Λίγα λόγια να κουρδιζηούμε...
Πξνζπαζνύκε λα βάινπκε ηηο ζθέςεηο καο ζε ζεηξά. Να πνύκε όηη απηό, είλαη
απηό θαη απηό. Δθείλν γίλεηαη έηζη θαη έηζη θαη ε ζπληαγή είλαη εηνύηε εδώ. Θα γίλεη κε
απηό ηνλ ηξόπν κε απηά ηα βήκαηα θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο. Γπζθνιάθη…
κπεξδεπόκαζηε, ραόλνκαζηε, απηνεπηβεβαηόλνκαζηε θαη απηναλαηξνύκαζηε ζηα
θαπάθηα.. Πνιύσξεο θνπβέληεο κε ζπληξόθνπο θαη θίινπο επηρεηξώληαο λα
θαηαιήμνπκε ζε νξηζκνύο πξαθηηθώλ θαη θαηαζηάζεσλ. Σπαδνθεθαιηέο κε ιίγν από
όια. Βαξύγδνππεο δειώζεηο, αθνξηζκνύο, αληηθάζεηο, απνγνεηεύζεηο θαη γεξή δόζε
καηαηόηεηαο. «Δίκαζηε κέζα ζην ζύζηεκα». «Δίκαζηε θνκκάηη απηήο ηεο ξεκάδαο ηεο
θνηλσλίαο». «Αθνύ ε δηακεζνιάβεζε ηνπ ρξήκαηνο είλαη αλαπόθεπθηε». «Πόζν
αληαγσληζηηθό κπνξεί λα είλαη απηό;» «Τειηθά ηη ζόη αγώλαο είλαη απηόο;» «Πνπ
αξρίδεη θαη πνπ ηειεηώλεη;» «Τειεηώλεη;» Αηέιεησηα εξσηήκαηα κε έλα ζσξό
δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο.
Κνηλή παξαδνρή όηη νη άλζξσπνη δελ είλαη ίδηνη. Σθέθηνληαη θαη πξάηηνπλ κε
βάζε ηα αλόκνηα βηώκαηα, ηα αιιηώηηθα αλαγλώζκαηα θαη ηηο μερσξηζηέο αληηιήςεηο
ηνπο. Ο πινπξαιηζκόο νπηηθώλ γσληώλ παξάγεη απόςεηο πνπ έξρνληαη ζε ζύγθξνπζε.
Τν λα ζπγθξνύεζαη όκσο δελ ζεκαίλεη όηη ζα έρνπκε de facto παξαγσγή αξλεηηθώλ
απνηειεζκάησλ. Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία ζα ππάξμνπλ θηινζνθίεο, ζθεπηηθά θαη
πξαθηηθέο πνπ ζα αλαδπζνύλ δίλνληαο ηξνθή γηα ζθέςε εκπινπηίδνληαο ηνπο νξίδνληεο
καο. Αλ ζα ελζηεξληζηνύκε ηελ εθάζηνηε γλώκε είλαη πξνζσπηθή επηινγή ηνπ θάζε
αηόκνπ. Γελ αξθεί όκσο λα ιέκε, λα μαλαιέκε θαη ηα ιεγόκελα καο λα κελ
ζπκβαδίδνπλ κε ηηο πξάμεηο καο όπσο επίζεο ε θξηηηθή καο καηηά λα ζβήλεη, θάζε θνξά
πνπ ζπλαληάκε θαζξέθηε.
Μέζα ζηε θαζεκεξηλόηεηα καο ζα ππάξμνπλ ζίγνπξα θηλήζεηο ζπκβηβαζκνύ κε
ην θπξίαξρν. Άιινηε αζπλείδεηα θαη άζεια καο θαη άιιεο θνξέο ελ γλώζε καο, κε όηη
απηό κπνξεί λα ζεκαίλεη. Αο γίλεη κέιεκα καο όζν ζεσξνύκε εθηθηό λα κεηώζνπκε ηνλ
ζπκβηβαζκό, είηε απηόο είλαη ζεκηηόο είηε αζέκηηνο. Λίγν, ιίγν. Ο ρξόλνο, ν ρώξνο, ε
έθθξαζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα δελ βγαίλνπλ νύηε ζε ραξηνλνκίζκαηα νύηε ζε θέξκαηα.
Γε ηξππώλνπλ ζε ηζέπεο, δελ πιαζηηθνπνηνύληαη ζε πηζησηηθέο θάξηεο, δελ θιείλνληαη
ζε ρξεκαηνθηβώηηα θαη ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο. Κάζε αλάγθε πνπ
επαλνεκαηνδνηνύκε θαη ηελ πξαγκαηώλνπκε απαγθηζηξσκέλε από θεξδνζθνπηθά
ζπκθέξνληα είλαη θαη κηα θηπζηά ζηα κνύηξα θάζε εμνπζηαζηή. Σαθώο θαη απηό δελ
ζθάεη έηζη νπξαλνθαηέβαην, αιιά θαιιηεξγείηαη θαη δνθηκάδεηαη ζηηο κεηαμύ καο
ζρέζεηο, ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύκε.
To d.i.y. (ληη άη γνπάη) βγαίλεη από ηηο ιέμεηο Do It Yourself πνπ ζεκαίλεη θαλ
ην κόλνο ζνπ. Όηαλ βέβαηα ιέκε κόλνο ζνπ δελ ελλνύκε ν θαζέλαο κόλνο ηνπ θαη
όπνηνο αληέμεη κε αληαγσληζηηθή ρξνηά. Μηιάκε γηα απηννξγάλσζε, θάπνηνο πνπ ζέιεη
λα δεκηνπξγήζεη θάηη θαη ην θάλεη κνλαρόο ηνπ ή κε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ θνηλνύο
ζθνπνύο, αλεζπρίεο θαη ελδηαθέξνληα. Γνκείηαη νξηδόληηα, εμαιείθεη αληηιήςεηο
εθκεηάιιεπζεο θαη ερζξεύεηαη ινγηθέο ηνπ ηύπνπ «πιεξώλσ γηα λα κνπ ην θηηάμνπλ» ή
«αξάδσ θαη αο ην θάλνπλ νη άιινη γηα κέλα». Όινη καδί ζπλεξγαδόκαζηε πάλσ ζε
απηά πνπ έρνπκε ζπκθσλήζεη λα θάλνπκε. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλα πάξε – δώζε
γλώζεσλ πνπ βνεζάεη ζηελ εμάιεηςε ξόισλ θαη «εηδηθώλ». Τα άηνκα εθείλα πνπ
αθήλνπλ ηνπο ππόινηπνπο λα θνπηάζνπλ γηα λα απνιαύζνπλ απηνί κεηά δελ
πεξληνύληαη γηα έμππλνη. Ζ θάζε ιπκαίλεηαη από θάηη ηέηνηεο ππαιιειηθέο ζρέζεηο θαη
ινγηθέο θαβάηδαο. Αλ πξαγκαηηθά δελ καο αξέζεη λα θαζόκαζηε, λα δνπιεύνπλ άιινη
γηα εκάο θαη λα εηζπξάηηνπκε, λα δνπιεύνπκε θαη λα θαξπώλνληαη νη άιινη από ηελ
εξγαζία καο θαη αλ ζηελ ηειηθή κπνπρηίζακε απηό ηνλ θόζκν πνπ ζεκειηώλεηαη πάλσ
ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηε θεξδνζθνπία, αο ζθαξθηζηνύκε ηξόπνπο πνπ ζα κπνξνύκε
λα ιεηηνπξγνύκε όζν ην δπλαηόλ κε ηνπο δηθνύο καο όξνπο.

Έλα από ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα ζηε δσή είλαη λα κπνξείο λα εθθξάζεηο ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζεηο. Χαίξεζαη, ιππάζαη, κηζείο, ζπγρσξείο, απνγνεηεύεζαη,
ειπίδεηο, εξσηεύεζαη. Ψάρλεηο λα βξεηο ζε όια απηά, αιιά θαη ζε άιια ηόζα ηνπο
ηξόπνπο πνπ ζα ζε θάλνπλ λα ηα βγάιεηο από κέζα ζνπ θαη ζα ηα κνηξαζηείο όρη κόλν
κε ηνλ εαπηό ζνπ αιιά θαη κε ηνπο γύξσ ζνπ. Δπηινγέο ππάξρνπλ πνιιέο θαη είλαη
ζηελ δηάζεζε ηνπ θαζελόο πνηα ζα δηαιέμεη. Ζ κνπζηθή είλαη ζίγνπξα κηα δηέμνδνο.
Απηόο είλαη θαη έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ θάπνηα άηνκα καδεπηήθακε θαη
δεκηνπξγήζακε ηελ νκάδα ζηνύληην ζηελ θαηάιεςε αληηβίσζε. Σθνπόο καο είλαη λα
θηηάμνπκε έλα ρώξν πνπ ν θαζέλαο ζα κπνξεί λα ηδακάξεη ειεύζεξα ρσξίο ηαξίθεο θαη
ηδηνθηήηεο λα ηα θνλνκάλε. Να γεκίζεη ε πόιε κπάληεο πνπ λα ζηήλνπλ κόλεο ηνπο ηηο
θάζεηο ρσξίο λα ρξεηάδνληαη λα ηα ζθάλε από εδώ θαη από εθεί γηα λα κνηξαζηνύλ ηελ
έθθξαζε ηνπο κε ηνπο ππόινηπνπο. Να κελ παξαθαιάλε ην θάζε ινγήο καγαδί γηα έλα
live παίδνληαο πάλσ ζε έλα ζθεληθό ερζξηθό. Να πιεξώζεηο γηα λα κπεηο δηαζρίδνληαο
ηηο ζπκπιεγάδεο θηηαγκέλεο από κπξάβνπο θαη λα ρξπζνπιεξώζεηο γηα λα πηεηο,
αλάκεζα ζε εξγαδόκελνπο πνπ ηξέρνπλ λα ζεξβίξνπλ θαη λα θαζαξίζνπλ
αλαζεκαηίδνληαο ηελ ώξα θαη ηε ζηηγκή.
Αμηνπνηήζακε ινηπόλ έλα ρώξν ηνπ θηηξίνπ θαη ζηεγάζακε ηηο κνπζηθέο καο
επηζπκίεο. Τν κπάηδεη καο ήηαλ 1,100 επξώ από έζνδα ελόο πάξηη, ηνπ
απηνδηαρεηξηδόκελνπ κπαξ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζρεδόλ θάζε Πέκπηε θαη δηάθνξεο
ζπλεηζθνξέο κειώλ ηεο ζπλέιεπζεο. Τέζζεξηο κήλεο κέρξη λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ
κνξθή ζην ζηνύληην ερνύζαλ κόλν ηα ηξππάληα θαη ηα ζθπξηά (άληε θαη κεξηθέο
ρξηζηνπαλαγίεο όηαλ θάηη καο πήγαηλε ζηξαβά). Μεηά από αξθεηή ζπιινγηθή δνπιεηά
θαη έλα ζσξό κεηξήκαηα, ζθόλεο, απνγνεηεύζεηο, κηθξνηξαπκαηηζκνύο, ατζηρηίξηα θαη
όρη έηζη αιιά έηζη ή κήπσο ηειηθά έηζη; Τα θαηαθέξακε! Τα ηάπα ηνύπα δελ βγαίλνπλ
πηα από ηα ζθπξηά αιιά από ηα ηύκπαλα θαη ηα απηηά καο ηξππάλε πιένλ από ηηο
θηζάξεο θαη όρη από ην δξαπαλνθαηζάβηδν. Ζ ραξά πνπ πήξακε όηαλ νινθιεξώζακε
ηηο εξγαζίεο δελ ρσξάεη λα γξαθηεί ζε θαλέλα πεληάγξακκν.
Ενύκε ζηελ θνηλσλία ηνπ γξήγνξνπ θαη ηνπ έηνηκνπ. Με έλα ηειεθώλεκα
θαγεηό ζηελ πόξηα καο. Κάηη πνπ κε ηα ίδηα ρξήκαηα ζα κπνξνύζακε λα θηηάμνπκε ζε
δηπιάζηα ηνπιάρηζηνλ πνζόηεηα θαη κε πην θξέζθα πιηθά. Λίγν ην ζλνκπάξηζκα ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ καγεηξέκαηνο, ιίγν ε πεπνίζεζε όηη δελ ζα ηα θαηαθέξνπκε, ιίγν ε
βαξεκάξα, καο βάδεη λα αλαζέηνπκε ζην fastfoodάδηθν ηελ πείλα καο. Ζ ραξά ηεο
δεκηνπξγίαο πάεη πεξίπαην καδί κε ηελ όξεμε θαη ηνλ πεηξακαηηζκό. Κάπσο έηζη είλαη
ηα πξάγκαηα θαη ζηε κνπζηθή ζθελή. Δλώ νη κπάληεο ζέινπλ λα παίμνπλ δελ επηιέγνπλ
λα θνπηάζνπλ παξαπάλσ αιιά γνπζηάξνπλ ηηο ζηξσκέλεο θαηαζηάζεηο. Πάκε –
παίδνπκε – θεύγνπκε. Γελ είλαη όκσο έηζη ξε κεγάιε. Πνηνο θνιιάεη ηηο αθίζεο; Πνηνο
θαζαξίδεη; Πνηνο θνπβαιάεη; Πνηνο ζεξβίξεη; Πνηνο πιέλεη θαη πνηνο ζηελ ηειηθή ηα
θνλνκάεη; Ο καγαδάηνξαο ζα θεξδίζεη έλα ρ πνζό θαη ε κπάληα κηα ς δηαζεκόηεηα
Απηνί πνπ δνπιεύνπλ γηα λα είλαη ην live απνιαπζηηθό ζα πάξνπλ ςίρνπια (θαη αλ ηα
πάξνπλ). Κάπνηνη ινηπόλ ηξώλε ινύθη γηα λα θάλνπλ θάπνηνη άιινη ην θνκκάηη ηνπο.
Σηνπο ρώξνπο δηαζθέδαζεο δελ δηαζθεδάδνπλ όινη θαη θαιό ζα ήηαλ λα ζθεθηόκαζηε
σο εξγαδόκελνη θαη όρη σο πειάηεο πνπ ιέεη θαη έλαο ηνίρνο. Ίζσο λα κελ ζνπ είραλ
πεξάζεη από ην κπαιό όια απηά. Δάλ ηα είρεο ζθεθηεί όκσο θαη δελ ζε πξνβιεκάηηζαλ
ή έρεηο καγαδί ή είζαη θαη ν πξώηνο ξνθ ζηαξρηδηζηήο.
Γηα καο ην λα παίδεηο κνπζηθή δελ ζε θάλεη δηαθνξεηηθό από ηνπο γύξσ ζνπ.
Γελ είκαζηε κε ηελ ηέρλε πνπ ηξέθεηαη κε θαιιηηέρλεο θαη ζεαηέο θαη μεξλάεη
αληζόηεηα. Δίλαη έλαο ηξόπνο γηα λα κηιήζεηο θαη λα εθθξαζηείο. Γελ είλαη γηα λα
πνπιήζεηο κνύξε. Ζ κνπζηθή πξέπεη λα μεθύγεη από ηελ ινγηθή ηνπ θέξδνπο θαη λα
πιεκκπξίζεη απειεπζεξσκέλνπο ρώξνπο, πιαηείεο θαη δξόκνπο. Να γεκίζνπλ ηα ερεία
κε θξαπγέο ακθηζβήηεζεο ηνπ «θζελνύ» θπξίαξρνπ. Οη θεξδνζθόπνη θαη νη wanna be
stars λα κελ βξίζθνπλ εληζρπηέο ησλ ινγηθώλ ηνπο. Όπσο θαη θαζηζηηθέο, ξαηζηζηηθέο
θαη ζεμηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο λα κελ βξίζθνπλ πξίδεο λα ηξνθνδνηεζνύλ.
Καλέλαο δελ ζα λνηαζηεί γηα εκάο, γηα ηηο αλάγθεο καο, γηα ηελ ςπραγσγία καο,
γηα ηελ δηαζθέδαζε καο, γηα ηελ θαςνύξα καο ζην θάησ-θάησ βξε αδεξθέ εθηόο από
εκάο ηνπο ίδηνπο. Όζν ζα αλαζέηνπκε ηα όλεηξα καο ζηνπο άιινπο ηόζν απηά ζα
αλαβάιινληαη.

