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θα µε εκπλήσσει.
Σχεδόν µε το που εφαρµόστηκε το
Μονοτονικό, άρχισαν να µας λείπουν
οι περισπωµένες και οι δασείες. Oσο
για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, πώς
να σε εντυπωσιάσουν, όταν σε λίγο
θα κατέφταναν τα κινητά, για τα οποία είχε πλήρη άγνοια µέχρι και η
επιστηµονική φαντασία; Νιώσαµε
τρόµο µε το πυρηνικό ατύχηµα στο
Τσέρνοµπιλ, και παρά τα λεγόµενα
του Μαρξ, µόνο φάρσα δεν αποδείχτηκε η επανάληψη της Ιστορίας
πρόσφατα στη Φουκουσίµα της Ιαπωνίας.
Στο νου µας, ο 15χρονος Μιχάλης Καλτεζάς, που δολοφονήθηκε

από αστυνοµικό το ’85, συνδέθηκε
µε τις καταλήψεις στο Χηµείο και
στο Πολυτεχνείο. Από εκεί και µετά,
σαν να θέριεψε ο αντιεξουσιαστικός χώρος, που σήµερα µας θυµίζει
περισσότερο από κάθε άλλον τους
προδικτατορικούς «κοµµουνιστοσυµµορίτας». O Χατζιδάκις, µέσ’ απ’
τις στήλες τού καλαίσθητου και πολυφωνικού περιοδικού του «Τέταρτο», έβλεπε µε θετικό µάτι τους αναρχικούς. Τι θα έλεγε, άραγε, για
τους τωρινούς µηδενιστές µπαχαλάκηδες;
Θυµάµαι, επίσης, πόσο είχα νιώσει µειονεκτικά βλέποντας ότι, ενώ
σε άλλες χώρες οι πολιτικά στρα-

τευµένοι δηµιουργοί προβιβάζονταν
σε κορυφαίους θεσµικούς παράγοντες (ο θεατρικός συγγραφέας Βάτσβαλ Χάβελ, πρόεδρος της Τσεχοσλοβακίας), εδώ σ’ εµάς, αντί για
τον συγγραφέα του «Ζ» (Β. Βασιλικός), έγινε πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ένας από τους ήρωές του (Χρ.
Σαρτζετάκης).
Τα ναρκωτικά µεταβάλλονταν σε
µάστιγα και οι θεραπευτικές κοινότητες ξεφύτρωναν σαν µανιτάρια.
Παραδόξως, ωστόσο, κανείς από
την πεζογραφική «γενιά του 1980»
(Τατσόπουλος, Σφακιανάκης, Ταµβακάκης, Βακαλόπουλος, εγώ) δεν
έγραψε κάποιο µείζον έργο, για το

µείζον αυτό σύγχρονο θέµα. Ζούσαµε την άνθηση και το µαρασµό
των ραδιοπειρατών (το σκηνικό της
νουβέλας µου «∆ιόδια») και βαυκαλιζόµασταν ότι η επερχόµενη ιδιωτική ραδιοτηλεόραση θα ήταν «ελεύθερη».
Η δοµή του νεοφερµένου βίντεο
κλιπ άρχιζε να επιδρά στον εγκέφαλό µας, κι ήµασταν τα πειραµατόζωα
όπου πρωτοδοκιµάστηκε η πρόσληψη της πραγµατικότητας µε τον τρόπο του τηλεοπτικού ζάπινγκ. Εννοείται ότι χαιρόµασταν βλέποντας τα
κόµικς να µετατοπίζονται στο επίκεντρο της κυρίαρχης κουλτούρας. Και
να επιβάλλεται ως αυταξία η αργκό

της νεολαίας. Oι σηµερινοί πιτσιρικάδες αγνοούν ότι, προηγουµένως,
το να γράφεις εκφράσεις όπως «µου
τη σπάει» ή «τη βρίσκω», σχεδόν απαγορευόταν.
Τότε ακόµα δείχναµε κατανόηση
στο «αντάρτικο πόλης» της 17 Νοέµβρη και του ΕΛΑ, πριν τους γυρίσουµε τελικά την πλάτη. Χάσαµε τα
αυθεντικά λαϊκά, αλλά βρήκαµε τα
νεορεµπέτικα-νεολαϊκά: Oπισθοδροµική Κοµπανία, «Η εκδίκηση της
γυφτιάς» των Ρασούλη-Ξυδάκη,
Χειµερινοί Κολυµβητές, Παιδιά από
την Πάτρα. Το «νέφος» προλείαινε
µέσα µας το έδαφος για την εξάπλωση της οικολογίας. Και οι Νεοορθόδοξοι επανόρθωναν, σαν γενιά κι αυτοί, το σφάλµα της νεότητάς τους, τότε που ως φανατικοί αριστεροί διέγραφαν τη θρησκεία. Τι
αχαρακτήριστη ευκολία, ιδίως σε
µια χώρα άσχετη µε επιστήµες,
Αναγέννηση και ∆ιαφωτισµό, όπου
η θρησκεία έπαιζε ανέκαθεν µετωπικό ρόλο.
Η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης παραάργησε: εµείς αντιµετωπίζαµε ήδη σχεδόν αδιάφορα τα
τραύµατα του Εµφυλίου. Κάπου βάλαµε το χεράκι µας να µετατραπεί η
γιορτή του Πολυτεχνείου σ’ εµποροπανήγυρη (εδώ ο Μαρξ δικαιώνεται:
υπό µορφήν εορτασµού, η επανάληψη της Ιστορίας καταλήγει µοιραία
σε φάρσα). Θεωρούσαµε σχήµα οξύµωρο τη διατύπωση «κυβερνητικός συνδικαλισµός». Και ήµασταν
διστακτικοί απέναντι στην καθιέρωση των γκάλοπ και των σφυγµοµετρήσεων του κοινού (λες και σφυγµοµετρούν κανέναν άρρωστο). Είχαµε συνείδηση ότι τα ΚΑΠΗ υποκαθιστούν τα «κοµµάτια και θρύψαλα»
της παραδοσιακής νεοελληνικής οικογένειας. Και καλωσορίσαµε την απενοχοποίηση της γυµναστικής και
το ναρκισσισµό του σώµατος.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90,
είχε αρχίσει ήδη να ξηλώνεται το ύφασµα. Με την επαναστατικότητα
της νεολαίας να εξαντλείται στο
λάιφσταϊλ του περιοδικού «Κλικ», και
µε την ΚΝΕ ν’ αντιπροσωπεύει µια
αντίθετη, αλλά επίσης ψευδεπίγραφη επαναστατικότητα. Το ίδιο ψευδεπίγραφος αποδεικνυόταν κι ο αντιαµερικανισµός µας: ακόµα και στα
χάµπουργκερ επιµείναµε ελληνικά,
αλά Goody’ς. Κάποτε θεωρούσα εικαστικό σύµβολο του «εδώ και τώρα» τον ∆ροµέα του Βαρώτσου,
στηµένον όχι όπως σήµερα απέναντι από το Χίλτον, αλλά µες στο συντριβάνι της Oµόνοιας. Σταδιακά, όµως, ο αγχωµένος µεταµοντέρνος
άνθρωπος από γυαλί και σίδερο, σαν
να ξεθώριασε µέσα µου.
Τώρα πια, ο καθένας µας έχει γίνει
ένας Μοναχικός Πλανήτης, και τα διδάγµατα ελευθερίας από τη µεταιχµιακή εκείνη εποχή, σαν να χάθηκαν
µέσα στο ωκεάνιο κύµα κοµφορµισµού, συµφεροντοκρατίας και κυνισµού που µας σάρωσε έκτοτε. Κι έτσι, εναποθέτουµε τις ελπίδες µας
στην κρίση. Oσο βαθαίνει, κοµµατιάζοντας τη γυαλιστερή βιτρίνα του
νεοπλουτισµού, ίσως αφήσει ν’ αναδυθεί η ευκαιρία για µια «επιστροφή
στο µέλλον» των αρχών της δεκαετίας του ’80. Iσως µας περιµένει ξανά παρακάτω, άλλη µια «ρωγµή του
χρόνου». 7

