
Όσο σημαντικό είναι να επιτίθεσαι και να αντιστέκεσαι στην κυριαρχία, άλλο τόσο είναι να
δημιουργείς,  να  απαλλοτριώνεις  και  να  οικειοποιείσαι  τα  μέσα.  Να  χτίζεις  δομές,  να
αυτοοργανώνεις  την  καθημερινότητα  σου,  να  επικοινωνείς,  να  δικτυώνεσαι  και  να
συντονίζεσαι  με  όλα  τα  μέτωπα.  Μέσα  σε  αυτό  το  πλαίσιο  βρίσκουμε  και  εμείς  τους
εαυτούς μας συμμετέχοντας στην αυτοοργανωμένη – αντιεμπορευματική (D.I.Y) μουσική
σκηνή.

D.I.Y  είναι  ο  τρόπος  να  πραγματώνεις  τις  επιθυμίες  σου  με  τα  δικά  σου  μέσα.  Να 
προωθείς  τις  ιδέες  σου  και  την  κουλτούρα  σου  σε  όσο  το  δυνατόν  περισσότερους
ανθρώπους, πέρα από την λογική του κέρδους και πέρα από κάθε τι που μετατρέπει την
έκφραση και την τέχνη σε εμπόρευμα, χωρίς να βάζεις φραγμούς στην δημιουργικότητά
σου.  Με  όχημα  την  συντροφικότητα  και  την  συνεργατικότητα,  συλλογικά  και
αυτοοργανωμένα,  προσπαθούμε  να  καλύψουμε  τις  ανάγκες  μας,  από  την  δημιουργία
μέχρι και την προώθηση – διανομή, στηριζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις. Προωθούμε τις
οριζόντιες  δομές  και  οι  αποφάσεις  μας  είναι  αποτέλεσμα  συνδιαμόρφωσης.  Κρατάμε
εχθρική και επιθετική στάση ενάντια σε φασιστικές – ρατσιστικές – εθνικιστικές – σεξιστικές
ιδέες και αντιλήψεις.

Έτσι  επιλέγουμε  να  στεκόμαστε  έξω και  ενάντια  στη  βιομηχανία  της  μουσικής  και  του
θεάματος. Μακριά από τις δισκογραφικές εταιρείες («ανεξάρτητες» και μη), τους εκδοτικούς
οίκους,  τα  μουσικά κανάλια και  τους εμπορικούς ραδιοσταθμούς.  Έξω και  ενάντια  στα
μαγαζιά – συναυλιάδικα, με τα αφεντικά και τους πορτιέρηδες, στους σπόνσορες και στον
διαχωρισμό  κοινού  και  καλλιτεχνάδων.  Είμαστε  αντίθετοι  με  τις  εταιρείες  διανομής,  τα
εναλλακτικά  δισκάδικα  αλλά  και  τα  distro  με  εμπορευματική  λογική.  Δεν  χρειαζόμαστε
ειδικούς και αυθεντίες να μας καθοδηγούν στο πως πρέπει να το κάνουμε για να ¨πουλάει¨
περισσότερο. Είμαστε εχθρικοί ως προς την κυρίαρχη κουλτούρα που προωθεί το κέρδος
και  την  υπεραξία,  όσο  και  στα  άτομα  που  μέσα  από  τον  τρόπο  που  επιλέγουν  να
εκφράζονται την αναπαράγουν. Μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος, δεν θέλουμε
να γίνουμε ένας ακόμη αυτοοργανωμένος πυλώνας που πάνω του θα πατήσουν άτομα
που εκμεταλλευόμενα τις κινηματικές δομές θα βρεθούν κάποια στιγμή μέσα σε μαγαζιά να
«εναντιώνονται» στο σύστημα. Επιλέγουμε την αδιαμεσολάβητη επικοινωνία, από χέρι σε
χέρι, από στόμα σε στόμα, με αφίσες σε τοίχους και με άλλα κινηματικά μέσα κρατώντας
εχθρική στάση στα αστικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Όλα  τα  παραπάνω  δημιούργησαν  την  αναγκαιότητα  σε  κάποια  μουσικά  εγχειρήματα
(μπάντες) και άτομα από διάφορες πόλεις να συναντηθούν μέσα στο χρόνο με σκοπό την
προώθηση  της  D.I.Y  κουλτούρας.  Σκοπός,  η απόκτηση  ενός  κινηματικού
μηχανήματος εγγραφής (κοπής & τύπωσης) cd,  έτσι  ώστε να κάνουμε ένα βήμα
ακόμα  για  την  ενδυνάμωση  της  αυτοοργανωμένης  αντιεμπορευματικής  έκφρασης
κάνοντας την ακόμα πιο ανταγωνιστική ως προς το υπάρχον. Και κάπως έτσι προέκυψε
η Μουσική Κολεκτίβα «ΔΙΣΚΟΚΟΠΤΕΙΟΝ DiskollectiV».

Στόχος  μας  είναι  να  δημιουργηθούν  οι  υποδομές  που  θα  δώσουν  την  δυνατότητα  σε
μπάντες και άτομα που στηρίζουν την αυτοοργανωμένη αντιεμπορευματική (D.I.Y) μουσική
σκηνή, να μπορούν να εκδίδουν τις κυκλοφορίες τους και να είναι ανταγωνιστικές σε σχέση
με αυτά που παράγονται από την μουσική βιομηχανία και χωρίς να χρειάζεται η έκδοση
τους να γίνει  αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάποιο εργοστάσιο κοπής δίσκων (όπως
γίνεται μέχρι σήμερα).

Επίσης επιθυμούμε και σκοπεύουμε το εγχείρημα να ανοιχθεί  και σε άλλες κινηματικές
υποδομές (τυπογραφικές κολεκτίβες, studiακές ομάδες – κολεκτίβες και αυτοοργανωμένα
ραδιόφωνα) για την δημιουργία ενός δικτύου έτσι ώστε να υπάρχουν σχέσεις για όλες τις



διαδικασίες, από την ηχογράφηση και το τύπωμα του booklet μέχρι το τύπωμα – κάψιμο
του cd και  την προώθηση του,  έτσι  ώστε κάθε κυκλοφορία να έχει  την δυνατότητα να
προκύπτει μέσα από κινηματικές – αντιεμπορευματικές υποδομές.

Σκοπός μας και βασική προϋπόθεση είναι κάθε κυκλοφορία που θα προκύπτει μέσα από
την συγκεκριμένη υποδομή, να απεμπλακεί τελείως από την ιδέα του αντιτίμου κατά την
διανομή του, χτίζοντας έτσι  μια κουλτούρα η οποία θα αντιτίθεται  στην λογική του ¨ό,τι
παράγεται πρέπει να πουλιέται και να αγοράζεται¨. Για αυτό η κάθε κυκλοφορία θα είναι
είτε ¨χωρίς αντίτιμο¨ είτε με ¨ελεύθερη συνεισφορά¨ για την κάλυψη μέρους των εξόδων.

Οι μπάντες που επιθυμούν να εκδώσουν τις κυκλοφορίες μέσα από αυτήν την υποδομή,
πρέπει να συμφωνούν με τις αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω, που δημιούργησαν και
σε εμάς την αναγκαιότητα για την πραγμάτωση της παρούσας κολεκτίβας. Όσοι θελήσουν
να  χρησιμοποιήσουν  το  μηχάνημα  κοπής  &  τύπωσης  cd  καλούνται  να  καλύψουν  τα
λειτουργικά έξοδα (αναλώσιμα υλικά, μελάνια – cd) συν ένα επιπλέον ποσό που θα ορίσει
η  διαχειριστική συνέλευση και  θα χρησιμοποιείται  για την συντήρηση και  επισκευή του
μηχανήματος. Η οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική ενίσχυση ευπρόσδεκτη.

Αυτές ωστόσο είναι κάποιες βασικές αρχές που σίγουρα δεν περιλαμβάνουν τα πάντα και
σίγουρα θα  έρθουμε  αντιμέτωποι  με  ζητήματα  που  δεν  έχουμε  σκεφτεί  αλλά αυτά  θα
λύνονται από την συνέλευση της «κολεκτίβας DiskollektiV»  και ανάλογα θα επανεκδίδεται
το κείμενο των αρχών και των κατευθύνσεων.


