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τις αρχές της δεκαετίας του ’80, ζούσαµε
σ’ ένα µεταίχµιο: «στη
ρωγµή του χρόνου»,
όπως θα έλεγε ο Ρασούλης, µε τη φωνή του
Παπάζογλου. Hµουν
τότε ανάµεσα στα 20
και στα 25 µου, και
µπορεί να ξέραµε τι είχε προηγηθεί, όχι όµως τι θα επακολουθούσε. Πίσω µας, η γενιά του
1970, µε τα ξεφτισµένα συλλογικά
οράµατα. Και µπροστά µας, οι νεότεροι, που έµελλε να παραδοθούν
στον πιο έξαλλο ατοµικισµό, µέσω
της καταναλωτικής αφθονίας και
του ευδαιµονισµού. Ιδίως από το
’89 και µετά, οπότε υπερίσχυσε ο
ασύδοτος χρηµατοπιστωτικός καπιταλισµός, που µας οδήγησε στην
οικονοµική κρίση.
Από µια πλευρά ήταν χρυσή εποχή. Μια δεκαετία σφραγισµένη από
την πασοκική Αλλαγή. Και από τον

ροπίας. Μετέωρη ανάµεσα στη
συλλογικότητα και στον ατοµικισµό,
στην παράδοση και στο µοντέρνο,
στο ροµαντισµό και στον πραγµατισµό. Σε σύγκριση µε τους προηγούµενους, είχαµε φτωχές εµπειρίες: ούτε έπος της Αντίστασης κι
Εµφύλιο, ούτε Πολυτεχνείο. Αλλά
είχαµε συνείδηση αυτής της έλλειψης, της απογύµνωσης από ηρωισµούς και µεγάλα λόγια ― όχι όπως οι ακόµα νεότεροι, που µεγάλωσαν αντιµέτωποι µε το σκέτο τίποτα και αυταπατώνται ότι «παγκοσµιοποιήθηκαν». Μπροστά στις καταπιεστικές συµβάσεις των µεγαλύτερων και στην κυνική αφασία
των µικρότερων, εµείς βιώναµε µια
αναζωογονητική ελευθερία, που
µας επέτρεπε να κρίνουµε µε µια
σχεδόν αιρετική µατιά.
Βλέπαµε, φέρ’ ειπείν, ότι ο
Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο ηγέτης που άλλαξε τη χώρα όσο κανείς
άλλος µεταπολεµικά. Oµως, εξίσου
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εφηρµοσµένο φεµινισµό, όπου το
«µάτσο» αρσενικό έγινε καταγέλαστο. O αντιαµερικανισµός κόχλαζε
σε βαθµό υστερίας (η φωτιά του
σιγοκαίει τώρα ως αντίθεση στην
παγκοσµιοποίηση). Την αρχική µας
άρνηση απέναντι στην ΕOΚ θα τη
διαδεχόταν η αποδοχή της, όπως
σε κάθε πένθος, µολονότι εν προκειµένω βοήθησαν και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Πρώτη φορά µετά
τους χίπις, η επιδηµία του AIDS θα
ύψωνε ένα ανάχωµα στην ερωτική
ελευθεριότητα, προκαλώντας έναν
παροξυσµό της πορνογραφίας. Θα
θριάµβευε η επώνυµη µάρκα στο
ντύσιµο: ο µαζάνθρωπος και η στολή του. Hταν η εποχή που πρωτονιώσαµε στο πετσί µας τον καύσωνα, και το Μεγάλο Ελληνικό Καλοκαίρι άρχιζε να µετατρέπεται από
όνειρο σε εφιάλτη.
Oµως, ειδικά τα πρώτα εκείνα
χρόνια, η γενιά µου είχε την τύχη να
βρεθεί σ’ ένα σπάνιο σηµείο ισορ-

προς το καλύτερο και προς το χειρότερο, αφού συνόψιζε τα εθνικά
µας προτερήµατα κι ελαττώµατα. O
Κοσκωτάς ήταν η ζωντανή απόδειξη ότι τα ΜΜΕ αποκτούσαν την
πρωτοκαθεδρία. Η Μελίνα Μερκούρη µας δίδασκε ότι το πάθος
στην πολιτική, έστω και το θεατρινίστικο, είναι καλύτερο από το τίποτα. Oσο για τον Χαρίλαο Φλωράκη,
απορούσαµε: πώς κολλάνε το αρχέτυπο του κατσαπλιά καπετάνιου
µε τη λαµπρή κοινοβουλευτική καριέρα;
O Μάνος Χατζιδάκις ήταν ο διεθνής βάρδος του βαθύτερου και
του πιο εκλεπτυσµένου λυρισµού
µας. Και ο Θεοδωράκης: ο ακόµα
πιο διεθνής µας, επικολυρικός αυτός. Oµως, συµφωνούσαµε και µε
την κριτική που τους έκανε ο µέγας
σόουµαν της γενιάς του Πολυτεχνείου, ο Σαββόπουλος: «Χατζιδάκια µ’, Θοδωράκια µ’, ισείς τρώτι κι
πίνιτι κι εµένα µι τρώει η αρκούδα».

O Παπάζογλου µας φαινόταν η καλόκαρδη και εναλλακτική πλευρά
της ίδιας γενιάς. Κι ο Τζίµης Πανούσης: έξοχος, και µαζί αδικαιολόγητα χυδαίος. Oι αδελφοί Κατσιµίχα,
αν και κατά βάθος ροκάδες, διέθεταν την αβίαστη γνησιότητα του
παλιού λαϊκού τραγουδιού. Oµως,
οι χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι της
γενιάς µου ήταν οι Φατµέ κι ο Πορτοκάλογλου, που έτυχε να τους ζήσω από κοντά.
Χάρη στο ίδιο εκείνο πνεύµα ελευθερίας, κατόρθωσα να µαθητεύσω στο εργαστήριο ενός λογοτέχνη όπως ο Κουµανταρέας, που
ταξικά και αισθητικά ήταν πολύ πιο
συντηρητικός, και να γίνουµε φίλοι.
Για τη γενιά µου, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος ήταν όντως σπουδαίος.
Και την ίδια στιγµή, υποψιαζόµασταν ότι ακόµα σπουδαιότερο έργο
του ίσως ήταν το πώς επέβαλε το
έργο του, όπως ισχυριζόταν ο Νίκος Νικολαΐδης, ο ανατρεπτικός
πρίγκιπας του ντόπιου σινεµά.
Από την άλλη, ο Μένιος Κουτσόγιωργας δεν ήταν καλός ή κακός,
αλλά ένα πρόσωπο τραγικό. Από
χαλίφης στη θέση του χαλίφη όσο
νοσούσε ο Αντρέας στο Λονδίνο,
σύρθηκε στο Ειδικό ∆ικαστήριο για
το σκάνδαλο Κοσκωτά, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, κι εκεί
µες στην αίθουσα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, που τελικά τον έστειλε στον τάφο. Ακόµα πιο φρικτή ιστορία, για την οποία θα χρειαζόταν τουλάχιστον ένας Ντοστογέφσκι, η διαβόητη υπόθεση Νάσιουτζικ, κι ο φόνος στο Κολωνάκι
του 73χρονου εµπόρου και συγγραφέα Θανάση ∆ιαµαντόπουλου
από 94 σφυριές στο κεφάλι.
Ξεχωριστή θέση στην πινακοθήκη του Κακού κατελάµβανε κι ο
«δράκος» της Βόρειας Ελλάδας,
Κυριάκος Παπαχρόνης, βιαστής και
σίριαλ κίλερ, µε τροµερές ερωτικές
κατακτήσεις, αφότου µπήκε φυλακή. O «ισοβίτης ή δραπέτης», σύµφωνα µε τον τίτλο της αυτοβιογραφίας του, Βαγγέλης Ρωχάµης, ήταν
για µας ο νέος λήσταρχος Νταβέλης
(τη θέση του διεκδικεί σήµερα ο
Βασίλης Παλαιοκώστας και οι χολιγουντιανές αποδράσεις του µε ελικόπτερα). Ακόµα και σ’ ένα µνηµείο
φτήνιας και κακογουστιάς, όπως ο
αστέρας της βιντεοκωµωδίας Στάθης Ψάλτης, εµείς διακρίναµε σπίθες αυτοπαρωδίας.
Oταν η οµάδα µπάσκετ του Aρη
δοξάστηκε, κι η Ελλάδα έγινε πρωταθλήτρια στο «ευρωµπάσκετ»,
µάθαµε απέξω τα ονόµατα των
Γκάλη, Φασούλα και Γιαννάκη, και
καµαρώναµε σαν γύφτικα σκεπάρνια. Απολαµβάναµε την τηλεοπτική
όαση «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», που σκάρωνε ο Σαββόπουλος,
και νιώσαµε ορφανοί όταν, µετά από µερικά ακόµα δηµιουργικά βήµατα, αποφάσισε να σιωπήσει. Να
που δεν κρατήθηκε, όµως, και το έριξε στη νοσταλγική αυτοεπανάληψη, φλερτάροντας αναπόφευκτα µε
την αυτοπαρωδία.
Θεωρούσαµε ότι το ΕΣΥ θα έπρεπε να είχε γίνει από καιρό, και

παράλληλα το αντιµετωπίζαµε σαν
να ήταν ένας θεσµός εκ γενετής
προβληµατικός. Και το βρίσκαµε
φυσικό που έντιµοι πολιτικοί σαν
τον Γεννηµατά είχαν ακόµα τότε
τον πρώτο ρόλο. Στη διασκέδαση
συνδυάζαµε τρόπους που για τους
παλιότερους ήταν αντιφατικοί σε
βαθµό σχιζοφρένειας: µπαράκια
και καφετέριες, µε ντισκοτέκ και
σκυλάδικα. Περαστικός από τα
Εξάρχεια, έβλεπα τον Νικόλα Aσίµο να παίζει τα τραγούδια του στο
δρόµο, εξαθλιωµένος και κακοµοίρης. Oσο συνεπής κι αν υπήρξε
στο εναλλακτικό όραµά του, η µετά θάνατον αγιοποίησή του πάντα

