοφμε πάρα πολφ γιατί 

μασ δικαιϊςατε, δεν μποροφν να μασ πουν τίποτα. Ζγινε χαμόσ». Οπότε εμάσ 

λίγο μασ καλοφν οι διοργανωτζσ, λίγο μασ ηθτάει ο κόςμοσ. Εντάξει, μετά το 

«Hip hop τθσ μεςογείου» ζγινε πολφ μεγάλο. Το πρϊτο sold out το κάναμε 

ςτο ΛΛΛΟΝ που δεν χωράει και πολφ κόςμο μετά παίξαμε ςτο Gagarin ζγινε 

παρ’ ολίγον sold out μετά ξαναπαίξαμε ςτο Gagarin ζγινε sold out, μια 

εβδομάδα πριν, και μετά δεν είχαμε που να παίξουμε ζπρεπε να πάμε ςτο 

Τεχνόπολισ που χωράει 6000 κόςμο. 

Υπάρχει διαφορετικι αίςκθςθ θ κινθματικι ςυναυλία και μια αυτόνομθ ςυναυλία; 

Λ: Το κοινό είναι το ίδιο. Σίγουρα ςτθν δικιά ςου μετράσ τισ δυνάμεισ ςου. 

Εντάξει άλλο να παίηεισ μζςα ςτο δάςοσ. Στθν δικιά ςου το ζχεισ οργανϊςεισ 

εςφ, ζχεισ εςφ το πρόγραμμα ςου και  είναι το δικό ςου κοινό, δεν  ζχει 

άλλων που περιμζνει να τελειϊςεισ. Μπορείσ να το κάνεισ και τηάμπα δεν 

είναι ότι κα βγάλεισ λεφτά. 

Θ αυτόνομθ, αμεςοδθμοκρατικι φφςθ του ςυγκροτιματοσ υπιρχε απ’ τθν αρχι; 

Λ: Υπιρχε και δεν υπιρχε, δθλαδι δεν είπαμε καμιά φορά τισ αποφάςεισ κα 

τισ πάρω εγϊ ι κα τισ παίρνει ο άλλοσ αλλά αναπόφευκτα υπιρχαν κάποιοι 

που είχαν περιςςότερο λόγο γιατί κάποιοι γράφανε και κάποιοι όχι. Αυτό 

εμείσ το οριοκετιςαμε, φτιάξαμε ζνα καταςτατικό όταν ξαναφτιάξαμε τθν 
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μπάντα. Ζγινε με ανταλλαγι e-mail. Είπαμε «Ραιδιά κα ξαναφτιάξουμε τθν 

μπάντα και κα τθν φτιάξουμε ζτςι. Οι αποφάςεισ κα παίρνονται ζτςι, κα 

υπάρχει βζτο, κα μποροφν όλοι να εκφζρουν άποψθ, αν δεν υπάρχει 

ςυναίνεςθ δεν κάνουμε τίποτα, αν διαφωνείσ πολφ κα βάηεισ βζτο». Ζτςι 

δουλεφει θ μπάντα. 

Για ποιουσ λόγουσ μπορεί να κζςει κάποιοσ βζτο;  

Λ: Οι λόγοι μπορεί να είναι ιδεολογικοί αλλά και καλλιτεχνικοί. Το μοναδικό 

βζτο που τζκθκε ιταν ςτο κομμάτι «Του Χρόνθ» γιατί εγϊ το είχα ςτο μυαλό 

μου κάπωσ, τα παιδιά το φτιάξανε κάπωσ αλλιϊσ και  εγϊ ζλειπα ςτο 

Μεξικό. Τα παιδιά δεν κεωροφςαν ότι κα κάνει και καμιά επιτυχία, εγϊ 

κεωροφςα ότι είναι το πιο ιςτορικό κομμάτι μετά «Του Άρθ». Ρλακωκικαμε 

ςε ςεντόνια mail . Θ διαφωνία ιταν ότι τα παιδιά είχαν βγάλει ζνα ρεφρζν, 

γιατί κεωροφςαν ότι το κομμάτι ιταν πολφ μεγάλο και εγϊ τουσ λζω «είναι 

δυνατόν να τελειϊςει ςε κουπλζ;», άςε που το ρεφρζν είναι το καλφτερο 

μζροσ του κομματιοφ. Δεν ικελα να βγει ζτςι, τουσ είπα ότι «άμα είναι να 

βγει ζτςι καλφτερα να μθν βγει». Μάλιςτα όταν παίηαμε ςτο ΛΛΛΟΝ  οποφ το 

παρουςιάςαμε πρϊτθ φορά, όταν τελείωςε το κομμάτι και το τρίτο ρεφρζν, 

ο κόςμοσ ςυνζχιηε να τραγουδάει το ρεφρζν. Εγϊ κακόμουνα δεν ζκανα 

τίποτα και άκουγα, ζνιωκα κρίαμβο. Τθν επόμενθ μζρα ζρχεται και μου λζει 

ο Χρίςτοσ «Είςαι μαλάκασ άλλα είχεσ δίκαιο». Εντάξει και για άλλα κζματα, 

ασ ποφμε «κα πάμε να δϊςουμε ςυνζντευξθ ςτο Mega;», δεν ικελε κανείσ 

να πάμε, αλλά αν κζλαμε και κάποιοσ όχι μποροφςε να πει «Αν πάμε βγαίνω 

απ’ τθν μπάντα, βζτο, δεν κζλω να πάμε εκεί, δεν με πείκεται». 

Συνικωσ βγαίνουν ομόφωνα οι αποφάςεισ; 

Λ: Ναι, εντάξει ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ μπορεί να υπάρχει πλειοψθφία 3-2. 

Αν κάποιοσ ζχει ςοβαρι διαφωνία κα μπει βζτο και αυτό μια φορά ζχει 

γίνει. 
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Ο κακζνασ ζχει το ρόλο του ςτθ μπάντα; 

Λ: Ναι, εγϊ είμαι ασ το ποφμε ο εκπρόςωποσ τφπου τθσ μπάντασ. Ο 

εκπρόςωποσ τφπου μάνατηερ είναι ο Χριςτοσ , ο Γιϊργοσ ςτα mediα, o 

Γιάννθσ οργανϊνει τουσ μουςικοφσ και ο Γιϊργθσ είναι το μουςικό κομμάτι 

τθσ μπάντασ. Ο κακζνασ με τισ δυνατότθτεσ του. Αν με βάλεισ εμζνα να 

κλείςω live ι να πουλιςω μπλοφηεσ κα πάμε από κάτω(γζλια). 

Είχατε πρόταςθ από διςκογραφικζσ; 

Λ: Είχαμε παλιά, τότε όταν ιμαςταν ςτθ freestyle. Αυτό ςυνζπεςε με τθν 

κρίςθ τθσ διςκογραφικισ βιομθχανίασ και ςε μια φάςθ που εμείσ δεν 

ιμαςταν πολφ καλά μεταξφ μασ. Οι όροι ιταν 6% επί των πωλιςεων άμα 

πλθρϊναμε αυτοί το ςτοφντιο και τθν παραγωγι και 20% άμα το πλθρϊναμε 

εμείσ. Τϊρα αυτό το κάναμε μόνοι μασ.  

Ρωσ είναι θ διαδικαςία δθμιουργίασ πρϊτα ςτίχοι ι μουςικι; 

Λ: Γίνονται και τα δφο. Στα περιςςότερα γράφονται οι ςτίχοι πρϊτα αλλά για 

παράδειγμα του «Βοριάσ και Λίβασ» ο Γιωργισ ικελε να κάνουμε ζνα 

εκνομουςικολογικό πείραμα ραπάροντασ πάνω ςε ρυκμό μαντιλανάτο. 

Τϊρα τα άλλα κα ςου δείξω ζνα παράδειγμα(μου βάηει θχθτικό από το 

κομμάτι «Λζνε» και «Μπάντεσ» το οποίο θχογράφθςε ςτο κινθτό του). Αυτά 

τα ςτζλνω ςτον Γιϊργθ, ζχουν μια μελωδία και ςτο «Του Χρόνθ» ζτςι ζγινε , 

εγϊ είχα τθν μελωδία του ρεφρζν. Εγϊ το ςτζλνω με «τιν τιριν» και αυτοί το 

κάνουν μουςικι. Ρρϊτα, τα ςτζλνω του Γιϊργθ μετά άμα ποφμε ότι κα το 

βγάλουμε πάω απ’ το ςπίτι του, κα το θχογραφιςω, κα βάλουμε ζνα 

μετρονόμο να δοφμε που περίπου είναι και μετά κα πιάςουμε διάφορα 

όργανα. Αυτόσ μπορεί να ζχει ςτο μυαλό του κάποιεσ μελωδίεσ για 

παράδειγμα ςτο «Τςιφλίκι» είχε ζτοιμθ τθν μελωδία, δεν ζβαλα κάτι εγϊ, 

μπορεί να γίνει και ζτςι. Στο «Βοριάσ και Λίβασ» είχε ζτοιμθ τθν μουςικι και 

ζπρεπε να βάλω ςτίχουσ. Εμζνα με δυςκολεφει αυτό, προτιμϊ θ μελωδία 

που δίνει ο ςτίχοσ να ντυκεί μουςικά και αυτό ζχει να κάνει πόςθ βάςθ 
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δίνεισ ςτον ςτίχο ςου. Εμάσ, είναι πρϊτοσ ο ςτίχοσ και είναι παντοφ πρϊτοσ, 

τον ςτινουμε και μετά τον ντφνουμε. 

Οι αναφορζσ ςτα τραγοφδια είναι από υπάρχον γνϊςεισ ι από μελζτθ; 

Λ: Σε κάποια είναι από υπάρχον γνϊςεισ όπωσ το «Κα τον αλλάξουμε εμείσ». 

Σε άλλα όπωσ για παράδειγμα ςτο «Ροτοςί» είπα «κα γράψω ζνα κομμάτι 

που κα ζχει ζνα παραλλθλιςμό . Ζχουμε τθ Χαλκιδικι και το Ροτοςί πωσ κα 

το ταιριάξω; Κα πω κοιμικθκα ςτο Ροτοςί και ξφπνθςα Χαλκιδικι, ζτςι κα 

το ςυνδζςω». Ωραία, Ροτοςί, ξζρω τι ζγινε αλλά κα βρω και κάποια άλλα 

ςτοιχεία, είχα πάει ςε ζνα μουςείο, είδα και κάτι καλλιτζχνεσ που μϋ άρεςαν 

τθσ εποχισ «πωσ λεγόταν όμωσ αυτόσ;». Το ψάχνεισ, λεσ τουσ «πίνακεσ του 

τάδε» αυτό είναι, να βρϊ και τον πίνακα. Ωραία, «τι άλλα ςτοιχεία είχε εκεί; 

Είχε πολλά μπουρδζλα και χαρτοπαιχτικζσ λζςχεσ. Ωραία. Υπιρχε τζχνθ 

υπιρχε αυτό κι αυτό, τα βάηω ςε μια ςειρά. Αυτά κα μποφνε ςτο δεφτερο 

κουπλζ, αυτά ςτο πρϊτο, κα αρχίςει ζτςι, κα τελειϊςει ζτςι και μετά αυτό 

πρζπει να το κάνεισ ρίμα, που είναι το πιο εφκολο, το κζμα είναι τι κα ζχει 

μζςα θ ρίμα. Να ζχει μια ιςτορία, αρχι μζςθ και τζλοσ, να ςυνδζονται τα 

δυο μζρθ. Ι το «Του Χρόνθ» ιξερα τα βιβλία  αλλά πρζπει να κάνεισ μια 

δομι. Ξεκινάμε λζω «Στα Ροταμοφδια, πιγε αντάρτθσ ςτο βουνό. Ρότε τον 

ςυνζλαβαν; Το 47’. Ωραία». Είναι μια βιογραφία, αυτά τα πιρα και τα 

ζγραψα «το 47’ ςφλλθψθ, αυτό κα το βάλω. Αυτι τθν φράςθ απ’ το βιβλίο 

κα τθν βάλω» και ζχω τθν ςειρά μετά. Τϊρα ςτο  «Του κόςμου τα λιμάνια»  

παίρνω τον χάρτθ και λζω «ποια λιμάνια απ’ τθν λογοτεχνία γουςτάρω; Ρωσ 

κα πάει το καράβι; Κα πάει εδϊ μετά κα πάει εδϊ» άμα το βάλεισ ςτο χαρτί 

γίνεται ο δρόμοσ. Αυτό ζχει μια χαρτογραφικι δομι, «Του Χρόνθ» ιςτορικι, 

το «Ροτοςί» ιςτορικοκοινωνικοπολιτικι. Τϊρα το δουλεφουμε, τα 

προθγοφμενα ιταν πιο απαίδευτα, όπωσ και κάποιεσ ςθμερινζσ μπάντεσ που 

ζχουν προοπτικι αλλά δεν ζχουν κάποια ποιότθτα, το πικανόν να τθν ζχουν 

ςε κάποια χρόνια. Άμα κάτςω τϊρα να ςου γράψω ζνα κομμάτι κα το κάνω 

αλλά κα είναι μια μαλακία. Άμα ςτο γράψω ςε 3 μινεσ κα είναι κάτι καλό, 

κάτι δουλεμζνο. 
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Ρρϊτα  ιρκε το rap ι θ πολιτικι ςυνείδθςθ; 

Λ: Ρρϊτα το rap, πρϊτα οι Active Member. Από εκεί μάκαμε για τθν 

παγκοςμιοποίθςθ, τι είναι θ Γζνοβα, για το Ρζραμα, για τον εργάτθ, για τθν 

γαμθμζνθ εταιρεία που πεκαίνουνε για ζνα μεροκάματο. Μασ πζραςε ζτςι 

μια ςτάςθ και μια πολιτικι ςυνείδθςθ μζςω των τραγουδιϊν. Μετά το 

ψάξαμε, διαβάηαμε, παρακολουκοφςαμε ςυηθτιςεισ. Τα πρϊτα ερεκίςματα 

τα είχαμε από εκεί και μετά τα φτιάξαμε εμείσ. Ζχω κάτι φίλουσ ςε ζνα 

χωρίο ςτο ζκυμνο οι οποίοι ςυμμετζχουν ςε κινιματα, ςτον Λίβα, ενάντια 

ςτα αιολικά και μου λζνε «Το χωριό μασ ζχει 100 κατοίκουσ άμα δεν ιταν το 

rap εμείσ δεν κα μακαίναμε ποτζ τίποτα, κα ιμαςταν βοςκοί, αυτό μασ 

άνοιξε τα μάτια και ψαχτικαμε μόνοι μασ» .Aυτό μπορεί να γίνει από αυτό 

που κάνουμε εμείσ με άλλα παιδιά τϊρα που είναι ςτο χωρίο τουσ. 

Ππωσ ζχετε αναφζρει ο λόγοσ δθμιουργίασ ςασ ιταν να μπείτε ςε αυτό που 

αποκαλεί ο Grasmci «πόλεμο κζςθσ». Ροςό πιςτεφετε ζχετε επθρεάςει ςυνειδιςεισ 

ςτθν μζχρι τϊρα πορεία ςασ; 

Λ: Εντάξει δεν ζχουμε και πολφ μεγάλθ απιχθςθ, δεν ζχουμε και 10000 

κόςμο, τϊρα μπορεί το δυναμικό μασ να είναι 5000. Αλλά ςε αυτό το 

επίπεδό και ςε επίπεδο δθμοςίου λόγου, εμείσ εκφζρουμε περιςςότερο 

δθμόςιο λόγο από άλλεσ hip hop μπάντεσ γιατί δεν κεωρείται και ςοβαρόσ 

ζνασ rapper και είναι κι αυτό που κζλουμε να αλλάξουμε εμείσ. Ζνασ rapper 

να ζχει τθν ίδια βαρφτθτα με ζνα καλλιτζχνθ κικάρασ ασ ποφμε με τον 

Κανάςθ Ραπακωνςταντίνου, με τον Μυςτακίδθ γιατί να μθν ζχει; Γιατί να 

ζχει αυτό το ςτίγμα του αςόβαρου; Βζβαια κα μου πεισ άμα δεν πθγαίνεισ 

ςτο sound check είςαι αςόβαροσ. Τουλάχιςτον ςτο δθμόςιο λόγο και ςτθν 

ςυναυλία κζλουμε να ζχουμε μια ςοβαρότθτα γιατί είμαςτε και 38 χρονϊν 

δεν είμαςτε 20. Αλλιϊσ κα το παρατιςουμε, κζλουμε να κάνουμε κάτι 

ςοβαρό και να το κάνουμε ςοβαρά και κεωρϊ ότι ζχουμε μια βαρφτθτα 

άποψθσ ςτο δθμόςιο λόγο ςτθν Ελλάδα και επειδι γράφουμε και επειδι 

ςυμμετζχουμε ςε ςυηθτιςεισ για το hip hop και τθν κοινωνικοπολιτικι 

κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα. 
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Ροια είναι θ άποψθ ςου για τθν χριςθ hip hop ςτθν εκπαίδευςθ; 

Λ: Φανταςτικό. Στθν λατινικι Αμερικι που ξζρω εγϊ, μζχρι και ικαγενείσ 

γλϊςςεσ δαςϊνονται και νομιμοποιοφνται γιατί υπάρχει και ζνασ ρατςιςμόσ 

ςτο να τραγουδάσ ςε διάλεκτο. Αυτοί λζνε «Αυτι είναι θ διάλεκτόσ μασ, εδϊ 

κα ραπάρουμε, τελείωςε». Και εμάσ τα τραγοφδια μασ τα χρθςιμοποιοφνε. 

Εμζνα ςυνάδελφοί μου ςε πανεπιςτιμια χρθςιμοποιοφνε Social Waste ςε 

διαλζξεισ. Για παράδειγμα το «Hip hop τθσ μεςογείου», το χρθςιμοποιοφν 

για να πoυν τθν ιςτορία του hip hop. Ζνα άλλο δεκάχρονο παιδί 

εμπνεφςτθκε  τθν ζκκεςθ από το «Φράουλεσ ςτθ Μανωλάδα». Του 

εξιγθςαν οι γονείσ του τι κζλει να πει το τραγοφδι, το κατάλαβε και ζγραψε 

γι’ αυτό. Κάποια άλλα παιδιά εκπαιδεφτθκαν μζςω των τραγουδιϊν, κάποιοι 

μάκανε τον Χρόνθ, τον Άρθ Βελουχιϊτθ, τθν Κοτςαμπάμπα.  

Είναι μια περίπτωςθ ριηοςπαςτικι εκπαίδευςθσ. Αν όμωσ γίνει επίςθμα από το 

πρόγραμμα ςπουδϊν; 

Λ: Διαβαςμζνοσ είςαι. Εντάξει αυτοί που τα χρθςιμοποιοφν ςε μακιματα το 

κάνουν είτε ςτα πανεπιςτιμια που ζχουν πιο ελεφκερο  χϊρο ι κάποιοι 

εκπαιδευτικοί που μπορεί να μθν τουσ πάρει και κανζνασ χαμπάρι. Τϊρα να 

γίνει επίςθμα όχι. Γιατί άμα γίνει επίςθμα μπορεί να ζχει καταναγκαςτικό 

χαρακτιρα και αντίκετα αποτελζςματα. Να ςου κάνουν ζνα ποίθμα του 

Μανϊλθ Αναγνωςτάκθ ςτα κείμενα και να το ςιχαίνεςαι γιατί ςτο κάνουν 

ςτο ςχολείο, ι ςτο κάνει ζνασ μαλάκασ που δεν ξζρει να ςτο κάνει ι δεν το 

αγαπάει ι δεν του αρζςει και να ζχει τα αντίκετα αποτελζςματα. Καλφτερα 

να μθν γίνονται υποχρεωτικά. Τίποτα να μθν γίνεται υποχρεωτικά. 

Ροια θ άποψθ ςου για το ςθμερινό πολιτικό τραγοφδι; 

Λ: Το πολιτικό τραγοφδι κεωρϊ ότι δεν υπάρχει πζρα από κάποιεσ 

εκφάνςεισ του πολιτικοφ hip hop. Ενϊ υπιρχαν καλλιτζχνεσ οι οποίοι ποτζ 

δεν εκφράςτθκαν πολιτικά, μζςα ςτθν κρίςθ άρχιςαν να κάνουν πολιτικά 

τραγοφδια γιατί πουλοφςε λίγο. Αλλά άμα δεν το κάνεισ από πριν, δεν ξζρεισ 

να το κάνεισ και καλά, εμείσ το κάναμε από πριν. Ζγινε είδοσ μετά ξαφνικά 



Ραραρτιματα 

136 
 

ζγραφαν «πολιτικά» και «ερωτικά». Το τραγοφδι δεν είναι κάτι 

επιτθδευμζνο  να πεισ «τϊρα κα γράψω ζνα πολιτικό τραγοφδι», κα γράψεισ 

αυτό που  ζχεισ ςτο μυαλό ςου και ςου βγαίνει. Για να γράψεισ ζνα πολιτικό 

τραγοφδι πρζπει να ζχεισ γνϊςθ του πεδίου. 

Ρωσ βλζπεισ τθν κατάςταςθ με τα κινιματα μετά από μια περίοδο διάςπαςθσ; 

Υπάρχει μια αναςυγκρότθςθ; 

Λ: Υπάρχει μια προςπάκεια αναςυγκρότθςθσ, κάποιοι μικροί πυρινεσ όπωσ 

οι Σταγιάτεσ όπου κα μαηευτεί κόςμοσ. Αλλά πιςτεφω ότι δεν υπάρχει μια 

αιςιοδοξία, μια δυναμικι. Το περιβαλλοντικό κίνθμα είναι ενδιαφζρον γιατί 

χρθςιμοποιεί ζναν άλλο λόγο, είναι πιο πολλά κορίτςια, είναι πιο 

πολφχρωμο, ζχει τραγοφδι, δεν ζχει το αποκρουςτικό τθσ μαφρθσ αναρχίασ ι 

το αυςτθρά οργανωμζνο και πιςτό ςτθ γραμμι όπωσ το Κ.Κ.Ε, είναι πιο 

ελεφκερο. Αλλά είναι και πιο εφκολο το κζμα, ξζρεισ, είναι περιβαλλοντικό, 

δεν είναι ταξικό, δεν είναι ιδεολογικό. Είναι ενδιαφζρον, το πάνε αλλιϊσ, 

ζχει τραγοφδι και μποροφν να προςεγγίςουν πιο εφκολα και τθν μεςαία 

τάξθ, δεν είναι οι μπαχαλάκθδεσ, τουσ βλζπεισ. Ωςτόςο κάνουν προςπάκειεσ 

προςεγγίςεισ  το ΚΚΕ και το Μερα 25 για ψθφοκθρικοφσ λόγουσ προφανϊσ. 

Αλλά ο κόςμοσ ζχει μια επιφφλαξθ ςτουσ κομματικοφσ μθχανιςμοφσ,  δεν 

μαςάει αλλά υπάρχει ακόμθ μια μεγάλθ απογοιτευςθ και αυτοί που  

απογοθτευτικαν περιςςότερο είναι αυτοί που πίςτεψαν περιςςότερο. Θ 

ςθμερινι κυβζρνθςθ ελζγχει τα πάντα ςε ιδεολογικό επίπεδο , ςε επίπεδο 

πολζμου κζςεων αφοφ ζχει αγοράςει τα πάντα και ελζγχει τι κα επικρατεί 

ςτον δθμόςιο λόγο. 

Το 15’ υπιρχε μια πολιτιςμικι θγεμονία τθσ αριςτεράσ; Ξζρω ότι ςυμμετείχεσ ςτισ 

διαδθλϊςεισ και ςυνελεφςεισ ςτθν πλατεία Συντάγματοσ 

Λ: Δεν είχαμε θγεμονία τθσ αριςτεράσ, απλά ιρκε ςτο ίδιο επίπεδο και δεν 

ιταν θ αριςτερά. Ιτανε ζνα αντι-νεοφιλελεφκερο μζτωπο, δεν ιταν 

αντικαπιταλιςτικό, δεν ιταν ριηοςπαςτικό, ιταν ςοςιαλδθμοκρατικό που 

ςυνζνωνε διάφορεσ τάςεισ από εκνικιςτζσ μζχρι «ψεκαςμζνουσ», ό, τι 

κζλεισ και αναρχικοφσ. Ιταν ζνα μζτωπο αντιμνθμονιακό. Κερδικθκε όμωσ 
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θ αμεςοδθμοκρατία ςτο κάτω μζροσ τθσ πλατείασ ςυντάγματοσ τθν περίοδο 

των «αγανακτιςμζνων» , θ λαϊκι ςυνζλευςθ ςυντάγματοσ. Γενικά το κίνθμα  

τελικά μπικε ςε ζνα κανάλι κεςμικό, ότι θ αλλαγι μπορεί να γίνει όπωσ 

ορίηει το ςφςτθμα, με εκλογζσ. Δεν αμφιςβθτικθκε ο κοινοβουλευτιςμόσ 

ςτο πανελλινιο. Για παράδειγμα θ Ε..Τ που λειτουργοφςε μζςω 

ςυνζλευςθσ αμεςοδθμοκτατικά, όταν βγικε ο ΣΥ.Λ.ΗΑ το κατάργθςε, δεν 

ικελε να ζχει μια αμεςοδθμοκρατικι Ε..Τ , θ οποία διοικείται άμεςα από 

τουσ εργαηόμενουσ, από του τθλεκεατζσ ι οποιονδιποτε, ικελε ζνα κανάλι 

δικό του κανάλι. Μετά πιγε να πάρει τα κανάλια αλλονϊν για να βάλει τα 

δικά του και τα ζκανε ςκατά, του τα πιραν όλα. Είναι φάςθ  βγαίνουμε μια 

εντεκάδα να ςκοράρουμε με το τζρμα άδειο και βγαίνουν οι άλλοι μια 

αντεπίκεςθ και ςε βαράνε 7-0 γιατί είςαι άμπαλοσ. Άμα πασ να τα βάλεισ με 

τα κθρία αν δεν είςαι κθρίο κα ςε φάνε. Μου φαίνεται γελοίο, ζχαςαν τα 

πάντα, χάςαν τα αυγά και τα παςχάλια. Το ότι χάκθκε θ ελπίδα ίςωσ κάνει 

και καλό, να ςκεφτεί ο κόςμοσ ότι ίςωσ  να μθν είναι αυτόσ ο δρόμοσ, που 

ιδθ το λζνε, αλλά δεν ξζρουν ποιοσ είναι αυτόσ ο δρόμοσ. Μου φαίνεται 

πολφ δφςκολο να ξαναςυμβεί το ίδιο  κι ο ίδιοσ ο ΣΥ.Λ.ΗΑ δεν το πιςτεφει, γι’ 

αυτό δεν ςτοχεφει πλζον ςτθν εξωκοινοβουλευτικι αριςτερά αλλά ςτθ 

μεςαία τάξθ, ςου λζει αυτοί δεν κα μασ ξαναψθφίςουν. Κα μεταμορφωκοφν 

ςε ΡΑΣΟΚ, ςου λζει «αυτοί δεν κα μασ ξαναπιςτζψουν ποτζ, πάμε ςτουσ 

άλλουσ». 

 

Ευχαριςτϊ για τθν ςυηιτθςθ Λεωνίδα, καλι επιτυχία ςτο live. 

Λ:Τίποτα, μια κουβζντα κάναμε. Καλι επιτυχία για τθν διπλωματικι ςου. 

 

 


