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Η διεκδίκηση χώρου μέσα στον κοινωνικό ιστό αποτελεί καθημερινή μάχη για εμάς, τις γυναίκες. 
Ο δημόσιος χώρος, οι κουλτούρες του δρόμου και της πλατείας θεωρούνται φυσικό περιβάλλον 
των ανδρών. Τα αράγματα, τα βαψίματα με σπρέι, οι μουσικές του δρόμου και οι ρίμες συνθέτουν 
μια κουλτούρα που, κατά βάση, θεωρείται ανδρική και μέσα στην οποία οι γυναίκες είναι αόρατες. 
Όμως, ξέρουμε καλά πως αυτό δεν είναι αλήθεια. Γυναικείες φιγούρες όπως η Κ. και η Ν. αποτελούν 
ζωντανό κομμάτι του κοινωνικού και πολιτισμικού πεδίου. Οι dissquare, όπως ονομάζονται, είναι 
γυναίκες που κάνουν ραπ, είναι μέλη μιας κοινότητας που αράζει σε πάρκα και πλατείες, διεκδικώ-
ντας το δημόσιο χώρο της μητρόπολης.
Μέσα από τους στίχους και τις ρίμες του μιλάνε για την κουλτούρα του δρόμου, για τα βιώματά τους 
ως γυναίκες, για τις καλές και τις κακές τους μέρες. Όπως μας λένε, το να είσαι γυναίκα που κάνει 
ραπ δεν είναι κάτι αυτονόητο. Όμως εκείνες νιώθουν το χιπ χοπ ως κάτι της ζωής τους, συνεχίσουν 
να γράφουν και να κάνουν λάιβ, διεκδικώντας καθημερινά χώρο για εκείνες και όλες εμάς που γου-
στάρουμε τις ρίμες τους. 

Μ: Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για σας, ποιες είστε, τι κάνετε; 

Κ: Είμαστε οι dissquare. Κάνουμε ραπ, γυναικείο ραπ, γράφουμε, πάμε σε λάιβ, μα-
ζευόμαστε με τους δικούς μας και αράζουμε συχνά σε διάφορα μέρη της Αθήνας.

Μ: Το κάνετε καιρό αυτό;

Κ: Πριν κανά χρόνο περίπου πειραματιστήκαμε να «χώσουμε» αυτά που 
γράφουμε.
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Μ: Και πόσο καιρό γράφετε;

Κ: Εγώ γράφω από μικρή, αλλά δεν «τα έχωνα». Μετά γνώρισα την Ν. και κάτι 
άλλα παιδιά και κάπως έτσι αρχίσαμε να χώνουμε.
Ν: Και εγώ κάπως έτσι. Ξεκίνησα βέβαια με ποίηση, πολύ ότι να ναι, καμία σχέ-
ση με ραπ. Πιο μετά δοκίμασα να χώσω κιόλας, να βάζω τις λέξεις κομμένες έτσι 
όπως πρέπει στο μέτρο. Την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε με την Κ. χώσαμε 
παρέα, από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε έτσι εντελώς τυχαία. Ήταν το 
πρώτο κουπλέ και των δύων μας.

Μ: Και πως συνεχίσατε να το κάνετε πιο συστηματικά, να κάνετε 
και λάιβ κτλ, έχετε φίλους που είναι στην φάση αυτή;

Ν: Ναι, έχουμε ένα φίλο που χώνει και βασικά στην αρχή κάθε φορά όταν βγαί-
ναμε και αράζαμε αυτός έχωνε και εγώ τον άκουγα φουλ. Έτσι σιγά-σιγά όσο 
τον άκουγα έπαιρνα και το θάρρος να γράψω κι εγώ και να φτιάξω πράγματα 
στο πάτημα μου.
Κ: Ε και γενικά, άντρες φίλοι μας μάς έβαλαν σε αυτή την φάση και από την αρχή 
μας έδιναν ώθηση, μας έλεγαν χώστε αφού έχετε κουπλέ, γράψτε και άλλα τέτοια.

Μ: Έπαιξε ρόλο το ότι ήσασταν δύο κοπέλες μαζί την πρώτη εκείνη 
φορά που χώσατε;

Ν: Σίγουρα νιώσαμε πιο άνετα η μία με τη ύπαρξη της άλλης την πρώτη φορά, 
είχαμε αγχωθεί θυμάμαι και μιλάγαμε.
Κ: Ειδικά όταν σε παρακινούν άντρες είναι κάτι πιο πρωτόγνωρο, επειδή έχουν 
συνηθίσει να το κάνουν με άντρες αυτό. 

Μ: Σε εκείνους φάνηκε αντίστοιχα πρωτόγνωρο το ότι γυναίκες 
μπήκαν μέσα στους κύκλους τους και άρχισαν να χώνουν μαζί τους;

Ν: Να σου πω την αλήθεια, καμιά τέτοια αντίδραση δεν είχα κόψει. Πιστεύω ότι 
και αυτοί δεν το έχουν δει καν έτσι.
Κ: Μας αντιλαμβάνονταν σαν κάτι δικό τους. Ντάξει, προφανώς τους φάνηκε 
καινούριο γιατί δεν υπάρχουν πολλές κοπέλες που χώνουν, ή υπάρχουν και δεν 
τις ξέρουμε γιατί αράζουν αντίστοιχα με δικές τους παρέες και το κάνουν συνή-
θως έτσι για πλάκα ή στα μεταξύ τους.
Ν: ή δεν τους έχει δοθεί ο χώρος να το κάνουν πιο “δημόσια”.

Μ: Εσείς από τι εμπνέεστε και γράφετε;

Κ: Νεύρα, άγχος … πολύ άγχος. Ε, από καταστάσεις έτσι με άλλους ανθρώπους, 
δουλειές, ιστορίες, ότι μπορεί να με τσιτώσει, να μου προκαλέσει ένα συναίσθη-
μα και θέλω να το βγάλω κάπως, έτσι θα το βγάλω ας πούμε.
Ν: Εγώ γενικά έχω πάρα πολύ φαντασία, μ’ αρέσει να ζωγραφίζω, να συνδυάζω 
μαζί λέξεις που ταιριάζουν ηχητικά, να γράφω για την ζωή μου, για πράγματα 
που παρατηρώ γενικότερα και να παίζω με το τραγούδι και τα ραπς. Δηλαδή, 
πιο συχνά γράφω έτσι ένα παιχνιδιάρικο τρελό κουπλέ, παρά ένα καταθλιπτικό.

Μ: Λέτε ότι αράζετε και χώνετε, που το κάνετε συνήθως αυτό;

Κ: Αράζουμε κατά βάση έξω, σε πάρκα της Αθήνας κυρίως στα νότια. Βάζουμε 
μουσική και ραπάρουμε. Χτες πχ, έτσι που περπατούσαμε είδαμε κάτι παιδιά να 
κάνουνε freestyle, πήγαμε να τους μιλήσουμε και μας λένε ελάτε χώστε και ε-
σείς, να σας ακούσουμε και τέτοια, και αράξαμε παρέα.

Οι dissquare είναι 
κομμάτι μιας χιπ χοπ 
συλλογικότητας που 
δραστηριοποιούνται 
κυρίως στα νότια της 
Αθήνας, οργανώνουνε 
λαίβ, dj set και 
ανοικτά μικρόφωνα 
σε πλατείες, πάρκα 
και μπασκετάκια. Οι 
παραπάνω φωτό είναι 
ένα μικρό δείγμα της 
παρουσίας τους στο 
δημόσιο χώρο. 
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λεια και ότι γράφει και αυτή και μετά την είχα πρήξει να συνεχίσει να γράφει. 
Μου έστειλε μετά αυτά που έγραψε και είχα συγκινηθεί.

Μ: Υπάρχουν στην Ελλάδα γυναίκες που να χώνουνε και να είναι 
σχετικά γνωστές σε αυτό το χώρο;

Ν: Από ελληνικό ραπ, να σου πω την αλήθεια δεν έχω ακούσει πολλά, πρέπει να 
υπάρχουν το πολύ 10 γυναίκες. Δε νομίζω να υπάρχει κάποια που να είναι ανα-
γνωρισμένη για τα skills της και να την εκθειάζουν όπως κάνουν με άντρες ράπερ.
Κ: Γενικά υπάρχουν γυναίκες ράπερ και που είναι πιο γνωστές, που από τη μια 
είναι κάπως μαγκωμένες, από την άλλη όμως προσπαθούν να ενσωματώσουν 
την αντρική κουλτούρα μέσα σε αυτό που κάνουν. Για παράδειγμα μπορεί να 
πουν και αυτές σεξιστικά, επειδή αυτά ακούγονται πολύ, και ξέρεις όταν θα α-
κούσουν σε αντρικό ραπ κανά “πουτάνα” πιο πιθανό είναι να τους φανεί κάτι οι-
κείο και να το χρησιμοποιήσουν αντίστοιχα παρά να νιώσουν ότι απευθύνεται 
και σε εκείνες.
Ν: Ναι, τέτοιες συμπεριφορές είναι αρκετά αφομοιωμένες στην κουλτούρα του 
χιπ χοπ. Παρολ’ αυτά, σίγουρα υπάρχουν πολλές κοπέλες που κάνουν ραπ, είτε 
απ΄ την περιοχή μας είτε από αλλού, συχνά λέμε ότι θα θέλαμε να τις γνωρίσου-
με και να κάνουμε κάνα άραγμα μαζί.

Μ: Είπατε πριν ότι η ελληνική ραπ σκηνή εμπεριέχει και σεξιστι-
κούς στίχους, αλλά όταν μια κοπέλα είναι μικρή και ακούει ραπ, 
αυτό ακούει.

Κ: Κι εμείς τα ακούμε αυτά, μη λέμε βλακείες. Και τα ακούμε και τα χώνουμε άμα 
πωρωθούμε, αλλά ντάξει πάει μέχρι εκεί. Έχουμε πάει σε διάφορα λάιβ με τη Ν. 
με ελληνικό και ξένο ραπ. Θα δεις και κοπέλες να πωρώνονται με σεξιστικούς 
στίχους, ίσως επειδή δε νιώθουν κομμάτι της υποτίμησης. 
Ν: Εντάξει γενικά τα βλέπεις όλα παντού πιστεύω, αλλά όταν έχει και κοπέλες η 
φάση τα πράγματα είναι πιο οικεία.

Μ: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικό για σας, ως κομμάτι 
της ραπ κουλτούρας να βάζετε με τον τρόπο σας αυτό το γυναικείο 
αντισεξιστικό στοιχείο μέσα σε αυτή την κοινότητα; 

Ν: Ναι, αλλά προσπαθούμε γενικά να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στο κράξι-
μο των ηλίθιων, αλλά στην υποστήριξη αυτών που νομίζουν ότι είναι αδύναμοι
Κ: Γενικά θεωρούμαστε το «αδύναμο φύλο» οπότε κάτι πρέπει να γίνει
Ν: Στα λάιβ μας σίγουρα θα υπάρχει μια γυναίκα που όταν θα ακούει αντισεξι-
στικά, που ίσως να χώνει και εκείνη, θα παίρνει ελπίδα από μας και να νιώσει ότι 
να χωρέσει κι εκείνη μέσα σε αυτό. Εμείς αυτό θέλουμε, να χωράνε οι γυναίκες 
μέσα σε τέτοιες κουλτούρες που έχουν οικειοποιηθεί από άντρες.
Κ: Αλλά δεν υπάρχει ακόμα χώρος, πρέπει να τον διεκδικείς συνεχώς. Ακόμα κι 
όταν σου πλασάρεται το αντισεξιστικό κομμάτι ως κάτι αυτονόητο, δεν είναι. 
Το βλέπεις από συμπεριφορές, από αντιδράσεις, έτσι πλάγιες να το πω ξέρεις 
κλασσικά λίγο πάνω στην πλάκα κτλ, εκεί δείχνεις τα όρια σου.

Μ: Αυτό αποτελεί καθημερινή διεκδίκηση των γυναικών για το σπί-
τι, τη δουλειά, τους φίλους, τις σχέσεις, όποτε πόσο μάλλον εκεί 
που δεν είναι αυτονόητο ότι μπορεί να υπάρχει μια γυναίκα.

Ν: Ε ναι, δεν αρκεί η ύπαρξη σου σα γυναίκα έτσι απλά. Κουράζει πολύ αυτό το 
πράγμα γενικά, όταν το βιώνεις στα πάντα κάθε μέρα. Αλλά βγαίνει και σε κάτι 
δημιουργικό μερικές φορές..καλή ώρα! 

Ν: Και σκηνικά σαν αυτό έχουν γίνει αρκετές φορές, αν κρίνουμε ότι είναι κο-
μπλέ αυτοί που σκεφτόμαστε να μιλήσουμε, απλά θα το κάνουμε.

Μ: Όταν θέλετε να κάνετε κάποιο λάιβ, οργανώνετε κάτι εσείς ή 
σας καλούν άλλοι;

Κ: Μας έχουν καλέσει ομάδες που ξέρουμε τι λένε και εμπιστευόμαστε. Γενικά, 
μας αρέσει να κάνουμε πράγματα στη γειτονιά μας στα νοτιοανατολικά της Α-
θήνας, είμαστε και σε μια hip hop ομάδα που κάνει αντίστοιχα πράγματα.
Ν: Στα λαιβ που έχουμε παίξει γενικά δεν ανέχονται σεξιστικά σχόλια και συμπε-
ριφορές, κι ούτε κι εμείς βασικά. 

Μ: Οι αντιδράσεις των γυναικών που βρίσκονται στο κοινό πως 
είναι; 

Κ: Γενικά το πώς σε αντιλαμβάνονται οι γυναίκες μέσα στο χώρο και το πώς οι 
άντρες είναι πολύ διαφορετικό. Τα βλέμματά των γυναικών είναι τελείως διαφο-
ρετικά. Σε κοιτάνε πιο οικεία, ξέρουν πότε μπορεί να νιώσεις άβολα, με τί μπο-
ρεί να μαγκώσεις και νομίζω επειδή το ξέρουν αυτό δημιουργούν ένα κλίμα κα-
λύτερο για τις υπόλοιπες.
Ν: Σου δίνουν κάτι πολύ θετικό, ενώ κάποια βλέμματα αντρών κάνουν ακριβώς 
το αντίθετο.
Κ: Είναι αυτό που οι άντρες περιμένουν κάτι συγκεκριμένο από σένα.

M: Οι αντιδράσεις των αντρών θεατών αντίστοιχα;

Ν: Ε γουστάρουν, αλλά την αντίδραση που έχουν οι γυναίκες ποτέ δεν θα την έ-
χουνε οι άντρες. Γιατί οι γυναίκες είναι μπροστά και γουστάρουνε, βλέπουνε την 
άλλη να χώνει και λένε μαλάκα αυτή είναι δικιά μας. Τις βλέπω που χορεύουν 
και μου φτιάχνουν την διάθεση.
Κ: Ίσως αρκετοί άντρες να γουστάρουν που χώνουμε, αλλά από την άλλη ίσως 
επειδή τους προσβάλει αυτό που λέμε, να γίνει αντικείμενο κριτικής το ότι εμείς 
απευθυνόμαστε σ’ αυτούς μέσα από τους στίχους μας. Πάντως, αν προσβλη-
θούν και αντιδράσουν, σίγουρα κάποιος λόγος υπάρχει. Γενικά πιστεύω, πως το 
έχουν πολύ στο μυαλό τους ότι ναι μπορεί και μια γυναίκα να χώσει, αλλά δεν 
θα περιμένουν και κάτι καλό σε αυτό που θα πει. Δηλαδή το έχουν πολύ σαν low 
skills ας πούμε. Για παράδειγμά έχω τσεκάρει βίντεο που χώνουν κοπέλες  και τα 
σχόλια από κάτω δεν έχουν καμία σχέση με το ραπ τους. Επικεντρώνονται στην 
εμφάνισή τους, γράφουν σχόλια του τύπου ¨πως είσαι έτσι και χώνεις, από ποτέ 
άρχισες να ακούς χιπ χοπ¨ και το στανταράκι σχόλιο ¨κάποιοι άλλοι θα σε έβα-
λαν σε αυτήν την κουλτούρα¨ και τέτοια. Το αντιλαμβάνονται ως ότι οι γυναίκες 
δεν μπορούν να ανήκουν στο χιπ χοπ, πιθανόν ούτε καν ως ακροάτριες και ότι 
είναι κάτι που σίγουρα στο μαθαίνει κάποιος άντρας. Δεν το βλέπουν ως προς 
τα βιώματα, βάση του τι σε έχει κάνει εσένα να ακούς χιπ χοπ  κτλ.  

Μ: Παρατηρείτε διαφορά στα δικά σας λάιβ, όπου ακούγεται ραπ από 
γυναίκες; 

Ν: Ναι βέβαια, αφού βλέπω σε κάθε λάιβ μας όταν παίζουνε άντρες, οι γυναίκες 
στέκονται πίσω και γουστάρουν, αλλά όταν παίζουμε εμείς έρχονται μπροστά 
και γουστάρουν ακόμα πιο πολύ, αφήνονται, νιώθουν πολύ πιο άνετα, γιατί ό-
ντως είμαστε μια από αυτές.
Κ: Μας πλησιάζουν συχνά κοπέλες, χαίρονται και μας λένε να συνεχίσουμε. Την 
Ν. την πιάνουν συνέχεια μετά από λάιβ και της λένε ότι είναι τέλεια!
Ν: Θυμάμαι είχε έρθει μια κοπέλα σε ένα λάιβ και μας είχε πει ότι χώνουμε τέ-

Η Princess Nokia (στο κέντρο) είναι μια από τις πιο γνωστές γυναίκες της ραπ σκηνής. Κάνει 
γυναικεία φεμινιστικό ραπ (fem rap), γράφει βάση των βιωμάτων της, μιλά για φυλετικές 
διακρίσεις, για την γυναικεία σεξουαλικότητα και ταυτότητα. 

Το χιπ χοπ γεννήθηκε την δεκαετία του ΄70 στις εργατικές γειτονίες του Bronx, 
της Αμερικής. Μαζί με το brake dance και το graffiti συνθέτανε αυτό που λέμε 
κουλτούρα του δρόμου.


