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ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
νεολαία

“Ο άνθρωπος πρέπει να περπατάει µε το µέτωπο προς τον ήλιο.
Για να µπορεί αυτός καίγοντάς το να το σηµαδεύει µε αξιπρέπεια.
Αν ο άνθρωπος σκύψει το κεφάλι, χάνει την αξιοπρέπειά του.”

anypotaxtos-mathitis.gr

6 Δεκέµβρη 2008
Καμία σφαίρα δεν έπεσε από λάθος

Η νεολαία θα σας εκδικηθεί!

αφιέρωμα

Νίκη στην Ιντιφάντα!ΓΑΖΑάρθρο

"Από την Ελλάδα στη Γαλλία δεν είναι και πολύ µακριά.
Μια σπίθα ίσως είναι αρκετή. Γάλλοι, άλλη µια φορά!

Είµαστε όλοι Έλληνες"

"Ο κόσµος παρακολουθεί µε κοµµένη την ανάσα τα γεγονότα στην Ελλάδα.
Τη στιγµή που οι Αρχές πασχίζουν να παρουσιάσουν την οργισµένη
αντίδραση των νέων στην αστυνοµική βία ως ανεύθυνες
πράξεις ενός βίαιου όχλου, οι νέοι έχουν µια διαφορετική κατανόηση:
πιεσµένοι από την υψηλή ανεργία και τον εχθρικό τρόπο
µε τον οποίο αντιµετωπίζονται από τις κορυφές της κοινωνικές ιεραρχίας,
δείχνουν αποφασισµένοι να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους."    

"Σίγουρα είναι επικίνδυνο να υπερτιµάµε τη σηµασία µιας εξέγερσης
που έχει ένα συγκεκριµένο εθνικό πλαίσιο, όµως ο κόσµος
έχει γίνει εύφλεκτος και η Αθήνα είναι η πρώτη σπίθα."

"Συντρόφισσα, σύντροφε, Εξεγερµένη Ελλάδα. Εµείς, οι πιο µικροί,
από αυ΄τη τη γωνιά του κόσµου σε χαιρετάµε.
Δέξου τον σεβασµό µας και τον θαυµασµό µας για αυτό που σκέφτεσαι
και κάνεις. Από µακριά µαθαίνουµε από σένα. Ευχαριστούµε.”   
Subcomandante Marcos

Mike Davis @ il Manifesto

Stanley Aronowits @ Social Text

Liberation

συνεντεύξεις

...είπαν για τον Δεκέμβρη...



Εδώ και δεκαετίες η Παλαιστίνη βρίσκεται κάτω από την 
καταπίεση του ισραηλινού κράτους. Ένας ολόκληρος 
λαός υποφέρει τόσα χρόνια στην ίδια του τη χώρα από τις 

σφοδρές επιθέσεις του ισραηλινού στρατού, που έχουν οδηγήσει 
στο θάνατο χιλιάδων αμάχων, αλλά παράλληλα οργανώνεται 
μέσα από την ιντιφάντα και δίνει μαχητικό αγώνα για την 
απελευθέρωσή του. 

Η ιστορία ξεκινάει το 1947 με την ίδρυση 
του κράτους του Ισραήλ στα εδάφη της 
Παλαιστίνης, στο κομμάτι της βρετανικής 
αποικίας. Το 1967 και μετά τον πόλεμο 
των 6 ημερών ο ισραηλινός στρατός 
καταλαμβάνει τη Γάζα και τη Δυτική 
Όχθη με σκοπό το Ισραήλ να έχει στη 
διάθεσή του φτηνό εργατικό δυναμικό. Κάτω 
από αυτές τις συνθήκες οι Παλαιστίνιοι 
αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στην 
Ιορδανία και η συμμαχία τους με την εκεί 
εργατική τάξη αποτέλεσε απειλή για το 
μοναρχικό καθεστώς. Κατάληξη ήταν η 
σφαγή των προσφύγων Παλαιστινίων 
από τις δυνάμεις της ασφάλειας (Μαύρος 
Σεπτέμβρης 1970) και η φυγή τους προς το 
Λίβανο. Την ίδια περίοδο εμφανίζονται τα 
πρώτα απελευθερωτικά κινήματα με κύριο 
εκφραστή την οργάνωση του Γιασέρ Αραφάτ 
PLO (Palestine Liberation Organization). 
Αυτή ήταν και η αφορμή για την εισβολή του 
Ισραήλ το 1982 και δεν αποχώρησε μέχρι το 
2000.

Οι βιαιότητες και η καταπίεση των Παλαιστινίων οδήγησε το 1987 
στην έναρξη της 1ης ιντιφάντας, η οποία ορίζεται ως η βίαιη 
αντίσταση του παλαιστινιακού λαού κατά του κράτους τρομοκράτη 
Ισραήλ. Εκδηλώνεται μέσα από πορείες, απεργίες, καθημερινές 
συγκρούσεις και πετροπόλεμο. Η πίεση που ασκήθηκε στο Ισραήλ 
οδήγησε στη συμφωνία του Όσλο το 1993, που προέβλεπε τη 
δημιουργία παλαιστινιακής αρχής που θα αστυνόμευε τη Γάζα 
και τη Δυτική Όχθη χωρίς να οριοθετηθούν όμως ξεκάθαρα τα 
σύνορα καθώς και τη «δέσμευση» του Ισραήλ να σταματήσει τους 
εποικισμούς. Προφανώς και δεν κράτησε τη δέσμευσή του, γεγονός 
που οδήγησε στο ξέσπασμα της 2ης ιντιφάντας το 2000, η οποία 
συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Στη 2η ιντιφάντα βέβαια το κύριο 
βάρος των συγκρούσεων ανέλαβαν οι ένοπλες ομάδες της Φατάχ 
και της Χαμάς που προσανατολίστηκαν κυρίως σε εθνικιστικές 
μορφές δράσης, οι οποίες ενσωμάτωσαν πιο ριζοσπαστικές 
λογικές αμφισβήτησης της Παλαιστινιακής αστικής τάξης που 
αναπτύχθηκαν στην πρώτη ιντιφάντα. Το Ισραήλ θέλοντας να 
μειώσει τις επιθέσεις προχώρησε σε πολιτικες δολοφονίες και 
απαγωγές στελεχών της αντίστασης καθώς και την οικοδόμηση 
του τείχους ασφαλέιας το 2004, που απώτερος σκοπός του δεν 
ήταν η προστασία του Ισραήλ από επιθέσεις αυτοκτονίας, αλλά ο 
αποκλεισμός των Παλαιστινίων. Και ενώ ο αποκλεισμός εντείνεται 
οι μεγαλοαστικές τάξεις των δυο πλευρών φαίνεται να εδραιώνουν 
τη συνεργασία τους με μυστικές συναλλαγές.

Το τελευταίο διάστημα ο παλαιστινιακός λαός έχει βιώσει την 
πιο σφοδρή επίθεση από ποτέ. Το χρονικό της γενοκτονίας ξεκινάει 
το 2008 με τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ των δύο κρατών. Το 
κράτος το Ισραήλ με τη υποστήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ 
αλλά και σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές κυβερνήσεις 
έχει κηρύξει ανοιχτό πόλεμο εναντίων των Παλαιστινίων με 
βομβαρδισμούς και πολιορκία, ενώ τα  διεθνή μέσα ενημέρωσης 
μιλούν μόνο για στοχευμένες επιθέσεις κατά της Χαμάς και όχι για 
τους δεκάδες άμαχους νεκρούς μεταξύ των οποίων και παιδιά το 

τελευταίο διάστημα. Συγκεκριμένα περισσότεροι από 50 άμαχοι 
έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες μέρες, ανάμεσα τους 
μάλιστα 12 παιδιά, ενώ οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 300. 
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τέσσερις από τους θανάτους 
προκλήθηκαν σαν αποτέλεσμα βολών του ισραηλινού πυροβολικού 
σε παιδία που έπαιζαν ποδόσφαιρο. Η τελευταία απόφαση μάλιστα 
για αναβάθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής σε κράτος παρατηρητή 

του ΟΗΕ(η οποία μάλιστα δεν στηρίχτηκε από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και 
κάτι ανύπαρκτα νησάκια) δεν θα λύσει το πρόβλημα των συνεχώς 
καταπιεζόμενων Παλαιστινίων, όπως αποδεικνύει η ιστορία με 
προηγούμενα παραδείγματα. 

Η εισβολή στη Γάζα είναι μέρος των γενικότερων 
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στην περιοχή της Μέσης 
Ανατολής, όπως και η εισβολή των τουρκικών δυνάμεων στη 
Συρία πρόσφατα. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σχεδιάζουν 
να εγκαθιδρύσουν μια σιδερένια κυριαρχία στη Μέση Ανατολή, 
αφ’ ενός γιατί είναι φοβισμένοι από τις αραβικές εξεγέρσεις και 
αφετέρου για να επιτύχουν μεγαλύτερη εκμετάλλευση βγάζοντας 
περισσότερα κέρδη στην προσπάθεια να υπερβούν την κρίση του 
συστήματος. Συνυπεύθυνες βέβαια για τη σφαγή των  Παλαιστινίων 
είναι  και οι ελληνικές κυβερνήσεις που αποτελούν στενό συνεργάτη 
του Ισραήλ. Στηρίζουμε την πάλη του παλαιστινιακού λαού ενάντια 
στην ισραηλινή κατοχή για ένα ανεξάρτητο και βιώσιμο κράτος.  
Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η πολιορκία της Γάζας. Νίκη στον 
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του παλαιστινιακού λαου!

ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΝΤΙΦΑΝΤΑ!  
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ!

ΓΑΖΑ 
Νίκη στην Ιντιφάντα!

Πείτε μας δυο λόγια για την σύνθεση του 
συγκροτήματος σας, ποιά ήταν τα πρώτα 
σας βήματα και ποιές οι βασικές σας επιρ-
ροές που σας οδήγησαν να ασχοληθείτε 
με αυτό το είδος μουσικής;

Αρχικά ως έφηβοι και φανς της ροκ μου-
σικής, αποφασίσαμε να καναμε ενα συγκρο-
τημα εφόσον είχαμε τα προσόντα, ήμασταν 
γνώστες αυτής της μουσικής και ανταποκρι-
νόμασταν στα κομμάτια με επιτυχία. Κάθε 
ένα απο τα μέλη ήξερε και απο ένα όργανο 
οπότε δε στάθηκε κάτι εμπόδιο στον δρό-
μο μας. Βασικές μας επιρροές μεγάλοι, δι-
αχρονικοί τραγουδιστές και συγκροτήματα 
που είναι δυσκολο να περάσουν απαρατή-
ρητοι απο κάποιον εφηβο. Παράδειγμα οι 
Nirvana, οι Aerosmith αλλά και κάποιοι 
πιο νέοι καλλιτέχνες, ήτανε πρότυπα μας σε 
αυτη την πορεία. Πέρα λοιπόν απο τις πολ-
λές πρόβες ωστε να ανταπεξέλθουμε σαν 
συγκρότημα,τα πρωτα μας βήματα ήτανε 
να παίξουμε σε κάποιες σχολικές γιορτές 
και σε κάποια live που γινόντουσαν κάποιες 
φορές, κυρίως σε σχολεία αλλά και σε ανοι-
χτούς χώρους όπου συμμετείχαν και άλλα 
συγκροτήματα. Έτσι λοιπόν παίζοντας σε 
αρκετά live και με τον καιρό να περνά, βελ-
τιωνόμασταν και κάναμε καλυτερα αυτό 
που μας άρεσε καθώς προσφέραμε δια-
σκέδαση και μοιραζόμασταν με τον κόσμο 
κατι κοινό.

Ποιά είναι η γνώμη σας για την περίοδο 
που βιώνουμε στην Ελλάδα; Και μπορούν 
να βοηθήσουν τα νέα συγκροτήματα ώστε 
η νεολαία να συνειδητοποιήσει κάποια 
πράγματα και να αντιδράσει;

Την περίοδο αυτη που βιώνουμε τίποτα 
δεν είναι σίγουρο. Αγωνιζόμαστε για κάτι 
καλυτερο και ελπίζουμε οι προσπάθειές 
μας να πιάσουν τόπο. Τίποτα όμως δεν εί-
ναι εύκολο. Γίναμε στρατιωτάκια κάποιων 
ψευτομεγαλοκυβερνητών που κοιτάνε μόνο 
την πάρτη τους χωρίς να τους νοιάζει ότι 
έχουν ευθύνη απέναντι σε αυτό που κάνουν 
και ότι παίρνουν στο λαιμό τους τόσα εκα-
τομμύρια κόσμο που καταβάλλει τεράστιες 
προσπάθειες καθημερινά ώστε να έχει ένα 
πιο σίγουρο μέλλον. Όπως και αυτοί με τον 
αγώνα τους, έτσι και εμείς με τον δικό μας 
τρόπο που ξέρουμε, αγωνιζόμαστε για τη 
ζωή μας και για τα ίδια μας τα δικαιώ-
ματα. Είμαστε πάνω στα καλά μας χρόνια 
και έχουμε ελπίδες και όνειρα. Θέλουμε 
να αγωνιστούμε για κάτι καλυτερο και μας 
κόβουν τα φτερά.Πάμε ενάντια στο κατε-
στημένο καθώς η ροκ ως διαχρονική και 
επαναστατική μουσική έχει χαρακτηριστεί 
ως κάτι κακό και πολλοί την πολεμάνε όπως 
μπορούν. Αλλά όχι, εμείς με τον τρόπο μας 
θα τους ξεπεράσουμε και με τη μουσική 
μας θα ξεσηκώσουμε πλήθος νεολαίας 
που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση σή-
μερα. Είναι η γενιά μας και θα πολεμήσουμε 
για αυτήν. Δεν θέλουμε ένα αβέβαιο μέλλον 
που θα το καθορίζουνε κάποιοι άλλοι για 
εμάς αλλά εμεις και μόνο. Δεν θα ανεχτούμε 
τίποτα άλλο. Ως συγκρότημα αλλά και κάθε 
συγκρότημα πρέπει να καταβάλλει αγώνα 
ώστε να ξυπνήσουμε όλοι μας, να αντι-
δράσουμε επιτέλους και να πάρουμε τη 
ζωη μας πίσω. Να μην αφήσουμε τίποτα 
στα χέρια τους και να καθοριζουμε εμείς το 
μέλλον μας. Με τη μουσική οδηγό και τον 
κόσμο πλάι μας, μπορούμε!

Ποιά θα είναι τα επόμενα σας βήματα 
σαν συγκρότημα; Κάποιο live ή κάποια νέα 
δουλειά;

Ως μαθητές ακόμα,επί του παρόντος το 
συγκρότημα το βλέπουμε ως χόμπι και ενα 
τρόπο να ξεφεύγουμε από την καθημερινό-
τητα. Συμμετέχουμε σε αρκετα live και προσ-
δοκούμε να γίνονται και περισσότερα καθώς 
αυτο μας χαροποιεί περισσότερο αφού αυτό 
που θέλουμε, είναι να παίζουμε τη μουσική 
μας. Προς το παρόν η εποχή ως χειμώνας 
αλλα και τα μαθήματα που είναι μια μεγάλη 
απασχόληση δεν μας επιτρέπουν να παίξου-
με σε κάποιο live, χωρίς να σημαίνει ότι δεν 
το θέλουμε. Αν και με τον καιρό πιστεύουμε 
πως θα γίνει κάτι. Στον επαγγελματικό τομέα 
δεν νομίζουμε να στραφούμε, καθώς δεν 
μας αφήνει ο περιορισμένος χρόνος μας 
αλλά και σε περίπτωση που μπορούσαμε, 
θα ήτανε δύσκολο να το ασκήσουμε σαν 
επάγγελμα οπουδήποτε, καθώς σε περίοδο 
κρίσης ειναι πολλοί οι οποίοι δεν θα βασι-
στούν πάνω μας. Αν και στο μέλλον που θα 
έχουμε σαφώς μεγαλύτερη εμπειρία στη 
μουσική, θα μπορούσαμε να παίξουμε 
κάπου εφόσον είναι εύκολη και η εύρεση 
εργασίας. Θα ήτανε μια όμορφη εμπειρία για 
εμάς αλλα και κάτι καινούργιο που θα άξιζε 
τον κόπο να το δοκιμάσουμε.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Insticks



Πείτε μας δυο λόγια για την σύνθεση του συγκροτήματος σας, 
ποιά ήταν τα πρώτα σας βήματα και ποιές οι βασικές σας επιρ-
ροές που σας οδήγησαν να ασχοληθείτε με αυτό το είδος μου-
σικής;

Η ιδέα για να φτιάξουμε συγκρότημα προτάθηκε το καλοκαί-
ρι του 2010 από τον Μανώλη (ηλεκτρική κιθάρα) και το Στέλιο 
(μπάσο). Μετά από λίγο καιρό μπήκε στο συγκρότημα ο Πέτρος 
(πλήκτρα), γνωστός του Στέλιου. Ύστερα από 2 μήνες περίπου, ο 
Θρασύβουλος (ντραμς- φωνή), γνωστός του Μανώλη, μπήκε και 
εκείνος στην μπάντα. Έγιναν κάποιες μικρές αλλαγές αλλά τελικά 
καταλήξαμε στο αρχικό σχήμα. Μετά ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί 
και αργότερα, ξεκινήσαμε τα πρώτα live. Όσον αφορά το είδος, 
πειραματιστήκαμε πριν καταλήξουμε στο κλασσικό ροκ. Οι βασικές 
μας επιρροές ήταν οι Led Zeppelin, οι Pink Floyd και γενικότερα 
τα συγκροτήματα εκείνης της εποχής και αυτού του είδους καθώς 
άρεσαν σε όλους μας.

Ποιές δουλειές από Ελλάδα ή από Εξωτερικό θα ξεχωρίζατε 
αυτή τη περίοδο;

Δυστυχώς στις μέρες μας δεν υπάρχουν πολλά συγκροτήμα-
τα που ασχολούνται με την κλασσική ροκ. Ακόμη κι αν υπάρχουν 
δεν προβάλλονται και ειδικά στην Ελλάδα. Ένα συγκρότημα από 
το εξωτερικό που θεωρούμε αξιόλογο είναι οι Gruhak από την 
Κροατία με τον δίσκο τους «Make a Stand».

Ποιά είναι η γνώμη σας για την περίοδο που βιώνουμε στην 
Ελλάδα; Και μπορούν να βοηθήσουν τα νέα συγκροτήματα ώστε 
η νεολαία να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα και να αντι-
δράσει;

Ουρές Ελλήνων και μεταναστών στα κοινωνικά συσσίτια. Ανερ-
γία στο 25  %. Αυτοκτονίες. Συμμαθητές μας λιποθυμούν από ασιτία. 
Ο κόσμος είναι στους δρόμους και απαιτεί τα βασικά και ακούγεται 
ξανά το σύνθημα «ψωμί- παιδεία- ελευθερία». Και η κυβέρνηση 
εξαθλιώνει όλο και περισσότερο τον λαό. Ποσό θετικά μπορεί να 
δει ένας νέος όλα αυτά; Αν τα νέα συγκροτήματα δεν συνειδητο-
ποιήσουν τι μπορούν να κάνουν μέσα από την μουσική τότε δεν 
μπορούν να κάνουν τίποτα. Για να αλλάξει αυτό το σύστημα θέ-
λει ένα δυνατό και μαζικό κίνημα. Κάθε κίνημα που έχει υπάρξει 
στην σύγχρονη ιστορία έχει χαρακτηριστεί από τα τραγούδια. Αυτή 
είναι η δύναμη των συγκροτημάτων και της μουσικής.

Ποιά θα είναι τα επόμενα σας βήματα σαν συγκρότημα; Κάποιο 
live ή κάποια νέα δουλειά;

Αυτήν τη περίοδο γράψαμε 2 τραγούδια και τον επόμενο καιρό 
έχουμε σκοπό να τα ηχογραφήσουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε 
κανονίσει κάποιο σίγουρο live, αλλά αναμένουμε τα live των δι-
ακοπών.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Woodtales

HIP-HOP 
... Το Hip Hop είναι παιδί της φτώχειας και της καταπίεσης ...

Από τα rhythm n’ blues της Ατλάντα, στις ντίσκο των 80’s 
και από τα καμπαρέ του Σικάγο στις μαγικές άρσεις της 
Jamaica, αυτή η διαδρομή θα καταλήξει στις αρχές της 

δεκαετίας του 70’ στο Hip Hop της Νέας Υόρκης. 

Στην καρδιά έντονων κοινωνικών κινημάτων και με τον απόηχο 
του αντιπολεμικού κινήματος να έχει επηρεάσει τη μουσική 
παγκοσμίως, οι νέοι των γκέτο στις μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ 
άρχισαν να αναζητούν τρόπους να εκφραστούν μουσικά, μέσα 
από κάτι φρέσκο και αυθεντικό. Οι ανησυχίες τους και η οργή 
τους όμως δεν χωρούσαν στις απαλές μελωδικές γραμμές της 
Soul και των Blues, ακούσματα τα οποία μέχρι τότε κυριαρχούσαν 
στις υποβαθμισμένες συνοικίες των μαύρων. Από την άλλη οι 
ελάχιστες γνώσεις τους πάνω στη μουσική και στο τραγούδι δεν 
τους επέτρεπαν να προσεγγίσουν τον ήχο της Ροκ που είχε ήδη 
ριζώσει τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Χρειαζόντουσαν 
μια νέα μουσική, απλή και εύκολη αλλά παράλληλα πρωτότυπη και 
πάρα πολύ δυνατή. 

Έτσι με τα λίγα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους, βινύλια, πικ-
απ και μικρόφωνα, πάντρεψαν τον πλούτο της μαύρης μουσικής, 
με δυνατούς έντονους ρυθμούς, σκληρό και άμεσο στίχο. Ένας 
νέος ήχος είχε γεννηθεί και σα να είχε συνωμοτήσει ολόκληρο το 
σύμπαν, η έκρηξη δεν άργησε να ακουστεί. Το Hip Hop έγινε ο 
δίαυλος επικοινωνίας δίνοντας βήμα σε όποιον θέλει να πει αυτά 
που τον απασχολούν, να δείξει πως υπάρχει, να πιστέψει πως έχει 
τη δύναμη να αλλάξει τα πράγματα. Όπως είχε πει και ο Chuck D 
των Public Enemy, “το Rap είναι το CNN των μαύρων”. 

Το Hip Hop γεννήθηκε από αυτούς που έχουν να χάσουν λίγα και 
να κερδίσουν πολλά. Το Hip Hop είναι παιδί της φτώχειας και 
της καταπίεσης και όσο αυτές συνεχίζουν να υπάρχουν, το 
Hip Hop θα τις ακολουθεί για πάντα. Αυτός είναι ο λόγος που ο 
πλανήτης μέσα σε λίγα χρόνια άρχισε να πάλλεται από τον ρυθμό 
του Hip Hop δημιουργώντας εστίες σε χώρες όλου του κόσμου. 
Μετά τις ΗΠΑ, στο Μεξικό, στη Γαλλία, στη Γερμανία, ακόμα και 
στη μικρή μας Ελλάδα δεν άργησαν να ξεγλιστρήσουν οι πρώτες 

νότες αυτού του φρέσκου ήχου και να ριζώσουν βαθιά στη ζωή 
των νέων. 

Οι στίχοι των Active Member γίνανε συνθήματα στους τoίχους 
και οι μελωδίες των FFC στοίχειωσαν τα ελληνικά σχολεία. Ένα 
νέο ρεύμα στην ελληνική νεολαία γεννιόταν και τα πρώτα του 
βήματα δείξανε ακριβώς το τι είναι το Hip Hop. Το Hip Hop δεν 
έχει κανόνες, είναι έφηβος, δημιουργία, επαφή. Είναι το παιδί που 
κάποτε πνίξαμε μέσα μας. Είναι δρόμος, σκληρό και ανυπάκουο, 
γιαυτό κάποιες φορές ακούγεται σε κάποιους ανώριμο. Το Hip 
Hop είναι σχολείο, είναι οι σφιγμένες γροθιές των μαύρων 
πανθήρων, είναι η αηδία της νεολαίας απέναντι στο φασισμό. 
Το Hip Hop παραμένει όπλο στα χέρια του νέου. 

Και αυτό γιατί ο στίχος του δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν μπορεί να 
καμουφλαριστεί πίσω από  ένα χλιαρό τετράστιχο με ομοιοκαταληξία. 
Ο στιχουργός, ο rapper δεν μπορεί να “γράψει για να γράψει”, δεν 
γίνεται να υπεκφύγει των προβληματισμών και των ανησυχιών της 
γενιάς του. Έχει κατά κάποιο τρόπο την κατάρα να φέρνει μπροστά 
το κοινωνικό ζήτημα, να μιλάει για τα “χαμένα θέλω” της νεολαίας. 
Έτσι τη φτώχεια, τον ρατσισμό, την καταπίεση θα τη συναντήσεις 
στο Hip Hop και το Hip Hop με τη σειρά του θα το συναντήσεις 
να σφραγίζει ανά καιρούς τις εξεγέρσεις, τις πιο όμορφες μέρες 
της νεολαίας. Θα το συναντήσεις στην εξέγερση των μεταναστών 
στα παρισινά προάστια το 2005, θα το συναντήσεις στην εξέγερση 
του Δεκέμβρη το 2008. Το Hip Hop βρίσκεται με το ένα πόδι 
στο σήμερα και με το άλλο στο μέλλον. Είναι ο καθρέφτης της 
νεολαίας, αποτυπώνει με τον πιο άμεσο τρόπο το τι βιώνει ο νέος 
σήμερα μα και το τι ονειρεύεται. 

Μα είναι όσα έχω με το hip hop αντέχω 
σ’ αυτή τη μάχη της ζωής φοβάμαι μα δε τρέχω 

και σ’ όλ’ αυτά που βλέπω αντίδοτο θα έχω 
ένα πρίσμα φαντασίας κι από μέσα του θα βλέπω.

FFC



Πριν από 4 χρόνια, το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου, ο 
15χρονος μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος 
έπεσε νεκρός από σφαίρα ειδικού φρουρού. Ο Αλέξαν-

δρος Γρηγορόπουλος γίνεται ένα ακόμα από τα πολλά θύματα της 
αστυνομικής βίας. Δεκαπέντε χρονών. Όπως όλοι μας βέβαια, έτσι 
και αυτός, είχε όνειρα, είχε προσδοκίες, είχε στόχους. Είχε πάνω 
απ’ όλα όμως το δικαίωμα στη ζωή, δικαίωμα που του το στέ-
ρησαν.

Με αφορμή, λοιπόν, τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορό-
πουλου ξέσπασε πανελλαδικά ένα  ποτάμι οργής με τον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο της νεολαίας  και κυρίως των μαθητών που 
βγήκαν μαζικά στο δρόμο να διαδηλώσουν. Αμέσως ξέσπασαν 
πλήθος πορειών-διαδηλώσεων-κινητοποιήσεων που επαναλαμ-
βάνονταν σχεδόν καθημερινά, πρωτόγνωρες σε μαζικότητα και 
ένταση. Πλήθος μαθητών κατέβηκε στο δρόμο διαμαρτυρόμενοι 
για τον άδικο χαμό του συμμαθητή τους, που στη θέση του θα 
μπορούσαν να είναι και οι ίδιοι, σημαίνοντας αγώνα απέναντι σε 
ένα σύστημα που δολοφονεί. Ταυτόχρονα κατέβαιναν όμως στο 
δρόμο αμφισβητώντας το παρόν που βίωναν αλλά και το μέλλον 
που τους επιφύλασσαν. H νεολαία αντιδρά με ίσως τον πιο 
έντονο τρόπο στη μεταπολιτευτική ιστορίας της, μη θέλοντας 
να γίνει η γενιά των 700 ευρώ, φωνάζοντας για ένα σύστη-
μα που δίνει στις τράπεζες λεφτά και στη νεολαία σφαίρες.

Αξιοσημείωτη ήταν η στάση των ΜΜΕ μπροστά στα γεγονότα 
του Δεκέμβρη. Προκειμένου να καταστείλουν οποιαδήποτε αγωνι-
στική διάθεση όχι μόνο απέκρυπταν την αλήθεια αλλά και παρα-
ποιούσαν γεγονότα. Χαρακτηριστική είναι η προσπάθεια παρουσί-
ασης της δολοφονίας του Αλέξη ως ατύχημα στην προσπάθεια να 
αμυνθούν οι ειδικοί φρουροί, πράγμα που αποδείχτηκε αναληθές 
βάση του βίντεο της δολοφονίας. Η αποσιώπηση της μαζικότητας 
των πορειών, των συνελεύσεων που γίνονταν σχεδόν σε κάθε 
σχολείο, κάθε σχολή, κάθε γειτονιά, της βίας από πλευράς κρά-
τους ήταν συνεχής. Οι δημοσιογράφοι κατέγραφαν τα γεγονότα 
κρατώντας επιλεκτικά  την κάμερα από την πλευρά των αστυνο-
μικών προς τα εμάς και όχι από την δικιά μας ώστε να δείχνουν 
τι έκαναν οι αστυνομικοί.... Χτυπούσαν, βαρούσαν και περνούσαν 
χειροπέδες σε τόσους μαθητές. Και μάλιστα μπροστά στους φί-
λους τους, να τους πηγαίνουν στο τμήμα, να φέρονται απαράδεκτα 

και να τους φοβίζουν, απειλώντας τους για να μην ξανακατέβουν 
σε πορεία. Παρ’ όλες τις προσπάθειές τους ο κόσμος όμως δεν 
πτοήθηκε και συνέχισε για αρκετές μέρες να κατεβαίνει στο 
δρόμο και να διαμαρτύρεται.

Σήμερα, οι κοινωνικές συνθήκες πάνω στις οποίες πάτη-
σε ο Δεκέμβρης του 2008, είναι απείρως πιο εκρηκτικές. Η 

κρίση που τότε φα-
νέρωνε τα πρώτα 
της σημάδια, έχει 
σήμερα βυθίσει την 
κοινωνία σε μια 
κοινωνική άβυσσο 
χωρίς τέλος. Την 
κυβέρνηση των δο-
λοφόνων της ΝΔ, 
διαδέχτηκαν οι κυ-
βερνήσεις του ΠΑ-
ΣΟΚ και των συγκυ-
βερνήσεων, με τα 
τόσα μνημόνια και 
μέτρα, φέρνοντας 
την πλειοψηφία του 
κόσμου στην εξα-
θλίωση, ενώ ταυ-
τόχρονα εξασφά-
λιζαν λεφτά για τις 

τράπεζες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το «μαύρο μέλλον» για 
το οποίο μιλούσαν οι προκηρύξεις τότε, είναι εδώ, σήμερα. 
Ένας στους δύο νέους είναι άνεργος. Μαθητές λιποθυμούν στα 
σχολεία από ασιτία, οι οικογένειες βλέπουν ακόμα και ένα πενιχρό 
χαρτζιλίκι σαν πολυτέλεια όταν μπορεί να τους κοπεί το ρεύμα. 
Τα σχολεία δεν έχουν βιβλία και καθηγητές. Στα πανεπιστήμια 
προσπαθούν να υλοποιήσουν ένα νόμο που προσφέρει την εκπαί-
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δευση στις επιχειρήσεις και βάζει και άλλους φραγμούς. Οι νέοι, 
ακόμα και τα αγέννητα παιδιά θα είναι χρεωμένοι και υποθηκευ-
μένοι για όλη τους τη ζωή. 

Αλλά και η κραυγή δημοκρατίας και άρνησης του αυταρχισμού 
που ήχησε το Δεκέμβρη, δεν είναι αναγκαία σήμερα που κάθε έν-
νοια της έχει καταλυθεί, που η χώρα κυβερνάται από τις τράπεζες 
και τα ΜΑΤ; Το σάπιο αυτό σύστημα που υπερασπίζεται η αστυ-
νομία καθημερινά απειλεί και τρομοκρατεί όποιον προσπαθεί να 
αντιδράσει. Η παρέμβα-
ση τους σε μαθητικές και 
φοιτητικές καταλήψεις, οι 
διώξεις σε αγωνιστές και 
απεργούς, η καταστολή 
πορειών με χημικά, ξύλο 
και συλλήψεις μας είναι 
πλέον σύνηθες φαινόμε-
νο. Αυτό και μόνο, πρέπει 
να προκαλέσει την οργή, την οργή για την αδικία που προσπαθούν 
να εδραιώσουν αλλά και την τρομοκρατία που προσπαθούν να πε-
ράσουν. Όπως και τότε έτσι και τώρα πρέπει να βγούμε όλοι στους 
δρόμους να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να παλέψουμε 
για τα όνειρά μας, να δείξουμε ότι δε μασάμε, δεν υποχω-
ρούμε, δε δεχόμαστε τα βάναυσα μέτρα με τα οποία προσπαθούν 
να μας καταβάλουν.

Αυτή η περίοδος του Δεκέμβρη του 2008 μας άφησε τελικά πολ-
λές παρακαταθήκες. Μας έδειξε τις δυνατότητες που έχει ο ίδιος 
ο λαός και η νεολαία για να ανατρέψει αυτές τις πολιτικές που 
μας φέρνουν σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε όλοι σήμερα 
καθώς και το σύστημα που τις γεννά. Αποτέλεσε μια εξεγερτική 
υποδοχή της κρίσης δείχνοντας ποια είναι η απάντηση της 
νεολαίας σε αυτό το μαύρο μέλλον που της έχουν ετοιμάσει.

Μέσα από τα γεγονότα του Δεκέμβρη ωρίμασε και οργανώθη-
κε ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου στρέφοντας το στο συλλογικό 
αγώνα. Εδραίωσε τρόπους οργάνωσης και δράσης όπως είναι οι 
συνελεύσεις και τα συντονιστικά μαθητών. Μπορεί να μην πετύ-
χαμε μέχρι στιγμής την ανατροπή της βάρβαρης πολιτικής αλλά η 
πρόσφατη κληρονομιά του Δεκέμβρη συνέβαλλε στους τεράστι-
ους αγώνες των προηγούμενων χρόνων.

Αυτό το ανολοκλήρωτο 
βήμα, την απάντηση στην ερώ-
τηση πως θα πάρουμε οι νέοι 
τη ζωή στα χέρια μας, πρέπει 
να αναζητήσουμε σήμερα. 
Πρώτο μέλημα πρέπει να είναι 
η συγκρότηση μορφών συνύ-
παρξης και πάλης. Μόνιμες 
συνελεύσεις σε σχολεία και 

σχολές. Συντονισμός και κοινές μορφές για όλη τη νεολαία, κοι-
νωνικά κέντρα παντού, αναζωογόνηση της αλληλεγγύης και της 
συλλογικότητας μέσα στον αγώνα. Δε θα πεθάνουμε, δε θα πάμε 
μετανάστες, δε θα κυλήσουμε στα ναρκωτικά ούτε θα ζούμε σα 
σκλάβοι. Η νεολαία θα βρει φωνή και βηματισμό, να διεκδι-
κήσει μια άλλη ζωή που αξίζει, απέναντι στην συγκυβέρνηση, 
την ΕΕ και τους ακόλουθούς τους. Παλεύουμε ενάντια στο σύστη-
μα που σκοτώνει εμάς και τα όνειρά μας!  Ξέρουμε πως τίποτα δεν 
χαρίζεται παρά μόνο κερδίζεται μέσα από τους ανυποχώρητους 
και μαχητικούς αγώνες. Θα βρεθούμε στην ίδια πλευρά με τους 
απεργούς γονείς μας, τους νέους άνεργους, τους φοιτητές, τους 
εργαζόμενους και όσους παλεύουν για μια ζωή με αξιοπρέ-
πεια, για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση. 

ΤΙΣ ΠΙΟ ΩΡΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΔΕΝ 
ΤΙΣ ΖΗΣΑΜΕ ΑΚΟΜΑ... 
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