Μια αναπάντεχη συζήτηση με το
Παιδί Τραύμα
των Στέφανου Μπατσή και Γιάννου Σταμούλη
Δεν γνωρίζουμε πού στέκεται το Παιδί Τραύμα στον κανόνα της
«αθηναϊκής underground σκηνής». Όχι μόνο γιατί θα γελούσε με
μια τέτοια προσπάθεια ταξινόμησης ή επειδή τέτοιους είδους
κανόνας -ευτυχώς- δεν έχει φτιαχτεί προς το παρόν, αλλά επειδή
-ακριβώς- η ιδιαιτερότητα της τέχνης του και το αναπάντεχο της
προσωπικότητάς του περιπλέκουν τη διάγνωση. Σίγουρα αυτό που
χαρακτηρίζει την περίπτωση Παιδί Τραύμα είναι μια στιχουργική
δεινότητα στην οποία συναντάται το ευτράπελο με τα πιο βαθιά
αισθήματα. Όπως πρέπει να συμβαίνει στις πιο καλές στιγμές της
ποπ μουσικής δηλαδή. Με τα δικά του λόγια, «To Παιδί Τραύμα
γράφει μουσική και λέξεις σε μια ψηλή πολυκατοικία στο κέντρο
της Αθήνας. Του αρέσει α) να περνάει ώρα στην τουαλέτα β) να
κοιτάει το κινητό του και γ) να τρώει φέτες τυράκια από το
ψυγείο. Στο πρώτο του άλμπουμ «Μυστικές Χορευτικές Κινήσεις»
εσωκλείονται οδηγίες για το πώς να χορέψει κάποιος τα
τραγούδια του και να αποκτήσει υπερφυσικές δυνάμεις».
Είχαμε διαβάσει τα παραπάνω λόγια στο προσωπικό του site,
είχαμε ακούσει τη μουσική του και τον γριφώδη και ευαίσθητο
στίχο του· ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι εντελώς
διαφορετικό, προτού τον συναντήσουμε. Τελικά, εκείνο το
απόγευμα, πήραμε δύο σημαντικά μαθήματα. Πρώτον, να μην
βασίζεσαι ποτέ στις ερωτήσεις που έχεις ετοιμάσει πριν από μια
συνέντευξη και, δεύτερον, ότι μπορεί να σε λένε Παιδί Τραύμα
και να μην γνωρίζεις το Παιδί Θαύμα κι αυτό να είναι οκ.
Ύστερα από μπόλικη κουβέντα για τη μουσική, διαπιστώσαμε πως
τα σημεία συνάντησής μας δεν περιστρέφονται μονάχα γύρω από το
γούστο μας, αλλά και ευρύτερα γύρω από το πώς βλέπουμε το
σημερινό κόσμο. Δεν γουστάραμε εμείς τον νεοφιλελευθερισμό
μία; Δεν τον γούσταρε αυτός δέκα. Προβληματιζόμασταν εμείς για

την κατάσταση στη γειτονιά μας, τα Εξάρχεια; Έδινε πόνο το
Παιδί Τραύμα. Επομένως, αποφασίσαμε το μέρος της συζήτησης που
θα δημοσιεύσουμε να αφορά κάποιες πτυχές της ζωής μας, τις
οποίες χαρακτηρίζουμε ως «σαπίλες», την εργασία στο χαρούμενο,
high–end, νεοφιλελεύθερο περιβάλλον και πώς αυτή εξελίσσεται
στην covid εποχή, την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα
Εξάρχεια και την λεγόμενη «αθηναϊκή underground σκηνή».

Βαβυλωνία: Ας ξεκινήσουμε εμείς από την πρώτη σαπίλα! Η
σημερινή συνθήκη, είτε ονομαστεί ύστερος καπιταλισμός, είτε
υπερνεωτερικότητα, είτε νεοφιλελεύθερος τρόπος διακυβέρνησης,
επηρεάζει τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε, περνάμε τον
ελεύθερο χρόνο μας. Κάτι που μας φαίνεται ενδιαφέρον είναι η
μεταβολή στο εργασιακό πεδίο. Αν κάποτε οι εργαζόμενοι,
δούλευαν υπό το «μαστίγιο» της αυστηρής ιεραρχίας, της

προσταγής, σήμερα, τουλάχιστον στις μεγάλες πολυεθνικές
εταιρείες και κυρίως σε κλάδους όπως είναι η τεχνολογία, το
μάρκετινγκ, η εικόνα, σήμερα δουλεύουν με το «καρότο» της
συμμετοχικότητας, του proactiveness, τους work-life balance.
Βλέπουμε, επομένως, σήμερα το σκατό να είναι η διαρκής
διαθεσιμότητά μας ως εργαζόμενοι, η άνευ όρων διασύνδεση, το
αναγκαστικό bonding με τους συναδέλφους, η κουλτούρα του 24/7
κι όλα αυτά σε openspace φιλικούς και χαμογελαστούς χώρους.
Παιδί Τραύμα: Νομίζω πως οι σύγχρονες τάσεις στην εργασιακή
εξάρτηση δε διαφέρουν σε τίποτα από τις παλιότερες. Απλά έχουν
μεταμφιεστεί με το μανδύα της ελεύθερης αγοράς και μ’ ένα
πρόσχημα κοινωνικού προφίλ. Νιώθω ότι η φάση κινείται σε τρεις
κατευθύνσεις.
Η πρώτη εργασιακή σχέση είναι να δουλεύεις 8ωρο για 2,5 την
ώρα, σε κακές συνθήκες με αμφίβολη ασφάλιση. Η δεύτερη είναι
να αμείβεσαι κάπως καλύτερα σε κάποιο γραφείο ή κάτι ανάλογο,
αλλά να σε υποχρεώνουν να μένεις μέχρι τις 12 το βράδυ
πληρώνοντας ελάχιστα για τις υπερωρίες. Η τρίτη και πιο
«ενδιαφέρουσα» εργασιακή σχέση είναι αυτό που αναφέρετε κι
εσείς: η προσπάθεια που γίνεται από ένα μεγάλο μέρος των
απανταχού εργοδοτών να θολώσουν τα όρια μεταξύ προσωπικού και
εργασιακού. Open space, δραστηριότητες για το bonding των
εργαζομένων κτλ. είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα που ενώ σε
μια πρώτη ματιά φαίνονται πιο θελκτικά από τα να δουλεύεις από
τις 6 το πρωί σ ένα εργοστάσιο, μπορεί όμως να οδηγήσουν σε
μια ενοποίηση της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή.
Αποκορύφωμα είναι η ατέρμονη χρήση e–mails που μπορούν να
πέφτουν στο κινητό σου κάθε ώρα και στιγμή. Όλα αυτά μπορεί να
οδηγήσουν στην απόλυτη εξάλειψη της έννοιας του προσωπικού
χρόνου: Το καινούριο 8ωρο θα είναι το 24ωρο. Ευτυχώς κάποιες
εταιρείες απαγορεύουν τα mail τα σαββατοκύριακα κτλ., αλλά
πολύ φοβάμαι ότι είναι οι φωτεινές εξαιρέσεις.
Το mobility και το να δουλεύεις από το σπίτι αυξάνεται ολοένα
και περισσότερο σε σημείο που δεν ξέρω αν θα υπάρχουν
headquarters εταιρειών στο μέλλον. Το να δουλεύεις απ’ το

σπίτι μπορεί εκ πρώτης να ακούγεται cool αλλά μπορεί να γίνει
επικίνδυνο. Η κατάσταση με τον covid θα επιταχύνει ακόμα
περισσότερο αυτή τη νόρμα. Το σπίτι θα γίνει το νέο γραφείο
και η διάκριση προσωπικού και επαγγελματικού ακόμα πιο θολή
και χωρίς πολλά περιθώρια αντίστασης, υπό την απειλή της
επερχόμενης μεγάλης κρίσης ανεργίας. Ίσως αυτή η τελευταία
μορφή εργασιακής σχέσης να έχει πολλές αναλογίες και με τη
μουσική και δεν εννοώ μόνο λόγω της παντελούς αδιαφορίας του
κράτους προς τους καλλιτέχνες ειδικά αυτή την εποχή.
Β.: Συμφωνούμε! Δύο σημειώσεις μόνο. Η τρίτη εργασιακή σχέση,
στην οποία αναφερόμαστε κι οι δύο, μπορεί να επιβάλλεται αλλά
προϋποθέτει και την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων. Ο
εργαζόμενος είναι που θα πρέπει να είναι δημιουργικός, να έχει
φαντασία και να προτείνει «out of the box» λύσεις, ο
εργαζόμενος είναι που θα πρέπει να κάνει γιόγκα ή τοξοβολία με
τους συναδέλφους του στις εξοχές. Αυτή η συνθήκη πέραν των
μεταβολών στην εργασιακή σχέση, θεωρούμε ότι μας διαμορφώνει
και
σαν
ανθρώπους,
σαν
υποκείμενα.
Άλλωστε,
ο
νεοφιλελευθερισμός επενεργεί και δημιουργεί και τους
«νεοφιλελεύθερους» ανθρώπους. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι
είναι τέτοια η εργασιακή σκατίλα εκεί έξω, ακριβώς όπως την
περιγράφεις, με την επισφάλεια που τη συνοδεύει, με χιλιάδες
ανέργους να «περισσεύουν», με τους φίλους και τις φίλες μας να
απασχολούνται στα κοινωφελή προγράμματα, μόνιμα μεταξύ
εργασίας και ανεργίας, που η εξάλειψη του προσωπικού χρόνου,
το bonding στα βουνά κτλ. να μοιάζει παράδεισος – άλλωστε
αμπαλάρεται σε ένα περιτύλιγμα θετικότητας και μόνιμου
happiness. Νομίζουμε, ότι αναφέροντας πιθανές αναλογίες με την
μουσική, μας έκλεισες και λίγο το μάτι, σαν να θες μια πάσα
για να ξετυλίξεις τη σκέψη σου.
Π.Τ.: Θα πρέπει να πάρουμε σαν βασική παραδοχή ότι ένα μεγάλο
μέρος αυτής τη σύγχρονης εργασιακής κουλτούρας έχει πολύ μικρή
παραγωγική βάση. Εννοώ ότι κάποιες φορές το τελικό αποτέλεσμα
είναι κάτι αόρατο χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο: έτσι μπορείς
να βρεθείς σε πολύωρα meeting που δεν καταλήγουν πουθενά ή να

κατασκευάζεις παρουσιάσεις χωρίς πρακτική εφαρμογή. Είναι σαν
να κάνεις κάτι επειδή πρέπει να το κάνεις και όχι επειδή σε
ώθησε μια ανάγκη να το κάνεις. Άρα αναπόφευκτα αυτό που κάνεις
θα στερείται περιεχομένου αφενός και αφετέρου για να το
«πουλήσεις» θα πρέπει να χτίσεις πάνω στον προσωπικό σου χρόνο
και στο PR που θα κάνεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο industry. Κι
εδώ ακριβώς έρχεται η αναλογία με τη μουσική βιομηχανία.
Ξέρεις όταν έβγαλα το δίσκο δεν με ήξερε ούτε η μάνα μου. Όχι
ότι τώρα με ξέρει. Επίσης ήμουν εξαιρετικά εσωστρεφής. Όχι ότι
τώρα δεν είμαι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν άρχισε να
γίνεται ο ντόρος με το δίσκο, είναι ότι πολλοί μου έλεγαν ότι
πρώτον πρέπει να δείχνεις το πρόσωπό σου (σημ. δεν φαίνεται
ποτέ το πρόσωπό μου στο υλικό που δημοσιεύω) και δεύτερον ότι
πρέπει να αποκτήσεις παρέες στο χώρο, να βγαίνεις, να
πηγαίνεις στα πάρτι, να γίνεις ένα με τη φάση γενικά. Εδώ
εντοπίζω και τη συνάφεια με την παραγωγική διαδικασία που σου
είπα πιο πριν και το πώς για να πουλήσεις κάτι πρέπει να
χτίσεις στο PR. Είναι κατ’ αντιστοιχία σαν να λες ότι κάνεις
κάτι, γιατί πρέπει να το κάνεις και όχι γιατί σε ώθησε μια
ανάγκη. Σαν να υποβιβάζεις το ίδιο σου το έργο: δεν αρκεί από
μόνο του; Τι «πουλάς» τελικά; Το έργο σου ή τον εαυτό σου;
Τα εκφράζω λίγο υπερβολικά απλά για να δεις την αναλογία με τα
εργασιακά. Γιατί πάντα υπάρχει ο αντίλογος ότι αφενός πολλοί
δεν κάνουν τέχνη για τα λεφτά ή και δεν βγάζουν τίποτα από
αυτό και αφετέρου ότι σε μια εποχή που ο όγκος της πληροφορίας
είναι άπειρος δεν αρκεί να βγάλεις ένα έργο αλλά πρέπει να το
προωθήσεις κιόλας.
Β.: Όντως υπάρχουν παράλληλες πορείες. Σε διάφορους
εργασιακούς χώρους επιτάσσεται η συντήρηση του προφίλ του
δραστήριου/ενεργού/πάντα-καινοτόμου και ταυτόχρονα του
«πλασαρίσματος» του εαυτού. Στη μουσική, βλέπουμε την ίδια
κατάσταση στο μοτίβο δίσκος-περιοδεία-δίσκος/συνεργασίεςπεριοδεία… Το εργασιακό άγχος στον καλλιτέχνη προσομοιάζει πιο
πολύ σε μια μορφή κοινωνικού άγχους.

Ας μεταφερθούμε προς το παρόν σε ένα άλλο ζήτημα. Η πόλη είναι
ο καμβάς στον οποίο συμβαίνουν τα πάντα σήμερα. Δεν αλλάζουμε
με τίποτα την Αθήνα, γιατί βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση, δεν
είναι στατική, νιώθεις πάντα ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
Νιώθουμε ότι είναι μια συναρπαστική πόλη, μας γοητεύει η ζωή
στη μητρόπολη μολονότι μας γεμίζει και άγχη, εντάσεις,
δυσφορία. Από την άλλη, μας έταξαν ότι «θα γίνει το νέο
Βερολίνο», ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, βιώνουμε την
τουριστικοποίησή της, δυσκολευόμαστε εμείς και οι φίλοι μας να
βρούμε ένα νορμάλ σπίτι κοντά στις δουλειές μας ή στο κέντρο
των δραστηριοτήτων μας. Για την Αθήνα έχουν γραφτεί και
συνεχίζουν να γράφονται κορυφαία δείγματα στίχων (από τους
Στέρεο Νόβα στον The Boy) και δεν σταματά να δημιουργεί μια
ατμόσφαιρα για την καλλιτεχνική έκφραση. Νιώθουμε ότι κι εσύ
κάπως μπαίνεις σε αυτό. Ότι είσαι ο τύπος της πόλης, ότι η
πόλη με έναν τρόπο επηρεάζει αυτό που κάνεις.
Π.Τ.: Ο Κωνσταντίνος Βήτα λέει: «μικρή μου Αθήνα είσαι η πόλη
που μου μοιάζει». Νομίζω ότι αυτό τα περικλείει όλα. Αγαπάμε
την Αθήνα επειδή μας θυμίζει τον εαυτό μας: άλλοτε χαρούμενη
και φωτεινή κι άλλοτε σκοτεινή και δυστοπική. Αυτή η πόλη έχει
μια αδιόρατη ενέργεια στα σπλάχνα της. Έχει τύχει να ταξιδέψω
σε πολλές πόλεις στο εξωτερικό κι αυτή την ενέργεια την είδα
μόνο στη Νέα Υόρκη και στο Βερολίνο. Μπορεί να σε συνεπάρει
και μπορεί να σε καταρρακώσει. Μπορεί να σε κατακλύσει με χάος
αλλά και να τη νοιώσεις γειτονιά. Κι αυτό το τελευταίο είναι
το πιο συναρπαστικό. Οι γειτονιές στο κέντρο της Αθήνας, που
ενώ θα περίμενες να είναι απρόσωπες, παρ’ όλα αυτά πολλές
φορές ακόμα λειτουργούν σαν παραδοσιακές γειτονιές· τρανό
παράδειγμα τα Εξάρχεια. Το λυπηρό είναι ότι γίνεται μια
προσπάθεια αυτές οι γειτονιές να καταστραφούν· τρανό
παράδειγμα τα Εξάρχεια….
Μένω στα Εξάρχεια την τελευταία δεκαετία. Κάποτε αράζαμε στην
πλατεία θυμάμαι. Ήταν ωραία. Σταδιακά η εικόνα άλλαζε. Τα
ενοίκια πήγαν στον θεό, η γειτονιά έγινε ένα Airbnb θέρετρο
και οι δρόμοι μια τουριστική ατραξιόν. Ταυτόχρονα η πλατεία

γέμισε μαφίες και δεν μπορείς να σταθείς καν. Αυτό το
τελευταίο βολεύει πολλούς, ανάμεσά τους και τις δυνάμεις
καταστολής. Διεισδύουν έτσι ολοένα και πιο μέσα στη γειτονιά
και παράλληλα με το ψευδοαφήγημα της αναρχικής ανομίας από τα
ΜΜΕ, συντηρούν την εικόνα που θέλουν χωρίς επ’ ουδενί ν’
ακουμπάνε τις μαφίες. Η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη
μέρα. Η σημερινή εικόνα της πλατείας είναι πλέον κάτι που
παλιότερα φάνταζε αδιανόητο: εντελώς αστυνομοκρατούμενη,
ειδικά υπό την αφορμή της απαγόρευσης κυκλοφορίας.
Για μένα μόνη ελπίδα
ανακατάληψη θα γίνει
είναι καθόλου εύκολο
έχουν κουραστεί. Και

της γειτονιάς είναι
μόνο με τη διαρκή
όμως γιατί με όλα
δικαίως. Ένας φίλος

οι κάτοικοί της. Η
παρουσία τους. Δεν
αυτά οι πιο πολλοί
πρόσφατα μου είπε:

«ξέχνα τα Εξάρχεια, χάθηκαν». Δε θέλω να το πιστέψω όμως. Ίσως
στο τέλος οι κάτοικοι και η απίστευτη καλλιτεχνική δημιουργία
που γεννιέται εκεί καθημερινά θα νικήσουν.

Β.: Την
Αθήνα αγαπάμε να την μισούμε και αγαπάμε να την αγαπάμε. Κι
αυτό γιατί είναι ειλικρινής, δείχνει αυτό που είναι και
επομένως είναι γοητευτική. Αυτό όμως είναι μια κατάσταση που
βιώνεται από κοινού και είναι προϊόν κοινών βιωμάτων, γι’ αυτό

και ο ατομικισμός (είτε περνά μέσα από την κερδοσκοπία είτε
μέσα από την παραίτηση από το κοινό και την απλή διαχείριση
της καθημερινότητας) δρα αντιθετικά.
Πολλές μουσικές γεννιούνται στην Αθήνα, πολλές απ’ αυτές
ακολουθούν τις μεταμορφώσεις της πόλης. Αυτό που θα λέγαμε
«αθηναϊκή underground σκηνή», χαρακτηρίζεται από διευρυμένα
μουσικά μέσα, μια μίξη ελληνικού και αγγλικού στίχου και
πολλούς ήχους. Τα τελευταία χρόνια αρχίζει να καθιερώνεται σαν
σκηνή (σε ομολογουμένως μικρή κλίμακα), να διαμορφώνει μια
ανάλογη κουλτούρα και άρα δημιουργικά πάει μια χαρά. Αφήνει
όμως η κοινότητα χώρο και ευκαιρίες; Βασικά, έχει νόημα να
μιλάμε για κοινότητα;
Π.Τ.: Η λέξη κοινότητα είναι λίγο βαριά για να χρησιμοποιηθεί
για μια μουσική σκηνή, πόσο μάλλον όταν η τελευταία είναι
ακόμα στη ζύμωση και στον σχηματισμό της. Το παράδοξο με την
αθηναϊκή underground είναι ότι προσδιορίζεται με βάση το κοινό
που την ακούει και όχι με το περιεχόμενό της. Βλέπεις έτσι,
μουσική που μπορεί να είναι ποικίλη από αγγλόστιχο glam rock,
για παράδειγμα, μέχρι και ελληνόστιχο ηλεκτρονικό και όλα να
συγκαταλέγονται με ένα περίεργο τρόπο στην αθηναϊκή
underground μόνο και μόνο επειδή την ακούει ένα συγκεκριμένο
και συνήθως πιο «ψαγμένο» κοινό. Θεωρώ όλες αυτές τις ταμπέλες
που βάζουμε μόνοι μας λίγο ανεπίκαιρες, να σου πω την αλήθεια.
Για μένα η ποπ είναι βάση οποιασδήποτε μουσικής, είτε είναι
χέβι μέταλ είτε είναι κλασσική. Όχι η ποπ με την αυστηρή
έννοια της Madonna και του Michael Jackson πχ., αλλά με την
έννοια μιας μουσικής φόρμας που ο άλλος θα μπορέσει να
αναπαράγει μέσα του και να ταυτιστεί. Κάθε τέτοιος ακροατής
για μένα είναι μια μικρή νίκη ενάντια στη σαπίλα. Και δεν μ’
απασχολεί αν ο ακροατής αυτός πριν άκουγε μπουζούκια ή
δημοτικά ή τζαζ ή οτιδήποτε. Ούτε αν είναι «ψαγμένος» ή όχι.
Τι σημαίνουν όλα αυτά αλήθεια;
Υπό αυτή την έννοια η κάθε μουσική σκηνή ίσως να πρέπει να
αφήσει στην άκρη τον ελιτισμό και να υπερβαίνει τον εαυτό της.
Δίχως συμβιβασμούς και αλλοιώσεις στο περιεχόμενο, να

επιδιώκει να ακουστεί πέρα απ’ το παραδοσιακό κοινό της. Να σ’
το πω λίγο οξύμωρα: η αθηναϊκή underground για παράδειγμα ίσως
να ήρθε ή ώρα να γίνει λιγότερο αθηναϊκή και λιγότερο
underground. Θα μπορούσαμε να τη λέμε και «σκοτεινή ποπ»! Πώς
σου φαίνεται;
*Όλες τις φωτογραφίες μας τις παραχώρησε το Παιδί Τραύμα. Τον
ευχαριστούμε θερμά.

