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Κσζηή Σξηαληαθχιινπ 

 

commun ground or under ground 

 

                                                                                “We recognize our old friend, our old mole, who knows so well  

                                                                                     how to work underground, suddenly to appear: the revolution.”     Karl Marx 

 

                                                                                                          η Ελλάδα και το κίνημα Underground 

 

Ση ςάρλακε ζηελ Διιάδα εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην Underground  δηεζλψο 

ραξαθηήξηδε έξγα, άηνκα, νκάδεο θαη πεξηνρέο θαιιηηερληθέο; Φάρλακε έλαλ θνηλφ ηφπν γηα 

λα επηθνηλσλήζεη αιιηψο ν θφζκνο θαη λα βξεη δηέμνδν ην βίαηα απνθνκκέλν ιεμηιφγην ηνπ 

νλείξνπ θαη ηνπ νξάκαηνο γηα κηα άιιε θαιχηεξε θη νπζηαζηηθφηεξε επηθνηλσλία φισλ καο. 

Απηφλ ηνλ  θνηλφ ηφπν πνπ θάζε ηφζν ζάβεηαη απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ καδηθνχ ςεχδνπο θαη ηεο 

πνιηηηθήο ζεακαηηθήο αθαζίαο. Έλαλ θνηλφ ηφπν πνπ φζν δελ μεκπηίδεη - δεη ππφγεηα. Απηή 

αθξηβψο ε ππφγεηα, πξνζσπηθή έθθξαζε, καο ελδηέθεξε λα γίλεη δεκφζηνο ιφγνο. Καη κελ 

μερλάηε πσο απφ ην 1967  έσο ην 1974 θάηη ζεκαληηθφ ζηακαηάεη, ππάξρεη έλα ηδηαίηεξν θαη 

δχζθνιν γεγνλφο ζηελ Διιάδα, ε ρνχληα, πνπ αλαγθαζηηθά θαηεπζχλεη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη θαζνξίδεη, ηξαβάεη ηελ πξνζνρή θαη δεκηνπξγεί άιινπο δεζκνχο ζηνπο 

αλζξψπνπο, γηα λα κπνξέζνπλ  λα  αληηκεησπίζνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηδηαίηεξα κάιηζηα 

αλ ζειήζνπλ  λα αληηζηαζνχλ, λα αληηπαξαηεζνχλ. Έηζη ν ιφγνο γίλεηαη αλαγθαζηηθά πηο 

θωδηθοποηεκέλος θαη πην θξπθφο- απηφ αθνξά βέβαηα φζνπο δελ ήηαλ ζηηο θπιαθέο θαη ηηο 

εμνξίεο!  Νεζίδεο πνιηηηζκνχ ήηαλ πιαηείεο πνπ μελπρηάγαλε κε αηειείσηεο ζπδεηήζεηο, 

νκάδεο, παξέεο θη άηνκα. Φάρλακε ηελ θάζε πιεξνθνξία θαη αληαιιάζζακε γλψκεο θαη 

ζπλδηακνξθψλακε έλα θιίκα. Αο  δνθηκάζνπκε λα ζπκεζνχκε απηά πνπ μεράζακε απφ ηελ 

δσή πνπ ζέιακε λα δήζνπκε! 

Δηξήλε, ηζφηεηα, ειεπζεξία, γηνξηή, ηειεηνπξγία δελ ήηαλ κφλνλ ιέμεηο πνπ αθνχζηεθαλ αιιά 

θαη πξνζπάζεηα λα ηηο δήζνπλ κέζα ζην ακεξηθαληθφ θέληξν ηνπ αγγινζαμνληθνχ πνιηηηζκνχ. 

Ζ αληίζεζε ζηελ επηβεβιεκέλε ζπκπεξηθνξά αθφκε θαη ηελ εμσηεξηθή ζπλεζηζκέλε 

ελδπκαζία ήηαλ πξνθαλήο θαζεκεξηλφο ζηφρνο: αλαλέσζεο ησλ θσδίθσλ ηεο δσήο. Γελ ήηαλ 

κφλν έλαο θνηλφο ηφπνο θνηλσληθήο απειεπζέξσζεο, αιιά εξσηηθήο, θαιιηηερληθήο θαη ςάμηκν 

γηα κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε δσήο, γηα έλα ζπλνιηθφ αλζξψπηλν πξφηαγκα.  Έλαο άιινο 

θφζκνο εδώ θαη ηώρα. Απεηθνλίζηεθε  θαη θαηαγξάθεθε ζαλ ην Underground ζηηο ηέρλεο θαη 

ζε αληηπαξάζεζε / ελάληηα ζηε ζεζκηθή θαη over-ground  ζπκπεξηθνξά. Σν Underground 

αγθάιηαζε έλα επξχ θάζκα απφ ηδηαίηεξα θηλήκαηα ζε θάζε ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο 

θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, ηφζν ηνπο beat πνηεηέο ζηελ Ακεξηθή θαη ηνπο Οπηηθνχο πνηεηέο 

ζηελ Δπξψπε φζν θαη ηνπο πεξηζσξηαθνχο, ηνπο παξάιιεινπο, ηνπο πεηξακαηηθνχο, ηνπο 

εξεπλεηηθνχο θαιιηηέρλεο θη  έλα κεγάιν κέξνο ηεο λενιαίαο. Έηζη, ζηάζε θξηηηθή, άγξηα, 

νλεηξηθή,  γιπθηά θαη κέζα ζηε κνπζηθή, ηα ρξψκαηα θαη ηνλ άιιν ηξφπν λα δεηο ηε δσή. 

Πεηξακαηηθέο θνηλφηεηεο θαιιηηερλψλ, αλζξψπσλ θνηλφβηα θαη έξγα γηα αλνηρηνχο νξίδνληεο 

θαη κάηηα νξζάλνηρηα. Αο μαλαζθεθηνχκε ηελ εξσηηθή δσή, ην θνξκί καο θαη ηηο αηζζήζεηο ηνπ, 

αο θαληαζηνχκε! Ο θαζέλαο θη ε θαζεκηά αλαδεηά έλαλ ηξφπν λα μαλαγελλεζεί... 

Απηφ ην θίλεκα ζπκπεξηέιαβε κέζα ηνπ ηνλ ηξφπν δσήο ησλ hippies, ησλ yippies, ησλ beat 

πνηεηψλ, ην θίλεκα πνιηηηθήο ακθηζβήηεζεο θαη ζηηο ηέρλεο φ,ηη ην πεηξακαηηθφ/εξεπλεηηθφ, 
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πνχ πξφηεηλε κηα θαηλνχξηα γιψζζα κέζα απφ ηελ κίμε ησλ αηζζήζεσλ, αιιά θαη απηφ πνπ 

έθεξλε ην φλεηξν κέζα ηνπ ή ηελ θξηηηθή. αλ έθθξαζε ην underground αλαθέξζεθε θαη ζην  

experimental, κηα πνπ ήηαλ αθξηβψο εθείλνο ν ρψξνο πνπ αλέπηπμε ηελ νπηηθή θαη ερεηηθή 

έξεπλα θαη αλαδήηεζε, ζηνλ ρψξν ηεο ηέρλεο θαη ηεο δσήο, κε γλψκνλα αμίεο αλζξψπηλεο θαη 

κε ειεχζεξν πξνζαλαηνιηζκφ. Αλαδήηεζε  πνπ ηειηθά θπζηθά θαη επεξέαζε ηνλ ιατθφ 

πνιηηηζκφ θαη φρη κφλνλ. Δλζσκαηψζεθε θη επεξέαζε  θη έζβεζε ζαλ αλαηξεπηηθφο 

αηζζεηηθφο θνξέαο. Καη βέβαηα πξνζπάζεζε λα θαηεβάζεη απφ ην βάζξν ηελ πξνηεηλφκελε 

απφ ηηο εηαηξείεο, έηζη θαη απφ ηα κέζα καδηθήο παξαπιεξνθφξεζεο pop culture θαη λα βάιιεη 

ηελ εξεπλεηηθή κε ηελ ππφγεηα ςπρή ηεο αιιά θαη ηελ αλαηξεπηηθή ηεο δηάζεζε. 

Γεκηνπξγήζεθαλ θνηλνί ηφπνη ηδηαίηεξνη θαη αλαδείρζεθαλ ζπγγεληθφηεηεο  αλάκεζα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε βησκαηηθέο πξνεθηάζεηο. Σν ηδενινγηθφ ππφβαζξν δελ μέθεπγε απφ ηελ 

γεληθφηεξε εηεξφλνκε ζπκπεξηθνξά αιιά ππήξμαλ θαη ξηδνζπαζηηθέο θσλέο. Οπσζδήπνηε 

ηέζεθαλ αηζζεηηθά δεηήκαηα αιιά θαη θνηλσληθά. Σν πεξηζψξην άξρηζε λα δεη ζηνπο δηθνχο ηνπ 

ξπζκνχο.  Σν πεξηζψξην ησλ δξφκσλ κε ηα γθξάθηηη ελψζεθαλ κε ηα εξεπλεηηθά θέληξα 

ηέρλεο-ηερλνινγίαο ζε έλαλ δηάινγν ηερλψλ κε κηα δηαθνξεηηθή αηζζεηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ 

ηνπο. Ζ έξεπλα ήηαλ πηα ειεχζεξε λα θέξεη ην θαηλνχξην πνπ έθξπβαλ κέζα ηνπο νη 

ζπκκεηέρνληεο. Αγθαιηάζηεθε απφ ηελ λενιαία πνπ αγθαιηάζηεθε απφ ηηο εηαηξείεο 

παξαγσγήο ζεάκαηνο θη έηζη θάπνηνη πνχιεζαλ ην είδνο ηνπο θαη θάπνηνη άιινη ην έδεζαλ θαη 

ην επραξηζηήζεθαλ. Ζ αλψλπκε ηζηνξία ηνπ θηλήκαηνο απηνχ δελ είλαη ηα εμψθπιια δίζθσλ  

θαη ε καδηθή θνπιηνχξα αιιά ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ή φρη, πνιχ ή ιίγν, 

αδηάθνξν, πνπ δεκηνχξγεζαλ φκσο ηελ φιε πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα κέζα απφ ηελ νπνία 

μεπήδεζαλ λέεο λννηξνπίεο. Απφ ηελ αλαηνιηθή αθηή ζηε δπηηθή ππήξραλ δηαθνξέο θαη φρη 

πάληα κηα άκεζε πιεξνθφξεζε. Δίλαη φια καδί, ην αηνκηθφ δηθαίσκα γηα δσή θαη ε ζπιινγηθή 

θνηλσληθή ζηάζε, φια είλαη πάλω ζηο ηραπέδη θαη νη κάζθεο πέθηνπλ! Οη εξσηηθέο πξνηηκήζεηο 

ιέγνληαη/αλαθέξνληαη, ηα απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα νξγαλψλνληαη, νη κεηνλφηεηεο 

εκθαλίδνληαη δεκφζηα. Απηφ πνπ είρε κεγάιε απήρεζε ήηαλ μεραζκέλεο κνξθέο ηέρλεο πνπ 

αλαζχξζεθαλ θαη κπήθαλε ζην θέληξν ηεο αηζζεηηθήο ζπδήηεζεο φπσο θαη κνπζηθά είδε αιιά 

θαη ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ δελ αθνπγφληνπζαλ αλαλέσζαλ ηελ χπαξμή ηνπο θαη θέξαλε ηνλ 

ηξφπν δσήο ηνπο ζην πξνζθήλην. Φπζηθά θαη φιεο νη κεηνλφηεηεο θαη νη θαηαπηεζκέλεο 

πιεηνλφηεηεο! Ζ δεθαεηία ηνπ ’60 γηα ηελ νπνία κηιάκε θαηαιήγεη ζηα γεγνλφηα ηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ ηνπ Μπέξθιευ, αιιά θαη ζηνπ Βεξνιίλνπ, ζην Γαιιηθφ Μάε, αιιά ελππάξρεη 

θαη κε ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ πνιέκνπ ηνπ Βηεηλάκ. Ζ δεθαεηία απηή  ζπλερίδεη έσο ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ΄70 φπνπ φια αξρίδνπλ λα κπαίλνπλ ζηνπο ξπζκνχο ηεο αγνξάο  - ην ξήγκα 

είρε φκσο εδξαησζεί ηφζν αηζζεηηθά φζν θαη θνηλσληθά. Όια απηά θπξίσο γηα ηελ κπζηθή 

πεξίνδν ηεο βφξεηαο Ακεξηθήο. Ζ πνιππνιηηηζκηθή απηή ρψξα έρεη έλα αγγινζαμνληθφ 

πνιηηηζκφ πνπ ηνπο έλσλε αιιά θαη πνιινχο εηζαγφκελνπο ή γεγελείο πνπ αλαδείρζεθαλ. 

Αιιά αλάινγα πνιηηηζκηθά θαηλφκελα είρακε ζηελ Αγγιία αιιά θαη ζηε Γαιιία. Ζ δε 

πεξηβάιινπζα πνιηηηζκηθή αχξα δηέθζεηξε θαηάιιεια θαη άιιεο λενιαίεο.  

ηελ Διιάδα ε θαηάζηαζε είλαη άιιε. Οη πιεξνθνξίεο πνπ θηάλαλε ήηαλ ιηγνζηέο θαη ην  

κνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ πεξηνδηθφ Πάιη ηνπ πνηεηή Νάλνπ Βαιασξίηε θαη ην κνλαδηθφ 

αγγιφθσλν ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ Residu ηνπ πνηεηή Allen Ginsberg νξίδνπλ άιια εδάθε ηνπ 

πλεπκαηηθνχ δηαιφγνπ πνπ δελ έγηλε φρη κφλνλ ιφγσ ηεο άθημεο ηεο ρνχληαο αιιά θαη ιφγσ 

ηεο θξαηνχζαο ζηελνθέθαιεο ζπληερληαθήο θαηάζηαζεο ζην ρψξν ηεο ινγνηερλίαο. Σν ίδην 

βέβαηα ηζρχεη θαη γηα ηηο εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ήηαλ πεξη-ορηζκέλωλ  εηθαζηηθψλ. 

Απφ πξηλ αιιά ηφζν κέζα ζηε ρνχληα φζν θαη κεηά ν Λ. Υξεζηάθεο παξνπζίαδε ηελ ηνπηθή 

αιιά θαη ηε δηεζλή ππφγεηα θη εξεπλεηηθή ηάζε ηφζν ζηε ηέρλε φζν θαη ζηα θνηλσληθά 

θηλήκαηα κέζα  απφ ηα έληππά ηνπ κε έλα ηξφπν ηδηφηππα δεκνζηνγξαθηθφ θη απνθαιππηηθφ. 

Μεηά ηε ρνχληα ν Ν. Παπαδάθεο πνπ εμέδσζε έλα πεξηνδηθφ Σν ήκα, έρνληαο παξάιιεια  

ηελ αίζνπζα ηέρλεο Πνιππιάλν, βάδεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ λα ηνπ δεκηνπξγήζνπλ έλα αθφκε 

αθηέξσκα γηα ην πεξηνδηθφ ηνπ, έηζη θάπνην ηεχρνο ην αθηέξσζε ζην Διιεληθφ Underground 

θαη φξηζε κάιηζηα κε βεβαηφηεηα θαη πνηα ήηαλ ε  ζθελή - επηπρψο δελ αλαθάιπςε  θίλεκα!  

Δίλαη κηα πξαθηηθή παξαπιήζηα κε απηή πνπ γέλλεζε ηελ παξέα ησλ πνηεηψλ πνπ 
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απηννλνκάζηεθε ε γεληά ηοσ ΄70 - πξηλ απφ ηνλ εξρνκφ ηεο δεθαεηίαο θαη πξηλ λα νξίζεη ηελ 

παξνπζία ηεο κε ην έξγν ηεο απηή ε γεληά. Έλαο απφ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ 

επηκειήζεθαλ ην αθηέξσκα  θαη πεξηέγξαςαλ ζην θχξην άξζξν ηελ ζθελή, κνπ είπε πσο ν 

Παπαδάθεο θαλφληζε ηα άηνκα πνπ ζα εκθαληζηνχλ!  Δίρε βέβαηα μεθχγεη απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηελ ζπλνιηθή εηθφλα θαη ηε δηακφξθσζή ηεο. Έηζη θη αιιηψο έλα αθηέξσκα 

ήηαλ, πάληα κε ηελ ηδηαίηεξα πξνζεγκέλε εκθάληζή ηνπ, νξγαλσκέλν απφ έλαλ ηδηφξξπζκν 

έκπνξν πνπ ήζειε λα αγνξάζεη θαη ιίγε θνηλσληθή ζπκκεηνρή, πνπ ην πνχιεζε ζε ζπιιέθηεο 

πεξηνδηθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ πνπ δελ ην δηάβαζαλ! Απηφ πνπ έηζη έγηλε  θαλεξφ ήηαλ πσο 

μαθληθά ή θπξίαξρε ηάμε « αλαγλσξίδεη » ην Underground . Βέβαηα νη γθαιεξίζηεο ζηελ 

Ακεξηθή ακέζσο αλαδείμαλ ηνπο θαιιηηέρλεο ηνπ δξφκνπ γηαηί ππήξραλ ιεθηά πνπ 

παηδφληνπζαλ εθεί. Δδψ νη πινχζηνη ζέιαλε λα αγνξάζνπλ θαη αλαηξεπηηθή θήκε! Μέζα ζηε 

ρνχληα ζέισ λα ηνλίζσ πσο αλαπηχρζεθε κηα θηλεκαηνγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ζπάληα απφ 

ηνλ Θ. Ρεληδή ην Κέληρο Πεηρακαηηθού Κηλεκαηογράθοσ. Παξάιιεια ππήξμε ε εβδνκάδα 

κηθξψλ ηαηληψλ ζε κηα θάζεην ηεο Παηεζίσλ. Κάπνηεο ηαηλίεο φπσο Φξάνπιεο θαη Αίκα αιιά 

θαη γχξσ απφ ην Woodstock εληππσζίαζαλ θαη πιεξνθφξεζαλ. Σν Easy Rider  είρα ηελ ηχρε 

λα ην δσ ζηελ Piccadilly square ζην Λνλδίλν, αλάκεζα απφ ρίπεδεο καζηνπξσκέλνπο πνπ 

θάπληδαλ κέζα ζηελ αίζνπζα θαη θνπέιεο κε θνβεξέο θνχζηεο κίλη - βγήθα απφ ηελ αίζνπζα 

θαη ήκνπλ αιινχ! Γελ ζα μεράζσ ην ζρεδηαζηηθφ θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν Fritz the cat  αιιά θαη 

αξγφηεξα ην πνηεηηθά αλαηξεπηηθφ  έξγν Άγξηνο Πιαλήηεο ηνπ  R. Topor. Ζ βηβιηνζήθε ηεο 

Ακεξηθαληθήο Έλσζεο επί ηεο νδνχ Αθαδεκίαο, κέζα ζηε ρνχληα, έθεξλε περίεργα περηοδηθά 

ζε ζηπι εθεκεξίδαο κε πνιχηηκε πιεξνθφξεζε θαη βέβαηα βηβιηνπσιεία φπσο απηφ ηνπ 

Γηψξγνπ Διεπζεξνπδάθε θαη ηνπ Kauffman φπνπ αλαθαιχςακε ηνλ Marcuse θαη άιινπο. Όζνη 

κπνξνχζαλ λα ηαμηδέςνπλ ζην εμσηεξηθφ έθεξλαλ πιεξνθφξεζε ή έζηειλαλ θάπνην γξάκκα 

πνπ είρε κέζα ηνπ πνιχηηκν πιηθφ – θπζηθά νη πιεξνθνξίεο γχξηδαλ γχξσ απφ ηνλ βαζκφ 

ειεπζεξίαο πνπ απνιάκβαλαλ ζηηο άιιεο ρψξεο θαη ε έθξεμε ήηαλ ζην θίλεκα ηνπ  

Underground  θαη ηηο εηθφλεο πνπ δσγξάθηδαλ, ηηο θσηνγξαθίεο απφ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, 

ηελ κνπζηθή θαη ηελ άιιε, ηελ παξάιιειε, δεκνζηνγξαθία θαη βέβαηα ζην ζρέδην πνπ 

μεπξφβαιιε ζε απηά ηα πεξηνδηθά. Ζ δσή ήηαλ γθξίδα ζηελ ηφηε Διιάδα. Παξ’ φια απηά ε 

δεθαεηία ηνπ ΄60 ήηαλ ε πξψηε κεηεκθπιηαθή δεθαεηία, άξα έθεξε κέζα ηεο θάπνηεο ειπίδεο - 

πνπ δε βάζηεμαλ γηα πνιχ δπζηπρψο!  Καη κέζα ζηε θηψρεηα, ηνλ αλαιθαβεηηζκφ θαη ην 

ζξεζθεπηηθφ θη εζληθηζηηθφ θαλαηηζκφ θαη κε κηα κηθξή πινχζηα ηάμε θιεηζκέλε ζηνλ θφζκν 

ηεο.  

Μεηά ηελ ρνχληα ζηελ απηφλνκε νκάδα Κ.Ρ.Α.Κ. ηέζεθαλ ζε δηάινγν θη έγηλε πξνζπάζεηα 

θνηλνπνίεζεο/δεκνζηνπνίεζεο άιινπ ιφγνπ, απφ ηνπ θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο απηνχ ηνπ ιφγνπ 

πνπ έβγαηλε απφ ηε πεξίνδν ηεο ρνχληαο θαη ηεο αξηζηεξάο. Σα πεξίεξγα ζπλζήκαηα αιιά   

θαη ηα ζρέδηα πνπ έγηλαλ ζηνπο ηνίρνπο αιιά θαη ηα δξψκελα/παξεκβάζεηο  δψζαλε κηα άιιε 

πλνή ζηε κεηαρνπληηθή Αζήλα. Ζ αλαξρηθή ζεψξεζε ήηαλ γλσζηή, ην θαηλνχξην ήηαλ ε 

απηνλνκία. Ζ δεκνζηνγξαθηθή γιψζζα βέβαηα φ,ηη δελ ήηαλ αξηζηεξφ - ην φξηδε σο αλαρτία. 

Δκείο φκσο μέξακε θαη πξνζπαζήζακε λα αλνίμνπκε ηνλ δηάινγν θαη λα θαζνξίζνπκε απηφλ 

ηνλ άιιν ιφγν. Ννηθηάζακε έλα λενθιαζηθφ ζπίηη ζηα Δμάξρεηα θαη θαζεκεξηλά  βξηζθφκαζηαλ 

θη εηνηκάδακε δξάζεηο θνηλσληθέο θαη θαιιηηερληθέο. Ζ πξψηε απηφλνκε νκάδα Κ.Ρ.Α.Κ.  

έδσζε πνιιά δείγκαηα θνηλσληθήο γξαθήο πνπ παξαπέκπαλε ζην ςάμηκν ηεο ζσγγεληθόηεηας 

θαη ηωλ θοηλώλ ηόπωλ. Έβιεπεο ηηο επηζπκίεο ηνπο λα κεηνπζηψλνληαη ζε απηή ηελ αλνηθηή 

ζπλάζξνηζε. Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ ηέρλε κε ηηο θαηλνχξηεο πξνζεγγίζεηο ηεο θαη ηελ κνπζηθή κε 

ηα θαηλνχξηα αθνχζκαηα φξηδαλ έλα άιιν έδαθνο πνιηηηζηηθήο πξνζέγγηζεο. Γελ κπνξψ λα 

μεράζσ ηνλ ηέιην Βαζηιεηάδε, αιιά θαη ηνλ εθδφηε ηεο Δπίζεζεο, θαη ηνλ Ζιία Πνιίηε, ηνλ Α. 

Υαηδεγηάλλε, ηνλ Γ. Εαθεηξέιιε θαη ηφζνπο θίινπο θαιιηηέρλεο ή άιινπο  πνπ βγαίλαλε απφ 

αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο κε έλαλ ζηξηθλφ καξμηζηηθφ ιφγν ή κε έλαλ ραιαξφ ζνζηαιηζηηθφ 

πνπ πξνζπαζνχζαλ φκσο λα βξνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ. Καη θπζηθά έμσ απφ ην Κ.Ρ.Α.Κ. 

πάληα ηνπο δηθνχο κνπ θίινπο ηνλ Κ. Καπψλε, ηνλ Ζ. Μπαθνγηάλλε θαη βέβαηα ηνλ . ηίλα 

πνπ δε ζηακάηεζαλ λα  αλαπηχζζνπλ ην πξφηαγκα ηεο απηνλνκίαο. Βέβαηα κηιάκε γηα ην 

1974 θαη κεηά. Ήδε δειαδή ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο αιιά θαη ζηε Β. Ακεξηθή ην 
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απειεπζεξσηηθφ θίλεκα έρεη αξρίζεη λα ράλεη ηελ δεκηνπξγηθή ηνπ δχλακε αιιά κέλνπλ 

θάπνηα δεδνκέλα πνπ κεηαζρεκαηίδνπλ αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο θαη εθπαηδεπηηθνχο 

κεραληζκνχο. Απηφ πνπ δήζακε γηα ιίγα ρξφληα κεηά ην 1974 είλαη απηφ πνπ θαηαπηέζηεθε 

ηφζα ρξφληα πξηλ. Κεξδίζακε ην λα μαλαέξζνπλ απηνί πνπ θέξαλε ηε ρνχληα, απηή ηε θνξά 

φκσο ζαλ απειεπζεξσηέο! Σα θαθά παηδηά ηεο δεμηάο, νη ρνπληηθνί, κπήθαλ θπιαθή θη έηζη 

βεβαηψζεθε ν θφζκνο πσο απηνί ζα είλαη δηαθνξεηηθνί. Λίγα ρξφληα κεηά νδεγήζεθαλ ζηε 

θπιαθή φινη νη εθδφηεο αλαηξεπηηθψλ εληχπσλ. Παξ’ φια απηά ην ππφγεην θίλεκα πνπ 

μεθίλεζε κέζα ζηε ρνχληα πνιιαπιαζίαζε ηηο δπλάκεηο ηνπ - ην Διιεληθφ Underground  

ζπλερηδφηαλ. 

Απηφ πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη πσο έηζη θη αιιηψο ε νξηδφληηα ινγηθή απηψλ ησλ 

θηλεκάησλ είλαη πνπ απνηεινχλ ηε βαζεηά ζεκαζία ηνπο.  Φπζηθά απφ ηνπο beat πνηεηέο 

θάπνηνη πεξηζζφηεξν αθνχζηεθαλ, ην ίδην ζπλέβε θαη κε ηνπο εηθαζηηθνχο φπσο θαη κε ηηο 

κνπζηθέο νκάδεο. Καη ε ιεγφκελε ππνθνπιηνχξα αλαδείρζεθε ζε ζαινλάηε – ηελ αγφξαζαλ 

γηα λα μνξθίζνπλ ηνλ θφβν ηνπ αλαπάληερνπ ερζξνχ πνπ θαξαδνθεί ζηνλ δξφκν! Σν θίλεκα 

απηφ είρε πξφζσπα, είρε νκάδεο, είρε θνηλέο αηζζήζεηο θαη δηνλπζηαζκφ θαη φξγην θαη 

εμέγεξζε θαη έλα θνηλφ ηφπν κε δηθφ ηνπ αιθάβεην. Απηφ κπνξεί λα θαηαγξαθεί κφλνλ απφ ηα 

έξγα πνπ ν θαζέλαο έθαλε εθείλε ηελ επνρή; Να ζπκεζνχκε γηα λα θαηαιάβνπκε ηη έγηλε, ηη 

δήζαλε θαη πσο κεηεμειίρζεθε απηή ε επνρή ελζσκαησκέλε ζηε λέα θαζεκεξηλφηεηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε. Μέζα ζηα θηλήκαηα ε πξνζσπηθή θαηάζεζε νινθιεξψλεηαη. Καη ε αηνκηθή 

έθθξαζε κπνξεί λα κηιήζεη ζε απηνχο πνπ ηελ θαηαιαβαίλνπλ θαη λα εκπλεχζεη θαη λα 

εκπλεπζηεί. Μπνξεί λα ήκνπλ εκςπρσηήο ζε θάπνηεο νκάδεο, αιιά απηφ πνπ κέζα απφ φια 

απηά έςαρλα ήηαλ πάληα ην θνηλφ έδαθνο ηεο επηθνηλσλίαο γηα κηα πην νπζηαζηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Αο ελψζνπκε ηηο ζθέςεηο καο θαη ζα γίλνπκε αζηξαπέο. 

 

ην πξψην πνηεηηθφ κνπ βηβιίν αποζπάζκαηα 1967-73 - έθδ. Λ. Γηνβάλε, 02.1974, Αζήλα - 

έγξαθα ζην ηέινο πξνο ηνλ αλαγλψζηε: πξνζνρή   ζε ζεσξψ  πνηεηή     ησλ πάλησλ. Ήκνπλ 

αλνηρηφο ζε έλαλ δηάινγν επί φισλ ησλ ζεκάησλ θαη βέβαηα ζε κηα κίμε ησλ αηζζήζεσλ, 

καθξηά απφ ηνπο εηδηθνχο ζε θάηη θαη άζρεηνπο κε ην ζπλνιηθφ γεγνλφο. ε ηζφηηκε βάζε - φινη 

καδί. ε άιιν ζεκείν ζεκεηψλσ πσο: δελ μέξσ αλ πξέπεη λα ηα θπθινθνξήζσ θαη λα κε 

βγάισ κφλν κηα πξνθήξπμε πνπ λα κηιάεη γη’ απηή ηελ έθδνζε. Ζ κεγάιε ζεκαζία βξίζθεηαη 

ζηε δηαδηθαζία θαη φρη ζην απνηέιεζκα. Καη ζην πεξηνδηθφ Σοζηαιηζκός ή Βαρβαρόηεηα  ην 

πνίεκα Δελ σπάρτεη αθόκε ηίποηα, ραξαθηεξίζηεθε ζαλ ην πνιηηηθφ Underground  πνίεκα. 

ηε Μνξκψ δεκνζηεχσ ην Magic Bus. Σα ζρέδηα ηνπ 1969 κε1974  γίλνληαη ην βηβιίν 

Ολεηξνδξφκην πνπ αλαδεκνζηεχεηαη επξχηαηα. Σα ζρέδηά ηνπ κπήθαλ φρη κφλν ζε Διιεληθά 

περηζωρηαθά περηοδηθά αιιά θαη ζε Γαιιηθά, Αγγιηθά θη αιινχ. Μέρξη θαη θάπνηνη 

θπιαθηζκέλνη  ζηελ Ακεξηθή είραλε δηαιέμεη θάπνηα ζρέδηα - εληππσζηάζηεθα γη’ απηφ ην 

αλαθέξσ.  

 

                                                                                                             ο όρος underground 

 

Θέισ λα βεβαηψζσ ηνλ αλαγλψζηε πνπ αλαξσηηέηαη θη ακθηζβεηεί ηνπο φξνπο, πσο ζε θάζε 

πεξίνδν ζπκθσλψ πσο ππάξρεη θαη έλα ηκήκα ππφγεηνπ ζπιινγηθνχ  θαη αηνκηθνχ 

δεκηνπξγηθνχ πνπ πνιιέο θνξέο είλαη απηφ πνπ κεηά αλαιακβάλεη ξφινπο ζηε θεληξηθή 

ζθελή. ε θάζε πεξίνδν έρεη άιια ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη εχθνιν λα θξίλνπκε ηνπο φξνπο,  κα 

είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ φξνη πνπ λα ελζσκαηψζνπλ/ελνπνηήζνπλ πεξηφδνπο θαη λα 

εθθξάζνπλ έλα ζπιινγηθφ θαληαζηαθφ. Σν underground  είλαη φκσο απηφ; Δίλαη γλσζηφ πσο 
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νη ιέμεηο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πάληα κε  απηφ πνπ κε πξψηε καηηά ζα έπξεπε λα ελλννχλ. Ζ 

ιέμε δεκοθραηία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνθξχςεη ηελ νιηγαξρία, ε επαλάζηαζε ηε 

ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία θιπ. ηε ηέρλε πάιη ε ιέμε πεηξακαηηθφ θαηαγξάθεθε πεξηζζφηεξν γηα 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν πνπ βέβαηα εληάρζεθε ζηε πεξίνδν ηνπ θηλήκαηνο Underground. Καη κε ην 

ηέινο ηνπ πεηξακαηηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ησλ ΄70 δε ράζεθε ε 

ελέξγεηα θαη ην ςάμηκν πνπ θάλαλε απηνί νη θηλεκαηνγξαθηζηέο αιιά ελζσκαηψζεθε ζηα 

πξψηα βίληεν θιηπ πνπ είδακε αθφκε θαη απφ ην MTV - ην βαζηθφ είλαη πσο ηα κάηηα ησλ 

ζεαηψλ άλνημαλ ζ’ έλαλ άιιν θφζκν πνπ καο έδεημαλ απηνί  νη θηλεκαηνγξαθηζηέο - φπσο θη 

αλ ην ραξαθηήξηζαλ, πνπ βέβαηα βνήζεζε απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γηα λα ην εληνπίδνπκε ζηα 

ηζηνξηθά δεδνκέλα ηνπ παξειζφληνο θαη λα κπνξνχκε λα εζηηάδνπκε ζσζηά. Βνεζάεη ν 

θαζνξηζκφο ηνπ γηα πνην πξάγκα κηιάκε. Ζ θπξηνιεθηηθή κεηάθξαζε απηνχ ηνπ φξνπ πφζν 

έρεη λα θάλεη κε έλα  εηθαζηηθφ-θηλεκαηνγξαθηθφ-κνπζηθφ θίλεκα ηέρλεο; Όπσο είπακε πάληα 

ππήξραλ ππφγεηεο δηαδξνκέο αλαηξεπηηθέο θαη κε, απειεπζεξσηηθέο θαη κε. Σν Underground  

ηνπ Δκίξ Κνπζηνπξίηζα  είλαη ρσξηθφο νξηζκφο ηνπ ππφγεηνπ θαη ην έξγν εθεί εζηηάδεη. Σν 

θίλεκα απηφ, φπσο γηα παξάδεηγκα απηφ ηεο Arte Povere ( θησρή ηέρλε), δελ θσρηοιεθηεί, 

αιιά παξ’ φια απηά πξνζδηνξίδεη κηα ζεκαληηθή ξήμε θαη δηαθνξά. ηελ Ακεξηθή 

πξνζδηνξίζαλε θάπνηεο ζρέζεηο θαιιηηερληθέο κε ηνλ  φξν  απηφ πνπ έγηλε επξχηεξα γλσζηφ 

ζαλ  θίλεκα, απηφ ηνπ Underground ( ππφγεηα ηέρλε ) ζε ζρέζε κε ην Overground ( ππέξγεηα 

ηέρλε) πνπ ζήκεξα ζα ην ιέγακε  mainstream, ηεο κφδαο θαη life style!  ηελ νπζία ην έδαθνο 

ζην νπνίν αλαθέξεηαη είλαη ε επηθάλεηα, ν νξίδνληαο φπνπ νη απφ πάλσ είλαη νη ζεζκνί θαη νη 

εκπνξηθνί θαιιηηέρλεο θαη νη απφ θάησ απφ απηήλ ηελ επηθάλεηα φ,ηη εηνηκάδεηαη,  φ,ηη 

δηακνξθψλεη έλα άιιν θαιιηηερληθφ πεξηβάιινλ  - πνπ κπνξεί λα κείλεη γηα πάληα εθεί λα κελ 

αλέβεη ζηελ επηθάλεηα θαη λα κε γίλεη πνηέ θαηεζηεκέλε αμία!  Τςειή θαη ρακειή θνπιηνχξα ή 

ππνθνπιηνχξα θαη αληηθνπιηνχξα νξίζαλε έλαλ ρψξν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηνπ απζεληηθνχ 

θαη απηνχ πνπ παίδεη ζηελ εθάζηνηε ζθελή, ζηνλ εθάζηνηε ρψξν θαη ρξνληθή ζηηγκή. 

Γελ θσρηοιεθηεί αιιά επηιεθηηθά νξίδεη, φπσο θάζε ραξαθηεξηζκφο ζηελ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο. 

Γηαηί αιήζεηα ππήξμε θάπνην κνπζηθφ είδνο πηο σπόγεηο  απφ ηα κπινπδ; Κη φκσο παξ’ φιν 

πνπ επεξέαζαλ βαζεηά  ηελ country θαη ην rock, ε εξψηεζε δελ ππάξρεη- δελ έρνπλ ζρέζε κε 

ην Underground. Βέβαηα θαηαβνιέο κπνξεί θαλείο λα βξεη. Κάπνηε μεθίλεζε θαη θάπνηε 

κεηαβιήζεθε ζε θάηη άιιν ή απνξξνθήζεθε θαη δηαρχζεθε. ήκεξα απηφ ην ςάμηκν κπνξεί λα 

μαλαεκθαλίδεηαη κε ηδηαίηεξεο παξνπζίεο. Ζ ξήμε πνπ δεκηνχξγεζε ε κνπζηθή πνπ εληάρζεθε 

ζην ζπλνιηθφ ραξαθηεξηζκφ underground  είρε λα θάλεη ηφζν κε θάηη καδηθφ απέλαληη ζε κηα 

θαηεζηεκέλε πνιηηηζηηθή ζηάζε, φζν θαη κε ηηο εξεπλεηηθέο πεηξακαηηθέο κνπζηθέο θνηλφηεηεο 

πνπ δελ γίλαλε πνηέ ιατθά αθνχζκαηα – ηφζν επξχ θάζκα θάιππηε ε νκπξέια απηήο ηεο 

θηλεκαηηθήο έθθξαζεο. Ο πνιηηηζκφο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο κεγάιεο εηαηξείεο είλαη έλαο 

δειεηεξηαζκέλνο πνιηηηζκφο απφ ηε γέλλα ηνπ – ε ιατθή/καδηθή πιεπξά ηνπ underground 

ηειηθά κπαίλεη θη απηή ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο βαζηψληαο πνιιέο θνξέο ηα πνηνηηθά ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά. Οη κεγάιεο εηαηξείεο θαηάιαβαλ πσο εθεί ήηαλ φια ηα ιεθηά! Τπήξρε έλα 

θίλεκα θφζκνπ πνπ ζηήξηδε φιεο απηέο ηηο εθθάλζεηο ηέρλεο. Τπήξρε έλαο θνηλφο ηφπνο, 

θνηλή αληίιεςε ελφο δεηνχκελνπ άιινπ ηξφπνπ αληίιεςεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Καη βέβαηα 

ην πεξηζψξην, νη παξάιιειεο θνηλφηεηεο, νη θξπθέο δπλάκεηο φισλ καο πνπ ζα ζπλερίζνπλ λα 

μαθληάδνπλ. Κη αο νλνκάδνληαη θάπσο, θη αο ραξαθηεξίδνληαη, αξθεί λα έρνπλ έλα απζεληηθφ 

ςάμηκν γηα ηνλ λέν ζπιινγηθφ θνηλφ ηφπν επηθνηλσλίαο. Μέλεη κνλάρα λα ελψζνπκε η’ αζηέξηα 

καο θαη ζα γίλνπκε αζηξαπέο! 
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                                                                                            Edison first discovered the principle of recorded sound on 

July 18th, 1877, the first word he uttered into the 

phonograph was Halloo!  

 

                                                                                                             εμείς κι εσείς 

 

Γεηα ζαο είκαζηε εδψ θη εκείο! Τπάξρεη άγξην πνδνβνιεηφ πάλσ απφ ην θεθάιη καο. Ζ 
ινγνηερληθή ζπληερλία θαη ε αλάινγε  εκπνξεπκαηηθή ζηνπο εηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχζαλ 
κφλνλ κε απνθιεηζκνχο φζσλ δελ ηνπο θάζνληαλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπο. Όπσο θαη ην 
θνκκαηηθφ ζηειερηαθφ δπλακηθφ κέζα θη έμσ απφ ηηο ηέρλεο. ηελ Ακεξηθή φπνπ δελ ππήξμαλ 
παξά δπφ θφκκαηα πνπ ελαιιάζζνληαλ δελ ππήξμε ε αξηζηεξή ειιεληθή παγηδεπηηθή                                                                                                                                                                                    
ζπκπεξηθνξά ποιηηηθού θαζωζπρεπηζκού. Πνπ βέβαηα ζε έλα βαζκφ ιφγσ ησλ ηνπηθψλ 
ζπγθπξηψλ θαη ηεο ζζελαξήο αληίζηαζεο ηεο Αξηζηεξάο ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, είλαη 
αληηιεπηφ ζαλ δηθαίσκα, φρη φκσο ζαλ θφιιεκα ζηηο θαηαθηεκέλεο ζέζεηο - ππάξρνπλ θαη 
θαηλνχξηεο αλαιχζεηο πνπ ε ειιεληθή αξηζηεξά πνηέ δελ ζέιεζε λα ηηο ζπδεηήζεη. Αιιά ν έλαο 
είλαη πξάθηνξαο γη’ ασηό ηα ιέεη κελ ηνλ δηαβάζεηε θη φζνη θχγαλε απφ ην θφκκα είλαη 
ραθηέδεο θαη δεηινί κελ ηοσς αθούηε θη έηζη παξ’ φιε ηελ θαιή δηάζεζε δελ βξίζθεηο ην γηαηί ε 
αξηζηεξά παξακέλεη έλαο νπηζζνδξνκηθφο ρψξνο πνπ ηα αληηζηαζηαθά θεθηεκέλα ζπληεξεί 
θαη δελ ζέιεη λα μέξεη θαη λα αθνχεη δηαθνξεηηθή θσλή. Ο Άξεο Αιεμάλδξνπ θαη ηφζνη άιινη 
κπφξεζαλ κε αγάπε θαη ζεβαζκφ λα κηιήζνπλ. Ο . ηίλαο απφ ηνπο ηδξπηέο ηνπ ΚΚΔ κίιεζε 
κε αιήζεηεο. Ο Κ. Καζηνξηάδεο κε νπζία αλαηξεπηηθή γηα έλα λέν θίλεκα απειεπζεξσηηθφ. 
ησπή βαζηιεχεη ζηε ρψξα ηεο Αξηζηεξάο! ηελ Δπξψπε πάιη νη πνιηηηθέο ηεο Αξηζηεξάο                                                                                                                                                                                                                                                                                        
κεηά απφ πνιινχο ηδενινγηθνχο αγψλεο μεθαζαξίζηεθαλ αξθεηά πεξηζζφηεξν. Δίλαη ζπάλην 
ζε κηα ρψξα λα ππάξρνπλ δπφ νξζνδνμίεο κηα θνκκνπληζηηθή θαη κηα ρξηζηηαληθή! Αιιά θη έλαο 
απεξηφξηζηνο θνκθνπδηνληζκφο, ηέηνηνο  κάιηζηα πνπ ην βπδάληην λα εκπιέθεηαη κε ηελ 
αξραία ειιάδα θαη λα παξάγεη έηζη εκπινπηηζκέλν ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζχλδξνκν ηνπ 
ζρεηηθηζκνχ αιιά θαη ηνπ θαλαηηζκνχ. ε απηφ ην πιαίζην ινηπφλ, απειεπζεξσηηθέο δπλάκεηο 
βξέζεθαλ, ιεηηνχξγεζαλ απφ ηα θάησ αιιά κε αθφξεηεο θαζεκεξηλέο πηέζεηο εμφλησζεο, 
γεινηνπνίεζεο θη εθκεδέληζεο απηψλ πνπ ηηο ππεξάζπηδαλ. θεθηείηε πσο νη Έιιελεο 
ζνπξξεαιηζηέο κεηά απφ ηελ γεινηνπνίεζε πνπ ηνπο επηθχιαμαλ θαη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ 
απαμησηηθά  ασηό είλαη ζοσρρεαιηζηηθό, ζαλ θάηη ηο άζτεηο, θαηαξγήζαλε απηφ ηνλ φξν θαη 
κηιήζαλε γηα ππεξξεαιηζκφ θαη απφ ηφηε νλνκάδνληαη ππεξξεαιηζηέο! Κξππηνζνπξξεαιηζηέο 
δειαδή!  
 
Δίπακε ινηπφλ θη εκείο ηφηε ζηελ Διιάδα ηεο ρνχληαο, πσο έλα γεηα ραξά είκαζηε θη εκείο 
εδψ, δελ αξθεί. Έηζη, θιείζακε ην κάηη ζηνλ πνιηηηζκφ πξνζπαζψληαο λα αλαθαιχςνπκε ηηο 
ξίδεο καο ζηε κνπζηθή θαη ηηο ηέρλεο θη φρη κφλνλ ζηελ ηνπηθή κνπζηθή θαη ζηηο ηνπηθέο ηέρλεο. 
Μέζα ζηε ρνχληα δελ θάλακε κφλνλ αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα αιιά θαη αληηζπζηεκηθφ.  
Ήκαζηαλ απηνί πνπ βνήζεζαλ ην ξεκπέηηθν λα ππάξμεη, παξάιιεια λα αθνπζηνχλ νη  doors,  
νη Jethro Tull, νη Led Zeppelin, ν Frank Zappa θιπ. Φπζηθά ν ζνπξξεαιηζκφο καο ελδηέθεξε 
αιιά πην πνιχ ε θαληαζηηθή δσγξαθηθή αιιά θαη ην άγξην ζρέδην. Σα κνληέξλα θηλήκαηα 
θνπηνπξηζκφο, ληαληατζκφο θαη ζνπξξεαιηζκφο θαη ηα ζχγρξνλα fluxus, underground είραλε 
ην θνηλσληθφ ζηνηρείν ελζσκαησκέλν ζηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη γη’ απηφ αζθνχζαλ κηα ηδηαίηεξε 
έιμε. 
ηελ Ακεξηθή δελ είλαη ηπραίν πσο ηελ δεθαεηία ηνπ ΄60, ε ηέρλε-ηερλνινγία πνπ ήηαλ 
εξεπλεηηθή/πεηξακαηηθή έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν παξ’  φιν πνπ ρξεηαδφληνπζαλ παξαγσγέο 
πνιπέμνδεο. Μέζα απφ ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα εξεπλεηηθά ηνπο εξγαζηήξηα δηαρχζεθαλ πξνο 
ηα έμσ θη ελψζεθαλ κε ην επξχηεξν θίλεκα, κε ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κίμεο ησλ 
αηζζήζεσλ πνπ θαιιηεξγήζεθε απηή ηε δεθαεηία. 
Σν παηρλίδη δε ράζεθε, γηαηί νη εξαζηέο ζπλερίδνπλ λα γνεηεχνληαη απφ ην δεκηνπξγηθφ ράνο! 
Οη άιινη εμ άιινπ, είλαη δσληαλνί λεθξνί! 
 
 
 
 


