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Η «ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ», 
Η ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ 
ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Το πιο επικίνδυνο πράγμα, από αυτό που ονομά-
στηκε «ανταρσία των δεκαετιών του ΄60 και ΄70»
δεν ήταν οι επιμέρους εξεγέρσεις στις δυτικές μη-
τροπόλεις. Δεν ήταν η πολιτιστική και σεξουαλική
επανάσταση των ’60s. Δεν ήταν οι εργοστασιακοί
αγώνες των λευκών εργατών. Το πιο επικίνδυνο
ήταν  η ανασύνθεση της εργατικής τάξης με κέντρο
τον πολυεθνικό της χαρακτήρα. Το πιο επικίνδυνο
από όλα ήταν η πολιτική ηγεμονία των κατωτέρων
στρωμάτων της εργατικής τάξης, του «άλλου εργα-
τικού κινήματος». Γι’ αυτό έπρεπε να διαλυθεί οποι-
αδήποτε τέτοια οργανωτική ανασύνθεση. 

Από τη δεκαετία του ΄70 κι έπειτα, τα κράτη άνοι-
ξαν τις αγκάλες τους και δέχθηκαν πανηγυρικά στους
κόλπους τους σχεδόν το σύνολο της «αριστεράς των
κινημάτων», η οποία ανέλαβε έκτοτε τον ρόλο του
επιτηρητή της εργατικής τάξης. Ταυτόχρονα, βέβαια,
εξαπέλυσε και μία στρατηγική επίθεση. Η επίθεση
αυτή περιλάμβανε την παρανομοποίηση του πολυε-
θνικού προλεταριάτου∙ με ιδιαίτερη έμφαση στην ερ-
γατική νεολαία. 

Η αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα ναρκω-
τικά αποτέλεσε το κύριο όχημα ελέγχου και πει-
θάρχησης. Η απαγόρευση των ναρκωτικών, αυτό το
πειθαρχικό εργαλείο που ανακαλύφθηκε κατά τον
μεσοπόλεμο, τέθηκε εκ νέου σε  σκληρή εφαρμογή,
την ίδια στιγμή που οι γειτονιές παντού στη Δύση
πλημμύριζαν με κάθε είδους ντρόγκα. Για τους νεα-
ρούς κατοίκους των γειτονιών και των γκέτο, ο τε-
ράστιος εκβιασμός ήταν ένας: «Πώς το θέλεις το
κασέρι; Με σκλαβιά ή νταλαβέρι;». 

Η απαγόρευση των ναρκωτικών δεν ήταν κά-
ποιου είδους προστασία της δημοσίας υγείας από
επικίνδυνες ουσίες. Αντίθετα, δημιουργούσε ένα
πεδίο παράνομων δραστηριοτήτων και υλικών
συμφερόντων υπό τον έλεγχο των μπάτσων και των
μυστικών υπηρεσιών, εντός του οποίου η νεολαία
από τις εργατικές κατοικίες και τις φτωχογειτονιές
εγκλωβιζόταν από την εφηβεία καθώς είχε ελάχι-
στες άλλες επιλογές. «Εγκλωβισμένος σε μια καβά-
τζα με φιξάκια και αλάνια, εγκλωβισμένος σε μια
καβάτζα με ντρόγκια», έφτυνε ο driller MizOrMac
στο War. Μέσα σε αυτό το κρατικά οργανωμένο πε-
ριβάλλον απαξίωσης και εγκληματοποίησης, τα παι-
διά της γειτονιάς έπρεπε να επιβιώσουν.

Αυτό που οι μπάτσοι και οι κοινωνιολόγοι ονό-
μασαν «συμμορία» ήταν η μορφή οργάνωσης, κοι-
νωνικής ανατίμησης και υπαρξιακής επιβίωσης της

εργατικής νεολαίας. Ο τόπος που γεννήθηκε η
κουλτούρα του χιπ χοπ, το Μπρονξ στη Νέα Υόρκη
τη δεκαετία του 1970, συμπύκνωνε αυτές ακριβώς
τις συνθήκες που μπορούσε κανείς να συναντήσει
παντού σε όλα τα μήκη και πλάτη της καπιταλιστι-
κής Δύσης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έκτοτε
η πολυεθνική εργατική νεολαία σε διαφορετικούς
τόπους και χρόνους ταυτίστηκε με την κουλτούρα
του χιπ χοπ.

Τα ναρκωτικά αποτελούσαν πάντα τη δικαιολό-
γηση της συνεχούς αστυνομικής παρενόχλησης
στις γειτονιές. Το «μήπως κουβαλάτε τίποτα παρά-
νομο;» που ακούμε από τους μπάτσους στις γειτο-
νιές και τις πλατείες, αποτελεί κομμάτι ενός
ευρύτερου σχεδίου δημόσιας τάξης που υιοθέτη-
σαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλα τα κράτη από
τη δεκαετία του 1970 κι έπειτα. Οι μπατσοειδικοί
ονόμασαν αυτή την πολιτική «πολιτική της μηδενι-
κής ανοχής και «θεωρία των σπασμένων τζαμιών».
Και ήταν μια πολιτική που μετέτρεπε την μικροπα-
ραβατικότητα σε πρώτη αστυνομική προτεραι-
ότητα, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιούσε τις τοπικές
αρχές και τη μεσαία τάξη σε μία συμμαχία με τους
μπάτσους, προκειμένου η απείθαρχη εργατική νε-
ολαία να παραμένει βουβή στον κοινωνικό πάτο.2

Αλλά δεν τους έκαναν τη χάρη. Η κουλτούρα του
χιπ χοπ με τις διάφορες τοπικές παραλλαγές της
έγινε το όχημα επιβίωσης, έγινε η φωνή της εργατι-
κής νεολαίας, ο τρόπος έκφρασης της δρομίσιας
γνώσης, του στυλ της αλητείας, η έκφραση της πε-
ρηφάνιας της γειτονιάς.3 Μέσα από την ιστορία της
γέννησης της κουλτούρας του χιπ χοπ στις ΗΠΑ
μπορεί κάποιος να ανατρέξει στην ιστορία της δη-
μόσιας τάξης στη «Γη της Ελευθερίας». Το χιπ χοπ,
άλλωστε, μπορεί με έναν τρόπο να γίνει αντιληπτό
ως μια έμπρακτη εναντίωση σε αυτές τις πολιτικές.
Σκαλίζοντας, λοιπόν, την ιστορία των πολιτικών της
δημόσιας τάξης, θα στρέψουμε το βλέμμα μας στην
Αγγλία και ιδιαίτερα στο Λονδίνο, ίσως την πιο πο-
λυεθνική πρωτεύουσα του κόσμου, εκεί όπου μιλι-
ούνται πάνω από 300 διαφορετικές γλώσσες.

Η ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ:
«EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΙΑΙΝΑ»,
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Καθώς η καπιταλιστική κρίση ήταν σε πλήρη εξέ-
λιξη τη δεκαετία του ΄70, η πολυεθνική εργατική
τάξη στην Αγγλία δεχόταν μία επίθεση παρόμοια με
αυτή στο Μπρονξ. Το επίκεντρο της απείθαρχης νε-

ολαίας ήταν το Μπρίξτον στα προάστια του Λονδί-
νου. Ήδη από το 1978, η μελλοντική πρωθυπουργός
Μάργκαρετ Θάτσερ υποσχόταν ακόμη μεγαλύτερη
αστυνόμευση στους μετανάστες, οι οποίοι «έχουν
πλημμυρίσει» την Αγγλία.4 Πράγματι, οι παρενοχλή-
σεις της αστυνομίας μέσω εξακριβώσεων άρχισαν
να αποτελούν τη μόνιμη στρατηγική των άγγλων
μπάτσων. Τον Απρίλιο του 1981, η Μητροπολιτική
Αστυνομία του Λονδίνου ξεκίνησε την επιχείρηση
«Πλημμύρα 81» η οποία επικεντρώθηκε, εκτός των
άλλων, στο Μπρίξτον: μέσα σε πέντε μέρες γίνανε
943 εξακριβώσεις και 82 συλλήψεις με βάση ένα
νόμο του 1824 που επέτρεπε τον έλεγχο και την σύλ-
ληψη οποιουδήποτε θεωρούνταν ύποπτος για τη
διάπραξη εγκλήματος ακόμα και αν δεν είχε κάνει
απολύτως τίποτα.

Οι επικεφαλείς της επιχείρησης «Πλημμύρα 81»
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Στιγμιότυπο από βίντεο των νικητών των βρα-
βείων ρουφιανιάς που θέσπισε το αγγλικό κρά-
τος στα πλαίσια της καμπάνιας “Respect
Agenda” τo 2006. H “Respect Agenda” ήταν μια
ακόμα πρωτοβουλία των εργατικών του Τόνι
Μπλερ που έβαζε ως πρώτη προτεραιότητα τη
μικροπαραβατικότητα και τη ρουφιανιά, μια
εκδοχή της «μηδενικής ανοχής» στην Αγγλία. Οι
ρουφιάνοι στο βίντεο λένε: “Καταφέραμε να
κάνουμε την αστυνομία, την τοπική κοινότητα,
τα σχολεία να συμμετέχουν…», «Κρατούσαμε
ημερολόγια μέχρι να έχουμε επαρκή στοιχεία
...”, “Η τοπική ομάδα αστυνόμευσης… αγόρασε
ένα μηχάνημα αφαίρεσης γκραφίτι. Στον ελεύ-
θερο χρόνο μου, αφού κλείσω το μαγαζί μου
παίρνω το μηχάνημα και βγαίνω στη γειτονιά».
Πηγή respect.gov.uk



όμως δεν είχαν υπολογίσει καλά την οργή της ντό-
πιας νεολαίας. Σε μία εξέγερση που διήρκεσε ένα
τριήμερο και περιλάμβανε 279 τραυματίες μπά-
τσους, 56 καμένα αστυνομικά οχήματα και πάνω
από 150 κατεστραμμένα κτίρια, η μαύρη νεολαία
του Μπρίξτον έδειξε ότι δεν επρόκειτο να κάτσει με
σταυρωμένα τα χέρια να δέχεται τους καθημερι-
νούς εξευτελισμούς της αστυνομίας. Οι μπάτσοι
από την πλευρά τους πήραν το δικό τους μήνυμα.
Σύμφωνα με την έκθεση Σκάρμαν που έγινε κατά
παραγγελία του αγγλικού κράτους μετά την εξέ-
γερση, αυτό που απαιτούνταν ήταν καλύτερη συ-
νεργασία με την κοινότητα, δηλαδή με τους
ντόπιους μικροαστούς και ρουφιάνους, καθώς και
μεγαλύτερη εκπροσώπηση των μεταναστευτικών
κοινοτήτων στα αστυνομικά σώματα.5

Τη δεκαετία του ΄90, η πολιτική της «μηδενικής
ανοχής» και των «σπασμένων τζαμιών», η οποία
εφαρμοζόταν ήδη για πολλά χρόνια, έγινε επίσημο
αστυνομικό δόγμα για την πόλη της Νέας Υόρκης.
Εκεί, ο περιβόητος δήμαρχος Ρούντολφ Τζουλιάνι
κι ο αστυνομικός διευθυντής Γουίλιαμ Μπράτον,
εφάρμοσαν ανοιχτά την πολιτική της στόχευσης
στη μικροπαραβατικότητα εστιάζοντας σε οτιδή-
ποτε διασάλευε την τάξη, όπως για παράδειγμα στο
γκραφίτι, σε όσους έμπαιναν χωρίς εισιτήριο στο
μετρό, σε όσους καθάριζαν τα παρμπρίζ των αυτο-
κινήτων στα φανάρια, κτλ. Οι αντιλήψεις για τη δη-
μόσια τάξη που καλλιεργήθηκαν στις ΗΠΑ άρχισαν
όλο και περισσότερο να εξάγονται. Όλο και περισ-
σότερες αστυνομικές αρχές διαφόρων κρατών άρ-

χισαν να εκπαιδεύονται με βάση την αμερικανική
εμπειρία προσαρμόζοντάς την αναγκαστικά στα το-
πικά δεδομένα.

Η κρατική στρατηγική που εστίαζε στη μικροπα-
ραβατικότητα και τη συσπείρωση των απανταχού
ρουφιάνων, αποτέλεσε διακομματική πολιτική στην
Αγγλία και για την εισαγωγή της τα credits λαμβάνει
επάξια το Εργατικό Κόμμα του Τόνι Μπλερ. Έτσι, το
αγγλικό κράτος ξεκίνησε το 1997 μία ειδική αστυ-
νομική επιχείρηση με το όνομα «επιχείρηση Τρί-
αινα» με σκοπό, και καλά, την πάταξη των ένοπλων
εγκλημάτων που γίνονταν από μαύρο σε μαύρο. Η
επιχείρηση περιλάμβανε τη συμμετοχή ειδικής συμ-
βουλευτικής επιτροπής, στην οποία επικεφαλής
ήταν η Claudia Webbe, ανερχόμενη μαύρη πολιτι-
κός του Εργατικού Κόμματος. Με τη συμμετοχή,
λοιπόν, της ανερχόμενης μαύρης μεσαίας τάξης το
μπάτσικο μήνυμα ήταν εξαιρετικά εξωστρεφές και
μπορούσε να συσπειρώσει όλους τους διαθέσιμους
ρουφιάνους: 

Πριν ξεκινήσει η επιχείρηση, η ροή της πληρο-
φορίας σχετικά με πυροβολισμούς που σχετί-
ζονταν με ναρκωτικά ήταν αμελητέα. Η
επιχείρηση είχε υψηλό προφίλ, έκανε φαντα-
χτερές διαφημιστικές καμπάνιες, χρησιμοποι-
ώντας έξυπνες αφίσες, διαφημίσεις στα σινεμά,
στήριξη από celebrities και συμμετοχή σε τοπι-
κές εκδηλώσεις όπως το Urban Music Festival-
στο Earl’s Court. Η δημοσιότητα ήταν το κλειδί
τόσο για να πείσουν τους κατοίκους να αρχί-
σουν να παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες, όσο
και για να αποκρούσουν την κουλτούρα των
όπλων και την αντίληψη που υπάρχει σε ένα
μέρος της κοινότητας ότι κάποιος με όπλο πρέ-
πει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και φόβο.6

Η «επιχείρηση Τρίαινα» εστίαζε στις συνοικίες της
εργατικής τάξης και στόχευε στην αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης μεταξύ αστυνομίας και της μαύ-
ρης μεσαίας τάξης. Δεν ήταν απλά μια προπαγανδι-
στική εκστρατεία, καθώς η επιχείρηση περιλάμβανε
κι ένα ειδικό αστυνομικό σώμα. Αλλά αυτό για το
οποίο έμεινε γνωστή ήταν η ρουφιανιά, η προσπά-
θεια καταστολής κάθε αυτόνομης έκφρασης και η
επιβολή ενός είδους ρητορικής με την οποία διεξά-
γεται έκτοτε η συζήτηση για τη δημόσια τάξη και τη
«νεανική εγκληματικότητα».

Την ίδια εποχή που μπήκε μπροστά η επιχείρηση
αυτή, ανανεώθηκε και το νομοθετικό οπλοστάσιο
που στόχευε στη «νεανική εγκληματικότητα». Το
1998, ψηφίστηκε το Crime And Disorder Act στο
οποίο περιλαμβάνεται το Διάταγμα για την Αντικοι-
νωνική Συμπεριφορά (Anti Social Behaviour Order),
με βάση το οποίο μικροπαραβατικές νεανικές συμ-
περιφορές όπως το να πίνεις αλκοόλ δημόσια, να
μην πληρώνεις εισιτήριο στα μέσα, να επιδεικνύεις
θρασύτητα κατά των αρχών ή το να κάνεις γκραφίτι,
τιμωρούνταν με ειδικούς προσωποποιημένους πε-
ριοριστικούς όρους. Αυτό σήμαινε ότι: αν κάποιος
συλλαμβανόταν να κάνει γκραφίτι σε μία περιοχή,
του απαγορευόταν να κουβαλάει σπρέι σε αυτή την

περιοχή, αν κάποιος έβριζε τους ρουφιάνους στο
σχολείο, του απαγορευόταν να χρησιμοποιεί τη λέξη
«ρουφιάνος».7 Η λογική πίσω από το Διάταγμα αυτό
περιγραφόταν από τους δημοσιογράφους ως εξής:

Το κίνητρο πίσω από την εισαγωγή τους ήταν
λογικό: πολλοί από εμάς, ιδιαίτερα σε υποβαθ-
μισμένες περιοχές, υποφέρουμε από το χαμη-
λού επιπέδου έγκλημα όπως τη δημόσια
κατανάλωση αλκοόλ, τον βανδαλισμό των δη-
μόσιων χώρων […] Περίπου το 90% των νεο-
λαίων έχουν παραδεχθεί ότι έχουν επιδοθεί
στην εφηβεία τους σε κάποιου είδους αντικοι-
νωνική συμπεριφορά.8

Εκτός όλων αυτών, το Crime And Disorder Act πε-
ριλάμβανε το λεγόμενο Section 17, το οποίο υπα-
γόρευε ότι κάθε δήμος, κοινότητα και τοπικός
θεσμός θα έπρεπε να ευθυγραμμίζεται με τις γενι-
κότερες αντεγκληματικές πολιτικές, να συνεργάζε-
ται ενεργά με την αστυνομία και να αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες απέναντι στην εγκληματικότητα.
Αυτό σήμαινε ότι η πολιτική για τη δημόσια τάξη θα
ασκούνταν ενιαία από διάφορους κρατικούς θε-
σμούς, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, κι όχι μόνο από την αστυνομία. Η σημασία
του μέτρου αυτού ήταν σημαντική για την αλλαγή
νοοτροπίας των τοπικών αρχών:

Το να μην κάνουμε τίποτα δεν αποτελεί επι-
λογή. Σε βάθος χρόνου, το αποτέλεσμα θα
είναι να αλλάξει η νοοτροπία κάθε τοπικής
αρχής και έτσι το ζήτημα της μείωσης του εγ-
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Η συζήτηση για τα «παιδιά με τις κουκούλες»
είχε πάρει φωτιά στην Αγγλία μετά την εξέ-
γερση του Τότεναμ του 2011. Δεν ήταν λίγοι
αυτοί που αναγνώριζαν ότι η κουκούλα ήταν
τελικά ένα μέσο προστασίας απέναντι στην εμ-
μονή που διέκρινε την αγγλική κοινωνία να
βάζει παντού κάμερες ασφαλείας CCTV. Ο συ-
νολικός αριθμός των καμερών στην Αγγλία
είναι άγνωστος. Υπολογίζεται ότι μπορεί να
υπάρχουν μέχρι και πέντε εκατομμύρια κάμε-
ρες, ενώ ένα άτομο σε μια πόλη σαν το Λονδίνο
μπορεί να βιντεοσκοπείται ως και πάνω από
100 φορές κατά τη διάρκεια μιας βόλτας.

O αμερικανός William Bratton εφάρμοσε τις θε-
ωρίες της «μηδενικής ανοχής» και των «σπα-
σμένων τζαμιών» στη Νέα Υόρκη από τη
δεκαετία του ΄80, όταν και είχε διοριστεί επικε-
φαλής της αστυνομίας του μετρό. Σταδιακά
έγινε ένα είδος ειδήμονα των πιο εξελιγμένων
μπατσοθεωριών, ώστε δέχθηκε πρόταση να
αναλάβει ειδικό πόστο στην αγγλική αστυνομία.
Τελικά δεν ανέλαβε το πόστο, αλλά το 2009 τι-
μήθηκε για τη συμβολή του στον μετασχηματι-
σμό της αστυνόμευσης στην Αγγλία με τον τίτλο
«Commander of the Most Excellent Order of the
British Empire (CBE)». Εν τω μεταξύ, είχε μετα-
τραπεί σε ένα είδος celebrity της μηδενικής ανο-
χής συμμετέχοντας σε συνέδρια και δίνοντας
συνεχώς ομιλίες. 



κλήματος και της απειθαρχίας θα λαμβάνεται
«αυτόματα» υπόψη.9

Μαζί με όλα αυτά, η αγγλική αστυνομία είχε το δι-
καίωμα να διατάζει, χωρίς δικαστική συνδρομή, τη
διάλυση οποιασδήποτε συγκέντρωσης άνω των δύο
ατόμων. Ήταν ένα είδος επιλεκτικής απαγόρευσης
κυκλοφορίας πολύ πριν τη συνηθίσουμε όλοι:

Οι διαταγές εκκένωσης επέτρεπαν στις αστυ-
νομικές δυνάμεις οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς
δικαστική ενημέρωση ή εποπτεία, να επιβά-
λουν σε «ομάδες δύο ή περισσότερων ατό-
μων» να αποχωρήσουν από μία συγκεκριμένη
περιοχή, «τη ζώνη εκκένωσης», και να μην
έχουν το δικαίωμα επιστροφής για 24 ώρες, αν
οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν την άποψη ότι
συνέβαιναν  ή επρόκειτο να συμβούν αντικοι-
νωνικές ενέργειες  -προσθέτοντας μια χαριτω-
μένη δυστοπική αίσθηση «προ-εγκλήματος»
σε μία ήδη αυθαίρετη διαδικασία. Τα τοπικά
συμβούλια μπορούσαν να ορίσουν ορισμένες
περιοχές ως «ζώνες εκκένωσης» ως και για έξι
μήνες (και μετά να το ανανεώσουν για άλλους
έξι μήνες), ουσιαστικά απαγορεύοντας σε ομά-
δες δύο ή περισσότερων να αράζουν έξω: εκα-
τοντάδες τέτοιες ζώνες επιβλήθηκαν από το
2003 και μετά, σχεδόν πάντα στις αστικές πε-
ριοχές όπου συναθροίζονται νέοι: στους δρό-
μους, σε πλατείες, γύρω από εμπορικά κέντρα,
δίπλα από κόμβους μέσων μεταφοράς. Επι-
πλέον, οποιοσδήποτε κάτω των δεκαέξι που
βρισκόταν στις ζώνες εκκένωσης χωρίς τη συ-
νοδεία γονέα ή «υπεύθυνου ενήλικα», μπο-
ρούσε να εξαναγκαστεί να γυρίσει σπίτι και
ουσιαστικά να του επιβληθεί απαγόρευση κυ-
κλοφορίας.10

Το αγγλικό κράτος ανέπτυξε μία σειρά εργαλείων
από τα τέλη της δεκαετίας του΄90, τα οποία σκό-
πευαν στον έλεγχο του δημόσιου χώρου και στην
εγκληματοποίηση των εφήβων που κατάγονται από
μη προνομιούχες περιοχές. Πραγματικά, το να αρά-
ζει απλά κανείς σε κάποιες γειτονιές του Λονδίνου
είχε μετατραπεί σε δυνητικό έγκλημα. Στόχος τους
ήταν η πολυεθνική εργατική νεολαία να τρώει σφα-
λιάρες και να παραμένει βουβή στον πάτο. Την ίδια
περίοδο που αναπτύσσονταν αυτά τα μέτρα, μου-
σικές κουλτούρες του δρόμου βασισμένες στο ραπ
άρχισαν να κάνουν ιδιαίτερα ενοχλητικά την εμφά-
νισή τους. Το ανησυχητικό δεν ήταν ότι οι ράπερς
ρίχνανε τα πιο χυδαία καντήλια ενάντια στους μπά-
τσους και τους ρουφιάνους. Αλλά ότι το στυλ της
απείθαρχης νεολαίας άρχισε να ηγεμονεύει πολιτι-
σμικά και να ενοποιεί κοινωνικά ως ό,τι πιο αυθεν-
τικό στη διασκέδαση και τη ζωή της εργατικής
νεολαίας.

GRIME: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ,
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΟΥΣ11

Το ραπ είχε ήδη φτάσει από τη δεκαετία το ΄80
στην Αγγλία επηρεασμένο από το αμερικανικό
στυλ, όπως παντού στην Ευρώπη. Ένα διακριτά αγ-
γλικό στυλ ραπ άρχισε να δημιουργείται στα τέλη
της δεκαετίας του ΄90 από μία μίξη μεταξύ του πα-
ραδοσιακού αμερικανικού χιπ χοπ και της ηλε-
κτρονικής μουσικής που παιζόταν στην Αγγλία στα
’90s, δηλαδή της jungle, της drum n’ bass και του
ukgarage. Τονέο στυλ, που σταδιακά ονομάστηκε
grime, παιζόταν από τους πειρατικούς ραδιοφωνι-
κούς σταθμούς του Λονδίνου όπως ο Rinse Fm και

ο Deja-Vu. Κλίκες όπως οι So Solid Crew, χωρίς να
αποχωρίζονται το χορευτικό στυλ, άρχισαν ταυτό-
χρονα να ραπάρουν σε πιο σκοτεινές μελωδίες πε-
ριγράφοντας –εκτός των άλλων- τη ζωή της
νεολαίας στις συνοικίες του Λονδίνου:

Κατάγομαι από ένα μέρος που δεν ξέρεις τι θα
παίξει στη γωνία

Θα πας φυλακή, θα αποτύχεις ή θα τα γαμήσεις
όλα.12

Τα πρώτα grime κομμάτια ήταν αυτά του εικοσά-
χρονου Wiley και του δεκαεξάχρονου Dizzy Rascal
που κυκλοφόρησαν το 2000. To 2003, ο δίσκος του
Dizzee Rascal με τίτλο “BoyindaCorner” έκανε ιδιαί-
τερα δημοφιλές το grime, το οποίο σταδιακά μετα-
τρεπόταν σε ένα τρόπο χύμα έκφρασης των καθη-
μερινών εμπειριών στις γειτονιές. Μουσική από δε-
καεξάχρονους για δεκαεξάχρονους. Καθώς η δυνα-
μική των πειρατικών ραδιοφώνων είχε αρχίσει να
φθίνει, το νέο μουσικό ιδίωμα άρχισε να διαδίδεται
από μουσικά τηλεοπτικά κανάλια όπως το Channel
U, από το οποίο πέρασαν ράπερς όπως ο Tinchy
Stryder, ο Devlin, ο Giggs, ο Skepta. Η εκπομπή
“Streetz, Grime and Life” παρουσίαζε τις πιο καυτές
νέες μπάρες και ήταν το μέσο για να προβληθούν
οι δυνατότητες του νέου μουσικού στυλ σε όλο το
νησί.

Παρ’ όλα αυτά, οι νεαροί των γειτονιών που χώ-
νανε από την εφηβεία ήταν μακριά από αυτή τη δη-
μοσιότητα. Οι περισσότεροι ήταν γνωστοί μόνο στις
γειτονιές τους, σε ένα μικρό αριθμό ανθρώπων. Η βι-
αιότητα των μπάτσων στις γειτονιές, ιδιαίτερα μετά
την «αντιτρομοκρατική» παράνοια στα μέσα της δε-
καετίας του 2000, ήταν ένα μόνιμο θέμα του grime.
Ο Big Narstie έλεγε στο Pain Therapy με σαρκαστικό
στυλ: «Οι μπάτσοι γουστάρουν να με σταματάνε,
πρέπει να είμαι πολύ καυλιάρης γιατί τους αρέσει να
με ψαχουλεύουν». Οι Krept, Konanκαι Skepta παρο-
μοίως εκφράζανε την οργή τους για τις συνεχείς πα-
ρενοχλήσεις της αστυνομίας λέγοντας στο κομμάτι
F.T.W.S./Active: «Η αστυνομία με σταμάτησε και
ήθελε να ψάξει το αμάξι μου, άμα δεν έχουν κάποιο
λόγο να το κάνουν, δεν θα ψάξουν τίποτα».

Το grime εξέφραζε μία πλευρά της κοινωνικής και
πολιτικής ζωής, η οποία παρουσιαζόταν στον επί-
σημο λόγο ως «νεανική εγκληματικότητα» ή «έγ-
κλημα με τα μαχαίρια». Αυτός βέβαια ήταν ο τρόπος
που η κρατική αφήγηση συσκότιζε την πραγματι-
κότητα της διατήρησης ολόκληρων κοινοτήτων
στον κοινωνικό πάτο. Η παρουσίαση της απείθαρ-
χης εργατικής νεολαίας ως αδίστακτοι εγκληματίες
αποτελούσε την εγγύηση της παραμονής τους σε
αυτή τη θέση. Σε τελική ανάλυση βέβαια, οι μπάτσοι
πάντα αναλάμβαναν δράση. Οι Tinie Tempah, GFrsh
και ο Wretch 32 λένε στο κομμάτι All You: «Είπα στον
μπάτσο ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω και ο μπάτσος
έβγαλε το γκλοπ, τα σκατά που τρώμε φίλε δεν μπο-
ρείς ούτε να τα φανταστείς».13

Από μία σκοπιά το grime, όπως και τόσες άλλες
παραλλαγές της ραπ σε διάφορα κράτη, αποτε-
λούσε μια εξιστόρηση του τρόπου με τον οποίο
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Χάρτης του Λονδίνου που δείχνει τις περιοχές των σημαντικότερων ομάδων ντριλ ραπ.
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εφαρμοζόταν η «μηδενική ανοχή» στην Αγγλία, σε
μία εποχή που η «αντιτρομοκρατική»-αντιμου-
σουλμανική παράνοια είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό
ώστε οι μπάτσοι πυροβολούσαν στο ψαχνό. «Βρα-
ζιλιάνος με οκτώ σφαίρες στο κεφάλι στο Λονδίνο,
τι άλλο φοβάσαι πες μου και θα γίνω», έλεγε ο BD
Foxmoor το 2005.

Η Αγγλία, χώρα-εξαγωγέας μουσικής και κουλ-
τούρας, είχε μια μακρά παράδοση αφομοίωσης και
ενσωμάτωσης∙ ακόμα και του πιο σκληρού και χυ-
δαίου στυλ της εργατικής τάξης. Αλλά ο ρεαλισμός
και η ευθύτητα του grime δημιουργούσε μία αί-
σθηση κοινότητας και αποτελούσε ένα ενοποιητικό
στοιχείο που προκαλούσε ανησυχία. Το πρώτο
βήμα ήταν η προσπάθεια να μην έχουν στη διάθεσή
τους χώρους πραγματοποίησης συναυλιών. O
ράπερ Giggs έλεγε σχετικά:

“Οι μπάτσοι με βάση την επιχείρηση Τρίαινα
σταμάτησαν πάνω από 100 συναυλίες μου…
Ξέρεις, από τα μέρη από τα οποία καταγόμα-
στε το ξέρουμε όλοι, ότι οι μπάτσοι, ό,τι και να
κάνεις, θα προσπαθήσουν να σε σταματή-
σουν… Έτσι, αρχίσαμε να κάνουμε κρυφές συ-
ναυλίες. Έστελνα ένα e-mail σε όσους είχαν
πάρει εισιτήριο και τους έλεγα να έρθουν σε
ένα συγκεκριμένο μέρος. Εκεί τους περίμενε
ένας δικός μας με λεωφορείο και τους πήγαινε
στο κρυφό μέρος όπου θα γινόταν η συναυλία.
Το ζήτημα δεν ήταν τα λεφτά που θα έβγαζα,
αλλά η φάση».14

Οι μπάτσοι επισήμως θέσπισαν στα μέσα της δε-
καετίας του 2000 τη λεγόμενη «Δήλωση 696». Αυτή
ήταν μία δήλωση την οποία έπρεπε να υποβάλλεις
στην αστυνομία 14 ημέρες πριν τη συναυλία.
Έπρεπε να δηλώσεις τι είδους μουσική θα παιζόταν,
σε ποιους απευθυνόταν, τι εθνικότητας θα ήταν
αυτοί που θα παρευρίσκονταν, καθώς και τα στοι-
χεία όλων των εμπλεκόμενων καλλιτεχνών, μαγα-
ζατόρων κτλ. Σε διαφορετική περίπτωση, οι μπά-
τσοι μπορούσαν να απαγορεύσουν τη συναυλία,
όπως κι έγινε πολλές φορές.

Η ανησυχία των κρατικών αρχών για το μίσος της
εργατικής νεολαίας για την πάρτη τους αποδεί-
χτηκε σύντομα εύλογη. Στις 4 Αυγούστου του 2011,
η δολοφονία από μπάτσους του 29χρονού Mark
Duggan στο Τότεναμ του Λονδίνου επανέφερε στο
προσκήνιο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το
ζήτημα της κατάστασης της εργατικής νεολαίας
στις γειτονιές του Λονδίνου, αλλά και ολόκληρου
του νησιού. Ο Duggan δεν ήταν καθόλου άγνωστος
στη σκηνή του grime στο Τοτέναμ: δυο χρόνια πριν
τη δολοφονία, είχε εμφανιστεί στο background
ενός βιντεοκλίπ του Skepta.15

Η νεολαία του Λονδίνου, αλλά και άλλων πόλεων
της Αγγλίας, τραγούδησε έμπρακτα το Burnin and
Lootin του Bob Marley ξανά, τριάντα χρόνια μετά
την εξέγερση του Brixton. Καθώς η Αγγλία ετοιμα-
ζόταν για το Brexit, τους ολυμπιακούς αγώνες του
2012και την επαναφορά των ιδανικών της Γηραιάς
Αλβιόνας, η συζήτηση γύρω από την κατάσταση

στις γειτονιές περιορίστηκε στη βέλτιστη αναλογία
μπάτσων και κοινωνικών λειτουργών που θα
έπρεπε να έχει η διαχείριση της εργατικής νεολαίας.
Το 2012, ένας μαύρος κοινωνικός λειτουργός πε-
ριέγραφε το υποκείμενο ενασχόλησής του ως εξής:

Η αντίληψή τους για τον κόσμο – την οποία απο-
καλώ νοοτροπία της κοινωνικής αποστέρησης-
στερείται ηθικής διάστασης και ενδιαφέρεται
ελάχιστα για τις κοινωνικές υποχρεώσεις ή την
αλληλεπίδραση με την κοινωνία γενικότερα.
Έχουν τους δικούς τους κώδικες και σύστημα
πεποιθήσεων το οποίο κυριαρχεί στην καθημε-
ρινότητά τους, άσχετα με την κοινωνία. Ένας κώ-
δικας που περιλαμβάνει το να γίνονται μέλη
συμμοριών, να παραμένουν στη γειτονιά τους,
να μη ρουφιανεύουν, να κλέβουν, να είναι κοι-
νωνικά απείθαρχοι, να μη γουστάρουν την
αστυνομία, να κουβαλάνε μαχαίρια, να οδη-
γούνται σε κακές συμπεριφορές, σε τσαμπου-
κάδες, ακόμα και σε εξεγέρσεις. […] Το
χειρότερο από όλα είναι ότι αυτοί οι νεαροί επι-
βάλλουν τη δική τους δικαιοσύνη με ολέθριες
συνέπειες. Αλλά αυτή η συμπεριφορά τούς κάνει
να νιώθουν ότι είναι κομμάτι κάποιου πράγμα-
τος, ότι ανήκουν κάπου, κάτι που τους αρνείται
η κοινωνία. […] Οι νεαροί αυτοί σκέφτονται:
«δεν έχουμε τίποτα, άρα δεν έχουμε τίποτα να
χάσουμε.16

Αυτοί που δεν έχουν τίποτα να χάσουν ανέπτυξαν
έναν κώδικα επικοινωνίας, μια κουλτούρα, μια
γλώσσα ελάχιστα κατανοητή έξω από τις γειτονιές.
Αυτή η κουλτούρα είχε όλα τα χαρακτηριστικά που
διατρέχουν την πολυεθνική εργατική τάξη η οποία
προσπαθεί να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον κρίσης
και φασισμού. Μίσος για τους μπάτσους και τους
ρουφιάνους, περηφάνια για τη γειτονιά και την
παρέα και πάντα μεγάλες δόσεις αυτοκαταστροφής.

Η επόμενη μέρα της εξέγερσης του Τότεναμ είχε
χιλιάδες συλλήψεις και καταδίκες. Είχε τα προλη-
πτικά μέτρα ενάντια στην «αντικοινωνική συμπερι-
φορά» να αυξάνονται. Είχε τους μπάτσους και τις
ΜΚΟ να στοχεύουν ξανά στην εργατική νεολαία,
πολλές φορές και στην οικογένεια της εργατικής νε-
ολαίας (φωτό 2). Εν ολίγοις, δεν είχε τίποτα ουσια-
στικό για τους κατοίκους του Λονδίνου∙ εκτός από
μπάτσους και βία.

DRILL : Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ
ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΤΕΝΑΜ

Καθώς αρκετοί αστέρες τουgrime άρχισαν στα-
διακά να γίνονται mainstream, ένα νέο μουσικό στυλ
άρχισε να εμφανίζεται στο νότιο Λονδίνο, μερικούς
μήνες μετά την εξέγερση στο Τότεναμ. Το στυλ αυτό
ονομαζόταν drill και η καταγωγή του ήταν από το Σι-
κάγο. Εκεί όπου έφηβοι ράπερς, όπως ο Chief Kief
και ο ξάδερφος του Fredo Santana,διαμόρφωσαν
μία σκοτεινή, άμεση και σκληρή εκδοχή της τραπ με
βασικό θέμα την περιγραφή των βίαιων περιπετειών
των συμμοριών στις γειτονιές. 

Το στυλ αυτό υιοθετήθηκε από τους νεαρούς του
Νότιου Λονδίνου και πολύ σύντομα κατέκτησε την

Οι “67” από το Brixton Hill είναι από τους πιο
γνωστούς στην drill σκηνή. Τα πιο γνωστά
μέλη τους είναι οι LD (παλιότερα γνωστός ως
Scribz), Monkey, Dimzy, Liquez, ASAP και ο SJ.
Η πρώτη τους προσπάθεια για περιοδεία στην
Αγγλία απαγορεύτηκε από την αστυνομία. Το
2014, ο Scribz κρίθηκε ένοχος για αντικοινω-
νική συμπεριφορά και του απαγορεύτηκε να
ραπάρει για δύο χρόνια. Ο Scribz άλλαξε το
όνομά του σε LD και άρχισε να παίζει με
μάσκα. Τα επόμενα χρόνια, πολλά μέλη τους
καταδικάστηκαν για ναρκωτικά και φυλακί-
στηκαν για μεγάλο διάστημα. Στα drills τους
εμφανίζεται η γλώσσα των εφήβων του Νό-
τιου Λονδίνου με έμφαση στην περηφάνια και
τη δύναμη της συμμορίας, ενώ τα beef σε αν-
τίπαλα crews ήταν συνεχή. Εννοείται πως η
βίαιη καθημερινότητά τους διατρέχει από την
αρχή μέχρι το τέλος τα lyrics. Τσεκ τα «67 Ft
Giggs – Lets Lurk»καιτο «67 (LD) – Live Corn».

Οι Harlem Spartans από το Kennington του
Νότιου Λονδίνου με τους MizOrMac, Loski,
Blanco και πολλούς άλλους ήταν από τους πιο
ταλαντούχους∙ με μοναδικό flow και πιο μελω-
δικά beats από το συνηθισμένο. Τα περισσό-
τερα μέλη τους στην πορεία φυλακίστηκαν για
ναρκωτικά ή κατοχή όπλου (μαχαιριού) ή δο-
λοφονήθηκαν. Τσεκ  «Harlem Spartans (Loski) –
Hazards» και «Harlem Spartans (Blanco, Zico,
Bis, TG Millian & MizOrMac) – Call Me A Spar-
tan».

Μερικές από τις πιο ιστορικές ομάδες
drillers του Λονδίνου είναι οι εξής:



22

ηγεμονία σε πολλές γειτονιές της πόλης. Το drill
ήταν απαλλαγμένο από οποιαδήποτε λυρική διά-
θεση και περιέγραφε με ωμό τρόπο τη ζωή στις συ-
νοικίες του Λονδίνου, όπου η οικονομία των
ναρκωτικών είχε δημιουργήσει ένα πεδίο αλλεπάλ-
ληλων συγκρούσεων μεταξύ των συμμοριών από
διαφορετικές γειτονιές.

Η κατάσταση δεν ήταν πολύ διαφορετική από το
Μπρονξ της δεκαετίας του ΄70: τα παιδιά της μαύ-
ρης εργατικής νεολαίας σφάζονταν μεταξύ τους,
αρκετές φορές «για μαλακίες», όπως είχε πει ο Africa
Bambataa. Οι μπάτσοι στη συνέχεια περισυνέλλε-
γαν χαρούμενοι τα πτώματα, αφού ακόμα ένα «κοι-
νωνικό απόβλητο» βγήκε από τη μέση και κατόπιν
στοχοποιούσαν εκ νέου τις μαύρες κοινότητες ως
βάρβαρες και αντικοινωνικές.

Εξ αρχής η μουσική drill στοχοποιήθηκε ως μία
μουσική που υποκινεί το έγκλημα και συγκεκριμένα
αυτό που οι μπάτσοι αποκάλεσαν «το έγκλημα με
τα μαχαίρια(knife crime)». Αυτή, βέβαια, είναι στην
πραγματικότητα η τρέχουσα κρατική αφήγηση με
την οποία παρουσιάζεται ένα κομμάτι του ζητήμα-
τος της δημόσιας τάξης στην Αγγλία. Πράγματι, στο
drill μπορεί να βρει κάποιος άπειρες αναφορές σε
μαχαιρώματα ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες.
Αλλά όλα αυτά συμβαίνουν καθώς η νεολαία βρί-
σκεται παγιδευμένη μέσα σε μια βίαιη καθημερινό-
τητα και προσπαθεί να επιβιώσει. Μια καθημε-
ρινότητα που χτίστηκε από το κράτος και επιτηρεί-
ται από τους μπάτσους. Οι AM και ο Skengdo από
τους 410 γράφουν στο κομμάτι τους «Από τα
νότια»:

Έτσι αρχίσαμε να τριγυρνάμε από δω και από
κει και να μαζευόμαστε

οι μπάτσοι όρχησαν να μας κυνηγάνε […]

Όχι, δεν μπορούν να ανεχτούν που είμαι μαύρος

βλέπουν ένα μαύρο νεολαίο και το μόνο που
σκέφτονται είναι μαχαιρώματα

Δεν ξέρεις καν αυτό τον τυπά, φοράει αθλητικά
και νομίζεις πως σπρώχνει

Έφαγα εννιά μήνες με αναστολή επειδή ρά-
παρα, ακόμα δεν πιστεύω ότι συνέβη […]

Αδερφέ θέλω να βγάλω κάνα φράγκο, δεν παί-
ζει δουλειά, θα βοηθήσεις;

Δεν θέλουν να τον βοηθήσουν, έτσι άρχισε τα
ντίλια και είναι φυλακή τώρα

Ρε φίλε απλά προσπαθώ να επιβιώσω, να είμαι
σίγουρος ότι θα έχουμε κάτι να φάμε.17

Η ιστορία του ράπερ MizOrMac από τους Harlem
Spartans στη συνοικία του Kennington είναι επίσης
ενδεικτική, όσον αφορά την αυτοκαταστροφή στην
οποία οδηγεί η ελεγχόμενη από το κράτος παρά-
νομη οικονομία και οι αντιθέσεις πουde facto δημι-
ουργεί. Δύο από τους κολλητούς του MizOrMac, ο
Biskit και ο Latz,είχαν μαχαιρωθεί μέχρι θανάτου το
2019, ενώ αυτός ήταν στη φυλακή για κατοχή ενός
όπλου και ενός σπαθιού σαμουράι(!). Με την απο-
φυλάκισή του έγραψε το “Η επιστροφή του Mac”
στο οποίο λέει:

RIPMo, Latz, Biskit, Free Smarko

Η επιστροφή του Μακ, Μακ, Μακ/σκοπευτής
των Spartans, λοχαγός του Kennington […]

Είμαστε οι σπαρτιάτες του 21ου αιώνα /στο
Νότιο Λονδίνο η πλειοψηφία είναι μαύροι […]

Αυτά τα χρόνια ήταν κάθε άλλο παρά ωραία/
Όλα τα δάκρυα με κάνανε ακόμα πιο κάθαρμα
[…]

Τώρα οι φίλοι μου απ’ το Kennington/κάποιοι
απ’ αυτούς δεν είναι πια μαζί μας […]

Είμαι ο ίδιος άνθρωπος που έκανε το ντριλ επί-
καιρο/Τώρα σκέψου να ραπάρω για το οτιδή-
ποτε

οι μπάτσοι θα νομίσουν ότι είμαι τρομοκράτης

Ακούστε κυρίες και κύριοι/μιλάω ως πολίτης
του Kennington […]

Τώρα πίσω στη βίαιη ζωή μου/ενάντια στους
εχθρούς και τους μπάτσους.8

Αν και η mainstream κουλτούρα του κινηματο-
γράφου και της τηλεόρασης είναι τίγκα στη βία κάθε
είδους, η βία που παρουσιάζεται από τη ραπ μου-
σική γενικά και από το drill πιο συγκεκριμένα, βρέ-
θηκε στο στόχαστρο της λογοκρισίας. Η επικεφαλής
της Αστυνομικής Διεύθυνσης  του Λονδίνου, Cressi-
daDick (πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής
υπηρεσίας), παρέα με τον πακιστανικής καταγωγής
δήμαρχο του Λονδίνου, Sadiq Khan, άρχισαν από το
2017 να πιέζουν το αμερικανικό Youtube, έτσι ώστε
όσα μουσικά βίντεο drill rap δεν άρεσαν στη μη-
τροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου να κατεβαί-
νουν από το Youtube. Πράγματι, από το 2018 δεκά-
δες βίντεο κατέβηκαν, δεκάδες drillers μπήκαν φυ-

Οι «410» από το Myatt’s Field κοντά στο Μπρίξ-
τον, με τους Skengdo και AM είναι από τους πιο
γνωστούς drillers του Λονδίνου. To 2018, έγι-
ναν οι πρώτοι στην αγγλική ιστορία που κατα-
δικάστηκαν επειδή έπαιζαν ένα κομμάτι∙ το
“Attempted 1.0”. Το κομμάτι περιγράφει τις αι-
ματηρές συμπλοκές μεταξύ συμμοριών στο
Λονδίνο. Μία πλειάδα λέξεων χρησιμοποιείται
για να περιγράψει τον μαχαιρωμένο, όπως
“shanked”, “cheffed”, “chopped”, “chinged”. Τσεκ
“410 (Skengdo & AM) – Crash” και “410 (Sparkz,
Y.Rendo & A.M – Think Again». Στη φωτό οι
Skengdo και AM υπογράφουν συμβόλαιο σε
δισκογραφική εταιρεία.

Οι “150” από το Angel Town του Brixton βρί-
σκονταν σε ένα ατέλειωτο beefμε τους γειτονι-
κούς «67». Ο Stickz ήταν από τους πρωτο-
πόρους που καθόρισαν τη βρετανική παραλ-
λαγή του Drill. Τσεκ «Stickzodt X S Wavey X Ard
Adz X Jboy X Sho Shallow X Mdargg - Hella
Kwengins» και «Stickz - 150 Degrees».

Οι OFB από το Broadwater Farm Estate στο Τό-
τεναμ, του Βόρειου Λονδίνου. Ο Headie One
είναι ήδη πολύ γνωστός, αλλά το crew έχει πολ-
λούς άλλους έφηβους ράπερς μεταξύ των
οποίων ο Bandokay, του οποίου το πραγματικό
όνομα είναι Kemani Duggan και είναι γιος του
δολοφονημένου από τους μπάτσους Mark
Duggan. Η δολοφονία του τελευταίου πυρο-
δότησε την εξέγερση στο Τότεναμ το 2011.
Τσεκ «OFB (RV & Headie One) – Know Better»
και «OFB (Bandokay, Double Lz, SJ) - Next Up?».

Οι Homerton από το Hackney έχουν τρεις
από τους σημαντικότερους drillers: τον Un-
known T, τον KO και τον V9. Τσεκ «Homerton
(Unknown T) – Homerton B» και «Homerton
(Unknown T & KO) – 9ner Ting».
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λακή, άλλοι λάβανε ειδικές ποινές ως αντικοινωνι-
κοί, ενώ πολλές συναυλίες τους ακυρώθηκαν.

Όπως ίσως θα έχετε καταλάβει, η «πανδημία του
κορωνοϊού», οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας, η γε-
νική εγκληματοποίηση της κοινωνίας από τον
Μάρτη του 2020, δεν έκανε τους κατοίκους των κα-
κόφημων συνοικιών του Λονδίνου να εκπλαγούν.
Αυτοί και αυτές που βρίσκονταν εδώ και δεκαετίες
σε μία μισο-κηρυγμένη κατάσταση «έκτακτης ανάγ-
κης», γνώριζαν τι πάει να πει απαρτχάιντ. Και πάλι
μέσα στις χειρότερες συνθήκες θα πρέπει να επι-
βιώσουν. Και σίγουρα η κραυγή “back your city”
είναι ξανά στα χείλη τους.
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Το σχεδιάγραμμα αποτυπώνει τη σχέση ενός «συμμορίτη» και της οικογένειάς
του με τους τοπικούς κρατικούς θεσμούς. Περιλαμβάνεται σε μία από τις εκθέ-
σεις που καταρτίστηκαν μετά την εξέγερση του Τότεναμ το 2011 κι έχει τίτλο
«Σταματώντας τη βία των συμμοριών και των νεολαίων: μία δια-κυβερνητική
αναφορά». Η πραγματική στόχευση είναι τα κατώτερα στρώματα της πολυε-
θνικής εργατικής τάξης και ιδιαίτερα η μονογονεϊκή οικογένεια στις εργατικές

συνοικίες, η οποία αποτελεί το πλέον υποτιμημένο κομμάτι της τάξης.  Παρα-
τηρείστε το εύρος των επαφών κράτους-εργατικής τάξης που ξεκινάνε από το
σύστημα υγείας, περνάνε στην εκπαίδευση και καταλήγουν στο σύστημα δι-
καιοσύνης. Να σημειωθεί ότι στο Νότιο Λονδίνο ένα μεγάλο ποσοστό των οι-
κογενειών είναι μονογονεϊκές.19


