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Περίληψη 

Κουλτούρα και πολιτισμός, δύο έννοιες που άλλοτε ταυτίζονται και άλλοτε όχι στον ρου της 

ιστορίας. Κατά τον 18
ο
 αιώνα οι δύο έννοιες διαφοροποιούνται κατά πολύ, ενώ στη 

νεωτερική εποχή η έννοια πολιτισμός δέχεται σφοδρή κριτική και ταυτίζεται με την 

τεχνολογική εξέλιξη. Στη μετανεωτερικότητα η αντιπαράθεση «κουλτούρα» vs «πολιτισμός» 

θεωρείται περιττή. Οι δύο έννοιες σήμερα ταυτίζονται ως το σύνολο της ανθρώπινης 

δημιουργίας. Η μαρξιστική κριτική από την άλλη θεωρεί ότι η κουλτούρα υποστηρίζει τα 

συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης, ενώ η έννοια της υψηλής κουλτούρας που κυριάρχησε 

προνεωτερικά διευρύνθηκε τον 19
ο
 αιώνα και απομυθοποιήθηκε στο τέλος του 20

ου
 και στις 

αρχές του 21
ου

. Αντίθετη με την υψηλή κουλτούρα είναι η λαϊκή κουλτούρα, ως αυθεντική 

και δημοφιλής κουλτούρα. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση εμφανίζεται ο όρος μαζική 

κουλτούρα για τις κουλτούρες ευρείας απήχησης και μαζί της διαφορετικές προσεγγίσεις 

απέναντι στον όρο αυτό. Τη δεκαετία του ’80 στη Βρετανία θεμελιώνονται οι Πολιτισμικές 

Σπουδές ως μια νέα προσέγγιση στη μελέτη της δημοφιλούς κουλτούρας και αίρεται η 

αντίληψη μεταξύ υψηλής και λαϊκής κουλτούρας. Στον αντίποδα όλων αυτών βρίσκεται η 

αντικουλτούρα ή underground κουλτούρα που λειτουργεί απορριπτικά και αποδομητικά 

απέναντι και στη μαζική και στην κυρίαρχη κουλτούρα, και εκφράστηκε μαζικά τη δεκαετία 

του ’60 στη Δύση. Ένας άξονας της είναι η αμφισβήτηση που περιλαμβάνει το αντιπολεμικό 

κίνημα, το κίνημα για τα δικαιώματα των μαύρων και των ομοφυλόφιλων, τη σεξουαλική 

επανάσταση, το φεμινισμό και τη Νέα Αριστερά. Ο άλλος άξονας της αντικουλτούρας 

σχετίζεται με το κοινωνικό περιθώριο: μπιτ λογοτέχνες, το κίνημα των hippies, ναρκωτικά 

και αναρχισμός ως πολιτική άποψη. Η ελληνική αντικουλτούρα στην Ελλάδα εντοπίζεται 

στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές του ’70, οι απόψεις όμως διίστανται σχετικά 

με την ύπαρξή της ή όχι. Η ελληνική αντικουλτούρα (underground) εμφανίζει ομοιότητες και 

διαφορές με την αντικουλτούρα της Δύσης και τοποθετείται κυρίως στα Εξάρχεια, ενώ 

εκφράζεται μέσα από τα underground έντυπα της εποχής. Σημαντικές προσωπικότητες της 

ελληνικής αντικουλτούρας θεωρούνται ο Ν. Άσιμος, ο Π. Σιδηρόπουλος και η Κ. Γώγου. Η 

συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στις underground κουλτούρες, στην αμφισβήτηση που αυτές 

συνεπάγονται και τη σύνδεσή τους με το κοινωνικό περιθώριο. Ειδικότερα διερευνάται ο 

δημόσιος λόγος της Κ. Γώγου (συνεντεύξεις δημοσιευμένες και αδημοσίευτες) και η σχέση 

του με την underground κουλτούρα. 
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Abstract 

Culture and civilization are two concepts that have been considered to be either identical or 

distinct at certain times in the course of history.  In the 18
th

 century, these two concepts 

greatly diversify, while during the modernist period the notion of civilization is strongly 

criticized and is identified with technological development.  In the post- modernist period, the 

collision of culture and civilization is considered to be extraneous.  Today, the two are 

equated in the totality of human creation.  Marxist criticism, on the other hand, considers that 

culture serves the interests of the dominant class, while the idea of high culture that prevailed 

in the pre -modernist period was expanded in the 19
th

 century and demystified at the end of 

the 20
th

 and the beginning of the 21
st
 century.  Popular culture is opposed to high culture, as 

an authentic culture.  Following the industrial revolution, the term mass culture emerges 

referring to mass appeal cultures along with various different approaches to the term. In 

Britain in the ’80s Cultural Studies are founded as a new approach to the study of popular 

culture and, as a result, the disassociation of high and popular culture comes to an end.  

Contrary to all these, there is counterculture or underground culture, which functions 

dismissively and deconstructively against both mass and dominant cultures, and was 

expressed massively in the Western world in the ’60s.  One of its components is the dispute 

which is involved in the anti-war movement, the movement for the rights of black people and 

homosexuals, sexual revolution, feminism and the New Left.  Another element of 

counterculture is related to the social fringe: beat generation, hippies, drugs and anarchism as 

a political standpoint.  Greek counterculture first appears at the end of the ’60s and the 

beginning of the ’70s, however, its existence is not widely accepted.  Greek counterculture 

(underground) bears similarities to but also differs from Western counterculture and is mostly 

found in Exarchia, while it is expressed in the underground publications of that period.  N. 

Asimos, P. Sidiropoulos and K. Gogou are considered to be a few of the most important 

representatives of the Greek counterculture.  This particular paper focuses on underground 

cultures, the dispute that they involve and their connection to the social fringe.  More 
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specifically, K. Gogou’s public speech (published and unpublished interviews) is analyzed as 

well as its connection to underground culture. 

 

Keywords: culture, civilization, dominant culture, popular culture, mass culture, Frankfurt 

School of critical theory, Cultural Studies, counterculture, underground culture, subculture, 

fanzines, dispute, social fringe, hippies, beat generation, anarchism, anti-war movement, 

feminism, Herbert Marcuse, Katerina Gogou.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Σκοπός και ειδικοί στόχοι της εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη του underground στοιχείου, όπως και αυτού 

της αμφισβήτησης και του κοινωνικού περιθωρίου μέσα από τις δημοσιευμένες και 

αδημοσίευτες συνεντεύξεις της Κατερίνας Γώγου. 

Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι της μελέτης μας τίθενται ως εξής: 

1. Η ανάδειξη της συμβολής της Κατερίνας Γώγου στη συγκρότηση αυτού που 

εννοιολογικά επικράτησε  ως  “underground” κουλτούρα στην Ελλάδα. 

2. Η προβολή της ως ενός παραδείγματος δημιουργικής γραφής, αλλά και ως μίας  

προσωπικότητας της οποίας ο δημόσιος λόγος ακόμη και σήμερα έχει πολιτικό και 

κοινωνικό έρεισμα στην ευρύτερη μεταπολιτευτική συνθήκη της Ελλάδας. 

3. Η ανάδειξη της ιδιαίτερης «συγκρουσιακής» προσωπικότητας της. 

4. Η διερεύνηση της σχέσης της με τα λογοτεχνικά και κοινωνικοπολιτικά ρεύματα της 

εποχής της στη Δύση. 

5. Η προβολή της ιστορικότητας και της επικαιρότητας του δημόσιου λόγου της και  η 

ερμηνευτική προσέγγιση της. 

 

2. Εισαγωγή 

Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει, όπως υποδηλώνει ο τίτλος της, στις underground 

κουλτούρες, στις κουλτούρες της αμφισβήτησης και του κοινωνικού περιθωρίου και στην 

ανάδειξη των παραπάνω στοιχείων στο δημόσιο λόγο της Κατερίνας Γώγου. Ας σημειωθεί 

ότι η επιλογή της Γώγου δεν είναι βέβαια τυχαία. Αυτή επιλέχτηκε λόγω των εξαιρετικών 

κειμένων που έγραψε ως μια εξέχουσα μορφή της δημιουργικής γραφής που νοηματοδότησε 

μια ολόκληρη γενιά, αλλά και λόγω της ιδιαίτερης προσωπικότητάς της, η οποία συνέβαλλε 

στην συγκρότηση μιας underground κουλτούρας (αντικουλτούρας) στην Ελλάδα. Η Γώγου 

εξάλλου με τον ποιητικό της λόγο (και με τον δημόσιο θα λέγαμε εδώ) καταθέτει την 

ιστορική θέση της μεταπολιτευτικής περιόδου της Ελλάδας. Άρα κρίθηκε σκόπιμο να 

μελετηθούν οι συνεντεύξεις της, οι οποίες θεωρήθηκε ότι έχουν πολιτικό και κοινωνικό 

έρεισμα στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, και διαπνέονται ταυτόχρονα από ιστορικότητα 

και επικαιρότητα.  
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Το θέμα επιλέχτηκε και για έναν ακόμη λόγο: από όσο γνωρίζουμε δεν έχει 

πραγματοποιηθεί παρόμοια έρευνα, στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι underground κουλτούρες 

έχουν μελετηθεί (όχι βέβαια όσο θα έπρεπε), αλλά σίγουρα δεν έχουν μελετηθεί στον 

ελληνικό χώρο. Η βιβλιογραφία είναι σχετικά ελλιπής και η εργασία έρχεται να αποτελέσει 

μια εκτεταμένη επισκόπηση της βιβλιογραφίας που με τη σειρά της θα συμπληρώσει τη 

βιβλιογραφία και θα συνδράμει στην επέκτασή της. Και ακόμη και αν το έργο της Κατερίνας 

Γώγου έχει αρχίσει να ενδιαφέρει περισσότερο την ακαδημαϊκή κοινότητα- και με τη λογική 

αυτή υπάρχουν πλέον δύο διδακτορικές διατριβές που μελετάνε το έργο της
2
- οι συνεντεύξεις 

της δημοσιεύτηκαν συγκεντρωτικά πρόσφατα (πριν πέντε μήνες) και ο δημόσιος λόγος της 

δεν έχει μελετηθεί, πόσο μάλλον σε σχέση με τις underground κουλτούρες, την αμφισβήτηση 

και το κοινωνικό περιθώριο.  

Η εργασία αποτελείται από δύο βασικά μέρη: το πρώτο μέρος, το θεωρητικό και το 

δεύτερο, το ερευνητικό, όπου εξετάζεται συγκεκριμένα ο δημόσιος λόγος της Γώγου. 

Ειδικότερα το 1
ο
 μέρος χωρίζεται σε δύο ενότητες: στην ενότητα Α΄ παρουσιάζονται όλες οι 

θεωρίες για την κουλτούρα και στην ενότητα Β΄ όλη η θεωρία για την underground 

κουλτούρα (αντικουλτούρα). 

Στην ενότητα Α΄ στο κεφάλαιο 1 επιχειρείται η ανάπλαση της ιστορικής εμφάνισης 

και της εξέλιξης των εννοιών «πολιτισμός» και «κουλτούρα». Στο υποκεφάλαιο 1.1 

παρουσιάζεται το πρόβλημα ορισμού, στο 1.2 η ιστορία της λέξης «πολιτισμός» και στο 1.3 

η ιστορία της λέξης «κουλτούρα». Στο 1.4 δίνεται έμφαση στην έννοια της «κουλτούρας» 

έτσι όπως διαμορφώθηκε στη Γερμανία κατά τον 18
ο
 αιώνα, ενώ στο 1.5 παρουσιάζεται το 

συμπέρασμα για την αντιπαράθεση «κουλτούρα» vs «πολιτισμός», στοιχείο που φανερώνει 

και την αντίθεση Γερμανίας- Γαλλίας προνεωτερικά. Στο 1.6 προβάλλεται η μεταβολή της 

έννοιας «πολιτισμός» μετά τη Γαλλική Επανάσταση και στο υποκεφάλαιο 1.7 η σφοδρή 

κριτική που δέχτηκε ο όρος «πολιτισμός» την εποχή της νεωτερικότητας και η ταύτισή του 

με την τεχνολογική και βιομηχανική εξέλιξη, τη στιγμή που η έννοια της «κουλτούρας» 

ταυτιζόταν με την πνευματική και αισθητική καλλιέργεια. Στο 1.8 εστιάζουμε στη 

μετανεωτερική εποχή κατά την οποία η αντιπαράθεση «κουλτούρα» vs «πολιτισμός» 

θεωρείται πλέον περιττή και παρουσιάζουμε την άποψη του Raymond Williams που πρώτος 

προσδιόρισε την «κουλτούρα» σαν «ένας συνολικό τρόπο ζωής». Τέλος στο 1.9 εξάγουμε 

κάποια συμπεράσματα σχετικά με τον ορισμό της κουλτούρας και στο 1.10 επισημαίνουμε 

                                                           
2
 Βλ. περισσότερα για τις συγκεκριμένες διατριβές: Συμπεράσματα- Αναστοχασμοί, σελ. 135, υποσημείωση 

141. 
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το γεγονός ότι οι δύο έννοιες σήμερα πλέον ταυτίζονται ως «το σύνολο της ανθρώπινης 

δημιουργίας».  

Στο κεφάλαιο 2 εξετάζουμε τον όρο της κυρίαρχης κουλτούρας σύμφωνα με την 

μαρξιστική κριτική που θεωρεί ότι η λειτουργία της κουλτούρας είναι να υποστηρίζει τα 

συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης. Στο κεφάλαιο 3 κρίθηκε αναγκαίο να γίνει αναφορά στην 

έννοια της υψηλής κουλτούρας που κυριάρχησε στην αστική τάξη προνεωτερικά (3.1). Η 

έννοια της υψηλής κουλτούρας διευρύνθηκε τον 19
ο
 αιώνα (3.2) και στο τέλος του 20

ου
 και 

στις αρχές του 21
ου

 αιώνα, με την εμφάνιση του μεταμοντερνισμού, παρατηρούμε ότι αυτή 

απομυθοποιείται (3.3). 

Στο κεφάλαιο 4 εστιάζουμε στη λαϊκή κουλτούρα ως αυθεντική και δημοφιλή 

κουλτούρα και προσπαθούμε να παραθέσουμε κάποιους ορισμούς που δίνονται σε αυτήν, 

από την σκοπιά των πολιτισμικών σπουδών. Στο κεφάλαιο 5 εξετάζεται η μαζική κουλτούρα, 

όρος που επιβλήθηκε μετά τη βιομηχανική επανάσταση για τις κουλτούρες ευρείας απήχησης 

(5.1), ενώ στο υποκεφάλαιο 5.2 παρουσιάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη μαζική 

κουλτούρα: στο 5.2.1 η συντηρητική κριτική, στο 5.2.2 η αριστερή κριτική (Σχολή της 

Φρανκφούρτης), αλλά και οι επικριτές της (5.2.2.1), και στο 5.2.3. οι πλουραλιστικές 

θεωρίες (Σχολή του Σικάγο) Στο 5.2.4 κρίθηκε αναγκαίο να παρουσιαστούν οι απαρχές των 

πολιτισμικών σπουδών στο Κέντρο Σύγχρονων Πολιτισμικών Σπουδών στο Birmingham 

(CCCS), ενώ στο 5.2.5 να γίνει αναφορά στο αυτόνομο κλάδο των πολιτισμικών σπουδών 

που έφερε την άρση μεταξύ «υψηλής» και «λαϊκής» κουλτούρας. Στο 5.2.6 προσεγγίζεται ο 

πολιτισμικός λαϊκισμός ως ακραία θεωρία που δίνει απεριόριστη δύναμη στο κοινό. 

Η Β΄ ενότητα του θεωρητικού μέρους της εργασίας περιλαμβάνει θεωρία για την 

underground (αντικουλτούρα). Στο κεφάλαιο 1 γίνεται απόπειρα να οριστεί η αντικουλτούρα 

(counterculture ή underground κουλτούρα) και να παρουσιαστούν οι διαφορές της με την 

υποκουλτούρα (subculture). Στο κεφάλαιο 2 δίνεται ο ορισμός του underground ως μιας 

κουλτούρας αμφισβήτησης που λειτουργεί απορριπτικά και αποδομητικά τόσο απέναντι στη 

μαζική, όσο και στην κυρίαρχη κουλτούρα.  

Στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται ο πρώτος άξονας της αντικουλτούρας, η αμφισβήτηση. 

Ειδικότερα στο υποκεφάλαιο 3.1 εξετάζουμε τη δεκαετία της αμφισβήτησης του ’60 στην 

Αμερική, στο 3.2 τη αντίστοιχη δεκαετία στην Ευρώπη και στο 3.3 τα δύο βασικά κινήματα 

αμφισβήτησης της αντικουλτούρας του ’60 στη Δύση, το αντιπολεμικό (3.3.1) και το κίνημα 

για τα δικαιώματα των μαύρων (3.3.2). Στο υποκεφάλαιο 3.4 προβάλλουμε τη σχέση της 

Νέας Αριστεράς και του Χ. Μαρκούζε με τα αντίστοιχα κινήματα αμφισβήτησης στη Δύση, 

ενώ στο 3.5 εστιάζουμε στο φεμινισμό, στη σεξουαλική επανάσταση και στα δικαιώματα των 
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ομοφυλόφιλων. Τέλος, στο κεφάλαιο 3.6 αναλύεται το αντιψυχιατρικό κίνημα που 

αναδύθηκε την εποχή της αμφισβήτησης και στο 3.7 η ροκ μουσική ως αναπόσπαστο 

στοιχείο της underground κουλτούρας του ’60. 

Στο κεφάλαιο 4 επισκοπούμε αυτό που αποκαλείται κοινωνικό περιθώριο και που σχετίζεται 

με την αντικουλτούρα της συγκεκριμένης εποχής. Πιο συγκεκριμένα στο 4.1 εστιάζουμε στη 

γενιά των μπιτ λογοτεχνών και στο 4.2 στο κίνημα των χίπηδων. Στο υποκεφάλαιο 4.3 

προσεγγίζουμε το θέμα των ναρκωτικών που συνδέθηκε με το κίνημα της αντικουλτούρας 

του ’60 και στο 4.4 τον Αναρχισμό ως πολιτική άποψη που  βρίσκεται σε στενή σχέση με την 

underground κουλτούρα. 

Στο κεφάλαιο 5 εξετάζουμε την αντικουλτούρα (underground κουλτούρα) στην 

Ελλάδα. Αφού δώσουμε το ιστορικό πλαίσιο της εποχής που μας ενδιαφέρει (1960-1990) 

στον ελληνικό χώρο, προσπαθούμε να οριοθετήσουμε το ελληνικό underground (5.2), 

εστιάζοντας στις απαρχές του (5.3) με τους πρώτους Έλληνες υπαρξιστές και την παράγκα 

του Σίμου (5.3.1) μέχρι την υποδοχή των μπιτ στην Ελλάδα (5.3.2). 

Στο υποκεφάλαιο 5.4 παρουσιάζεται η υποδοχή από το ελληνικό κοινό τριών ξένων 

κινηματογραφικών ταινιών που αποτέλεσαν ορόσημο για τη γενιά της αμφισβήτησης (του 

’60) και στο 5.5 αναφέρουμε τις περιπτώσεις του Π. Σιδηρόπουλου και του Ν. Άσιμου ως 

εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνικού underground. Στο υποκεφάλαιο 5.6 γίνεται μνεία 

στον κατεξοχήν ελληνικό underground «τόπο», τα Εξάρχεια και στο 5.7 στον ελληνικό 

underground τύπο της εποχής και στα fanzines. Στα υποκεφάλαια 5.8 και 5.9 αναδεικνύεται ο 

προβληματισμός σχετικά με την ύπαρξη ή όχι ελληνικής underground  κουλτούρας ή 

περιορισμένης ελληνικής «σκηνής» underground και προβάλλονται οι ομοιότητες της 

ελληνικής αντικουλτούρας και αυτής της Δύσης, ενώ στο υποκεφάλαιο 5.10 εντοπίζουμε 

τους τις διαφορές τους.  

Τέλος, στο κεφάλαιο 6 επιχειρούμε μια σύντομη παρουσίαση της Κατερίνας Γώγου, 

της ζωής και του έργου της (6.1), της θεματολογίας της (6.2), της γλώσσας και του ύφους της 

(6.3). Στο υποκεφάλαιο 6.4 επιχειρούμε την ένταξη της ποιήτριας στη γενιά του ’70 (που από 

άλλους είναι αποδεκτή και από άλλους αμφισβητείται) και παραθέτουμε κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά της ποίησής της. 

Το Β΄ μέρος της εργασίας είναι το ερευνητικό. Στο κεφάλαιο 1 παραθέτουμε τη 

μεθοδολογία της συγκεκριμένης έρευνας κάνοντας μια σύντομη αναφορά στην ποιοτική 

έρευνα (υποκεφάλαιο 1.1) και στην ανάλυση περιεχομένου (1.2). Στο υποκεφάλαιο 1.3 

εξηγούμε τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία (1.3.1), ορίζουμε το 

δείγμα που επιλέχτηκε (1.3.2), τη μονάδα καταγραφής και τις εννέα κατηγορίες που 
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δημιουργήσαμε (1.3.3), ενώ στο 1.3.4 παραθέτουμε τη στρατηγική της έρευνάς μας (μελέτη 

περίπτωσης). 

Στο κεφάλαιο 2 εστιάζουμε στα ερευνητικά ερωτήματα και στο κεφάλαιο 3 

παρουσιάζουμε τα ευρήματα που συλλέξαμε από τις συνεντεύξεις της Γώγου (δημοσιευμένες 

και αδημοσίευτες) με βάση τις εννέα κατηγορίες που ορίσαμε παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα 

παρουσιάζουμε ευρήματα που σχετίζονται με το underground (αντικουλτούρα) (3.1), με την 

αμφισβήτηση (3.2), ενώ στο 3.3 αυτά που συνδέονται με το κοινωνικό περιθώριο και 

ειδικότερα τον Αναρχισμό (3.3.1) και τα ναρκωτικά (3.3.2). Στο υποκεφάλαιο 3.4 

εντάσσουμε υλικό που σχετίζεται με αναφορές της Γώγου σε λογοτεχνικά ρεύματα της 

Δύσης και απόψεις της για την τέχνη, στο 3.5 «εκλεκτικές συγγένειες» της με άλλους 

έλληνες καλλιτέχνες της ίδιας εποχής και στο 3.6 σημεία του λόγου της που σχετίζονται με 

τον τόπο του ελληνικού underground και τα ελληνικά fanzines. Στο υποκεφάλαιο 3.7 

εστιάζουμε σε αναφορές της ίδιας σε κινήματα αμφισβήτησης της Δύσης και στο 3.8 σε 

παραπομπές και γεγονότα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας που εντοπίστηκαν στον λόγο της. 

Τέλος, στο 3.9 επιλέγονται σημεία του δημόσιου λόγου της στα οποία εντοπίστηκε 

διαφοροποίηση ή εξέλιξη κατά την πάροδο των ετών. Στο κεφάλαιο 4 επιχειρείται η ανάλυση 

των παραπάνω ευρημάτων ανά κατηγορία (4.1 – 4.9).  

Στα συμπεράσματα γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί μια συνολική 

ανακεφαλαίωση των πορισμάτων μας σε συνάρτηση με τα ερευνητικά ερωτήματα  που 

τέθηκαν στην αρχή της εργασίας και σε σχέση με το κύριο μέλημά μας: την ανάδειξη του 

underground στοιχείου στο δημόσιο λόγο της Κατερίνας Γώγου. Επίσης, επιχειρείται ένας 

αναστοχασμός πάνω στα συμπεράσματά αυτά, αλλά και σε σχέση με το θεωρητικό κομμάτι 

της εργασίας μας. (Α΄ μέρος).  

Στο τέλος τοποθετήσαμε, για λόγους διευκόλυνσης του συντάκτη της εργασίας, αλλά 

και του αναγνώστη, ένα παράρτημα/ πίνακα με τις συνεντεύξεις της Γώγου τοποθετημένες 

χρονολογικά, τους τίτλους των συνεντεύξεων, τους συντάκτες και τις εφημερίδες ή τα 

περιοδικά που δημοσιεύτηκαν (για τις δημοσιευμένες). 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
  

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄: ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

1. Πολιτισμός vs Κουλτούρα  

1.1. Η προβληματική μιας απόπειρας εννοιολόγησης 

Προσπαθώντας να ορίσουμε τη λέξη «πολιτισμός» και «κουλτούρα» βρισκόμαστε μπροστά 

σε ένα βασικό πρόβλημα ορισμού: «οι δύο λέξεις ανήκουν στο ίδιο σημασιολογικό πεδίο, 

αντανακλούν τις ίδιες βασικές αντιλήψεις, μερικές φορές συνδυάζονται, αλλά δεν είναι 

εντελώς ισοδύναμες» (Cuche, 2001:21). Η πρώτη χρήση τους εντοπίζεται στα τέλη του 18ου 

αιώνα στη Δυτική Ευρώπη. Με την πάροδο των χρόνων βέβαια απέκτησαν πολλές και 

διαφορετικές σημασίες και αναδείχθηκαν σε βασικούς όρους στις ανθρωπιστικές και 

κοινωνικές επιστήμες. Όπως διαβάζουμε στον Πασχαλίδη (1999) :  

Αυτή η εννοιολογική σύγχυση παίρνει στη χώρα μας μια ακόμη εντονότερη μορφή, καθώς οι 

έννοιες του πολιτισμού και της κουλτούρας είναι δάνειες στη δεύτερη μάλιστα περίπτωση 

πρόκειται και για γλωσσικό δάνειο, το οποίο, πέρα από τα μειωτικά «κουλτουριάρης» και 

«κουλτουριάρικος» στερείται παραγώγων στην ελληνική γλώσσα. (σελ. 25). 

 

1.2. Η ιστορία της λέξης «πολιτισμός»  

Η λέξη προέρχεται από τη λατινική λέξη civis (πολίτης). Τη βρίσκουμε στην αγγλική και 

γαλλική γλώσσα από τον 16ο αιώνα και γνωρίζει μεγάλη άνθηση στο γαλλικό λεξιλόγιο του 

18ου. Πιο συγκεκριμένα απαντάται το ρήμα (εκπολιτίζω) και η μετοχή (πολιτισμένος) και 

αργότερα η παράγωγη λέξη civility ή civilité που σήμαινε την ευγένεια στους τρόπους.  

Όλες αυτές οι εκφράσεις σύμφωνα με τον Πασχαλίδη (1999)  

χρησιμοποιούνται από τα μέλη της αυλικής αριστοκρατίας για να περιγράψουν τους δικούς 

τους κοινωνικούς τρόπους, με σκοπό να προβάλουν την ανωτερότητα του δικού τους 

χαρακτηριστικού προτύπου συμπεριφοράς έναντι των τρόπων των κοινωνικά κατώτερων 

ανθρώπων, τόσο εκείνων που ζουν εκτός των τειχών της αυλικής κοινωνίας…, όσο και 

εκείνων που ζουν εκτός των ορίων του γνωστού κόσμου, των άγριων ή βάρβαρων λαών που 

έχουμε συναντήσει,…στον Νέο Κόσμο. (σελ.29). 
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Η λέξη λοιπόν «πολιτισμός» «υποδηλώνει την εκλέπτυνση των ηθών και σημαίνει τη 

διαδικασία που απομακρύνει την ανθρωπότητα από την άγνοια και την ανορθολογικότητα»

(Cuche, 2001:21). Προβλήθηκε από τους Διαφωτιστές ως μια «διαδικασία διαμόρφωσης και 

τελειοποίησης των κοινωνικών ηθών και θεσμών, η οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ενώ 

η πρόοδος της απαιτεί την ανάπτυξη και διάδοση της γνώσης και της επιστήμης» 

(Πασχαλίδης, 1999:32). Επομένως, ο «πολιτισμός» προήλθε από την ευρωπαϊκή αστική τάξη 

πριν τη βιομηχανική επανάσταση και μπορεί να θεωρηθεί το έμβλημα του Διαφωτισμού με 

τη σημασία της σύνθετης προόδου (θεσμών, ηθών, επιστήμης, κοινωνίας) με την 

καθοδήγηση του Ορθού Λόγου. 

 

1.3. Η ιστορία της λέξης «κουλτούρα» 

Την εποχή που στην Αγγλία και τη Γαλλία καθιερώνεται ο όρος «πολιτισμός» 

(civilization/civilization) στη Γερμανία μια άλλη έννοια παίρνει το προβάδισμα, η έννοια 

«κουλτούρα». Η λέξη προέρχεται από το λατινικό «colere» που αρχικά σήμαινε την 

καλλιέργεια της γης. Στην ύστερη Αναγέννηση εγκαινιάζεται η μεταφορική χρήση της ως 

καλλιέργεια του νου. Στην Αγγλία και τη Γαλλία, όπου αναδύονται οι αστοί διανοούμενοι, 

αυτοί στηρίζουν την κοινωνική θέση τους και την αξία τους στην κατοχή κουλτούρας, 

δηλαδή στο υψηλό επίπεδο μόρφωσης και παιδείας. Εκεί όμως, η έννοια «κουλτούρα» 

συμπυκνώνεται στην έννοια του «πολιτισμού». Οι μορφωμένοι αστοί συμμετέχουν ήδη στην 

πολιτική και αναγνωρίζονται κοινωνικά. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο στη Γερμανία. Όπως 

τονίζεται στον Πασχαλίδη (1999)  

(Στην περίπτωση της Γερμανίας), όπου οι  αστοί διανοούμενοι είναι παραγκωνισμένοι από 

κάθε πολιτική δραστηριότητα ή επιρροή και στερούνται ακόμη και ενός ευήκοου κοινού, 

καταφεύγουν στο χώρο του πνεύματος-της λογοτεχνίας, της τέχνης, της φιλοσοφίας, της 

επιστήμης-καθώς αυτός είναι ο μόνος χώρος στον οποίο μπορούν να δραστηριοποιηθούν 

ελεύθερα και να επιδείξουν επιτεύγματα και άρα ο μόνος από τον οποίο μπορούν να 

αντλήσουν υπερηφάνεια και νομιμοποίηση. (σελ.33). 
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1.4. Η «κουλτούρα» στη Γερμανία και ο «πολιτισμός» στη Γαλλία και τη 

Βρετανία 

Στη Γερμανία η έννοια «κουλτούρα» έχει πιο περιορισμένη σημασία σε σχέση με την έννοια 

«πολιτισμός» που χρησιμοποιούν κυρίως οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, και που συμπυκνώνει 

μέσα του και την έννοια της «κουλτούρας». Εξαιτίας επομένως της υποβαθμισμένης θέσης 

των αστών διανοούμενων στη Γερμανία, αυτοί επιλέγουν να εκφραστούν πολιτισμικά με τη 

έννοια «κουλτούρα» (Kultur), την οποία αντιπαραβάλλουν στην έννοια «πολιτισμός» 

(Zivilisation). Για τους Γερμανούς διανοητές η κουλτούρα είναι ό,τι σχετίζεται με το 

αυθεντικό, η αληθινή αρετή, η μόρφωση, ο διανοητικός και πνευματικός εμπλουτισμός, η 

ηθικότητα και ο εσωτερικός πλούτος. Αντίθετα, ό,τι είναι φαινομενικό, ελαφρό, ρηχό και 

εξωτερικό σχετίζεται με τον πολιτισμό. 

Έτσι, οι γερμανοί αστοί άσκησαν σφοδρή κριτική στην αριστοκρατία της εποχής 

τους, η οποία έπασχε από γαλλομανία, ενώ οξύνεται η αντιπαράθεση μεταξύ της γερμανικής 

γλώσσας και λογοτεχνίας με τα γαλλικά και αγγλικά ήθη που μιμούνταν οι γερμανοί 

αριστοκράτες. Ο J. Herder (1744-1803) απορρίπτει την έννοια του πολιτισμού και προτάσσει 

την κουλτούρα ως τη διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα ενός λαού. «Ο πολιτισμός 

υποβίβαζε τις εθνικές διαφορές, σε αντίθεση με την κουλτούρα που τις υπογράμμιζε» 

(Ήγκλετον, 2003:46). Έτσι μπορούμε να πούμε πως ξεκινάει η αντιπαράθεση των εννοιών 

«κουλτούρα» vs «πολιτισμός». 

Από τα παραπάνω βγαίνει λοιπόν εύλογα το συμπέρασμα ότι η αντίθεση ανάμεσα 

στους όρους «κουλτούρα» και «πολιτισμός» φανερώνει την αντιπαράθεση της γαλλικής 

διανόησης με το γερμανικό τρόπο σκέψης κατά τον 18
ο
 αιώνα. Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο 

πολιτισμός είχε συνενωθεί με την ιδέα της εξέλιξης της ανθρωπότητας και με την 

οικουμενικότητα του Διαφωτισμού. Με την κουλτούρα η έμφαση είχε δοθεί στο έθνος στην 

οροθέτηση και στον αποκλεισμό του Άλλου. 

Μετά το τέλος της Γαλλικής Επανάστασης η έννοια του «πολιτισμού» μεταβάλλεται. Η 

πρόοδος και η εξέλιξη, έτσι όπως είχαν οριστεί από τους Διαφωτιστές, θεωρήθηκε ότι είχαν 

ολοκληρωθεί στα συγκεκριμένα κράτη (Αγγλία, Γαλλία) , Έτσι αυτά αισθάνονται «κομιστές 

ενός υπάρχοντος ή τελειωμένου πολιτισμού σε άλλους, σημαιοφόροι του πολιτισμού προς τα 

έξω» κατά τον Elias (1997) όπ.αναφ. στο Πασχαλίδης (1999:39). Η αποικιοκρατία ξεκινά, 

ενώ τονίζεται η πολιτισμική ανωτερότητα των Ευρωπαίων. Ακόμη, σιγά-σιγά προχωρά η 

εκβιομηχάνιση της Ευρώπης και ο άνθρωπος απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη 

φύση. 
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1.5. Η κριτική της βιομηχανικής εποχής και της νεωτερικότητας
3
 

Η πρώτη σοβαρή κριτική κατά του πολιτισμού προέρχεται από έναν γερμανό ρομαντικό 

ποιητή και διανοούμενο τον Friedrich Schiller (1759-1805). Αυτός θεώρησε ότι ο πολιτισμός 

δημιούργησε ένα χάσμα ανάμεσα στο άνθρωπο και τη φύση, στη σκέψη και στη διαίσθηση, 

εξαιτίας της εξειδίκευσης, της μηχανοποίησης, της διάσπασης της επιστημονικής γνώσης. 

Αυτός θεώρησε ως μόνη λύση, για να ξεφύγει ο άνθρωπος από τα παραπάνω, την τέχνη. 

Άρα η κριτική της νεωτερικότητας είναι αυτή που έφερε την ιδέα ότι η πνευματική 

και αισθητική καλλιέργεια είναι η μόνη λύση, για να αποφύγει ο άνθρωπος τα δεινά της 

βιομηχανικής «πολιτισμένης» εποχής. Αυτή η ιδέα πήρε τη μορφή της σφοδρής 

αντιπαράθεσης των εννοιών «κουλτούρας» και «πολιτισμού». Με την πρώτη εννοήθηκε η 

καλλιέργεια (πνευματική και αισθητική). Με την έννοια του πολιτισμού συνδέθηκε η τεχνική 

και βιομηχανική εξέλιξη. 

Ο Matthew Arnold (1822-1888) στο έργο του «Κουλτούρα και Αναρχία» προβάλλει 

ως μοναδικό τρόπο, για να προληφθεί η αναρχία που επέρχεται, μια παιδεία που θα 

περιλαμβάνει «ό,τι το καλύτερο έχει σκεφτεί και πει ο άνθρωπος σε όλες τις εποχές» κατά 

τον Arnold (1869) όπ.αναφ. στο Πασχαλίδης (1999:42). O Alfred Weber (1868-1958) το 

1921 προσπάθησε να ορίσει την κουλτούρα. Κατά τον Weber (1998) όπ.αναφ.στο 

Πασχαλίδης (1999:43) η κουλτούρα περιλαμβάνει τα πολιτισμικά στοιχεία που διακρίνουν 

μια κοινότητα (αξίες, γλώσσα, ήθη και έθιμα) και ο πολιτισμός τα υλικά, τεχνικά και 

επιστημονικά στοιχεία που μεταδίδονται από κοινότητα σε κοινότητα.  

  

                                                           
3
 Ο όρος νεωτερικότητα είναι δηλωτικός μιας ιστορικής περιόδου η οποία αντιδιαστέλλεται από άλλες 

προηγούμενες (Αρχαιότητα, Μεσαίωνας). Χρονολογικά η έναρξη της νεωτερικότητας (αν και δεν υπάρχει 

ομοφωνία στην επιστημονική κοινότητα) μπορεί να προσδιοριστεί κατά τον 18ο αιώνα, δηλαδή την περίοδο του 

εκκοσμικευμένου κινήματος του Διαφωτισμού και την εκκίνηση της βιομηχανικής επανάστασης κατά τον 

Giddens, (2001), όπ.αναφ. στο Ασημάκη, Κουστουράκης και Καμαριανός, (2011). Επίσης το καταληκτικό όριο 

της νεωτερικότητας μπορεί να προσδιοριστεί μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα. (Ασημάκη-

Κουστουράκη και Καμαριανού, 2011). 
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1.6. Ο «πολιτισμός» και η «κουλτούρα» στη μετανεωτερικότητα
4
. 

 (η αντιπαράθεση που θεωρείται πλέον περιττή ) 

 

Ιστορικά και κοινωνικά αίτια (Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, γενοκτονίες, αποσύνθεση 

αποικιοκρατίας) έφεραν αλλαγές στους όρους «πολιτισμός» και «κουλτούρα». Η Ευρώπη 

έγινε πολυπολιτισμική και η έννοια της «κουλτούρας» ως εθνικής δεν μπορούσε πλέον να 

εφαρμοστεί. Ακόμη ο πολιτιστικός εκδημοκρατισμός, η διάδοση της εκπαίδευσης και η 

ανάπτυξη των Μ.Μ.Ε. μείωσαν την αίγλη της κουλτούρας, όπως είχε διαμορφωθεί τον 

προηγούμενο αιώνα, ως «υψηλής». Το 1950 ο Raymond Williams (1921-1988) εκφράζει 

αυτή την ευρύτητα της έννοιας «κουλτούρα» γράφοντας ότι είναι «ένας συνολικός τρόπος 

ζωής». Κατά τον Williams (1993) όπ. αναφ στον Πασχαλίδη (1999) 

ο οποίος (συνολικός τρόπος ζωής), ως εκ τούτου, περιλαμβάνει, την παράδοση αλλά και την 

καινοτομία, την επίσημη «υψηλή» τέχνη αλλά και τη δημοφιλή, μαζική κουλτούρα, το 

συλλογικό ήθος ή έθιμο αλλά και την προσωπική, ιδιόμορφη έκφραση και δημιουργία.  

(σελ.46). 

Μολονότι βέβαια ο Williams έκανε μεγάλα βήματα στον προσδιορισμό της έννοιας 

«κουλτούρα», και οδήγησε στη διεύρυνση του όρου της, υποβάθμισε ωστόσο στοιχεία 

αντιφατικά ή συγκρουσιακά που η κουλτούρα μιας κοινότητας περιέχει, (π.χ. 

αντικουλτούρα). Σίγουρα το θετικό στοιχείο ήταν ότι μετά το 1950 η διάζευξη «κουλτούρας» 

και πολιτισμού θεωρείται πλέον περιττή, αφού η κουλτούρα μιας κοινωνίας (αξίες, ιδέες, 

ήθη, παράδοση, τέχνη) δεν μπορεί  να νοηθεί ανεξάρτητα από τον υλικό της πολιτισμό 

(τεχνολογία). 

Αποφασιστικό βήμα έδωσε ο αμερικανός ανθρωπολόγος Franz Boas (1858-1942). 

Αυτός έδωσε μια νέα σύλληψη της κουλτούρας. Κατά τον Boas (1940) όπ. αναφ. στο 

Πασχαλίδης (1999:47). η κουλτούρα εμπεριέχει αντιφάσεις και αντιθέσεις, βρίσκεται σε μια 

κατάσταση διαρκούς μετασχηματισμού και δεν είναι συνεκτική, αλλά ετερογενής. 

 

                                                           
4
 Ο όρος μετανεωτερικότητα χρησιμοποιείται ως δηλωτικός της περιόδου μετά τη νεωτερικότητα, που 

αντιδιαστέλλεται προς εκείνη. Κατά τον Harvey (2007), και τους Κουστουράκη και Ασημάκη, (2009), όπ. 

αναφ. στο Ασημάκη, Κουστουράκης και Καμαριανός, (2011). Χρονολογικά η μετανεωτερικότητα κάνει έντονη 

την παρουσία της προς το τέλος του 20ού αιώνα και στις αρχές του 21
ου.

. 
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1.7. Συμπεράσματα  

Τελικά μπορούν να βγουν κάποια συμπεράσματα σχετικά με το τι είναι κουλτούρα στον 21
ο
 

αιώνα. Κατά τον Strauss (1995) όπ. αναφ. στο Πασχαλίδης (1999:47). «οι ανθρώπινες 

κοινωνίες δεν είναι ποτέ μόνες τους». Και η πολιτισμική τους ιδιομορφία «οφείλεται 

λιγότερο στην απομόνωση και περισσότερο στις σχέσεις που τις ενώνουν». Ακόμη η νέα 

πολιτική σύλληψη της κουλτούρας την ορίζει «ως το συνολικό κοινωνικό πεδίο παραγωγής 

νοήματος» (Πασχαλίδης, 1999:47), ένα χώρο ετερογενές και συγκρουσιακό, «αφού 

περιλαμβάνει όλες τις ασύμφωνες και αλληλοαντικρουόμενες αναπαραστάσεις, αξίες και 

ιδεολογίες που δημιουργούνται στο πλαίσιο των κοινωνικών και πολιτικών ανισοτήτων και 

ανταγωνισμών» (Πασχαλίδης, 1999). 

 «Σήμερα οι δύο έννοιες σχεδόν ταυτίζονται, ενώ θεωρείται σκόπιμο να εξετάζονται οι αξίες 

και τα ήθη παράλληλα με την τεχνολογική και υλική πρόοδο» (Φωτόπουλος, 2010, Ενότητα 

4:11). Ειδικότερα, «ο όρος «πολιτισμός» κρατάει μια υπερεθνική έννοια, ενώ ο όρος 

«κουλτούρα» χρησιμοποιείται κυρίως σε ενδοκοινωνικό επίπεδο και μπορεί να αναφέρεται 

σε μία ομάδα ή μία κατηγορία.» (Φωτόπουλος, 2010, Ενότητα 4:14). Και οι δύο έννοιες 

λοιπόν σήμερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως το σύνολο της ανθρώπινης δημιουργίας 

μιας κοινωνίας ή μιας εποχής. 
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2.  Κυρίαρχη κουλτούρα 

Οι μαρξιστικές προσεγγίσεις τοποθετούν τη λογοτεχνία και γενικότερα την τέχνη στα 

συμφραζόμενα της θεωρίας της οικονομικής βάσης
5
 που επικαθορίζει απόλυτα (στην πιο 

ορθόδοξη εκδοχή της μαρξιστικής θεωρίας) όλες τις άλλες μορφές του εποικοδομήματος
6
.Ο 

Karl Marx (1818-1883) λοιπόν, θεωρεί ότι ο τρόπος οργάνωσης των μέσων παραγωγής μιας 

κοινωνίας έχει σημαντικές συνέπειες στο είδος της κουλτούρας που αυτή παράγει. Θα 

μπορούσε να ειπωθεί επομένως ότι το οικονομικό σύστημα σε κάθε δεδομένη χρονική 

στιγμή καθορίζει και τις ιδέες μιας κοινωνίας
7
. Η σχέση βάσης και εποικοδομήματος είναι 

διπλή: από τη μία το εποικοδόμημα νομιμοποιεί ή και αμφισβητεί την ίδια στιγμή τη βάση. 

Από την άλλη η βάση προϋποθέτει και επικαθορίζει τα όρια του εποικοδομήματος. Όπως 

γράφει ο Storey (2015) 

Τα πολιτισμικά παράγωγα αυτής της σχέσης βάσης/εποικοδομήματος θεωρούνται 

ιδεολογικά στον βαθμό που ως αποτέλεσμα αυτής της σχέσης υποστηρίζουν έμμεσα ή άμεσα 

τα συμφέροντα κυρίαρχων ομάδων που κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά 

επωφελούνται από τη συγκεκριμένη οικονομική οργάνωση της κοινωνίας (σελ.18). 

Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία «ο Μαρξ συνδέει την κουλτούρα με την εξουσία και 

την οικονομική ζωή» (Φωτόπουλος, 2015, Ενότητα 5:15,). Έτσι, η λειτουργία της 

κουλτούρας είναι να υποστηρίξει τα συμφέροντα της κυρίαρχης κοινωνικής τάξης (της 

αστικής τάξης) που ελέγχει και τα μέσα παραγωγής. Η κουλτούρα της κυρίαρχης τάξης είναι 

πάντα η κυρίαρχη κουλτούρα. 

Επομένως «σύμφωνα με το μαρξιστικό λεξιλόγιο, (η κουλτούρα) ενώνει τη βάση και 

το εποικοδόμημα σε μία έννοια» (Ήγκλετον, 2003:36). Είναι λοιπόν ένα επιφαινόμενο που 

βασίζεται σε μια καθορισμένη οικονομική βάση. «Αντανακλά τις απόψεις και τα 

συμφέροντα της μπουρζουαζίας και χρησιμεύει για τη νομιμοποίηση της εξουσίας της» 

                                                           
5
 Η βάση αποτελείται από τις «παραγωγικές δυνάμεις» και τις «παραγωγικές σχέσεις». Οι πρώτες παραπέμπουν 

στην πρώτη ύλη, στα εργαλεία, στην τεχνολογία, στους εργάτες και στις ικανότητές τους. Οι παραγωγικές 

σχέσεις παραπέμπουν στις σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών τάξεων όλων όσοι είναι αναμεμειγμένοι στην 

παραγωγή (Ήγκλετον, 2003:214). 
6
 Το εποικοδόμημα αποτελείται από τους θεσμούς (πολιτικούς, νομικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς κ.τ.λ.) 

και τις «καθορισμένες μορφές κοινωνικής συνείδησης» οι οποίες δημιουργούνται από αυτούς (πολιτικές, 

θρησκευτικές, ηθικές, φιλοσοφικές, αισθητικές, πολιτιστικές κ.τ.λ.) και οι οποίες διαμορφώνονται από τη 

μέθοδο παραγωγής (Ήγκλετον, 2003:214-215). 
7
 «Η αντίληψη για την εγγενή νομοτέλεια και προτεραιότητα της ύλης έναντι της κοινωνικής συνείδησης και 

της γνώσης επέτρεψε να εννοηθούν όλες οι άλλες πλευρές και οι τομείς της κοινωνικής ζωής και πρακτικής ως 

επιφαινόμενα, ως παράγωγα της υλικής βάσης και να αναζητηθούν έτσι οι “νόμοι” της ιστορικής εξέλιξης στην 

υλική βάση ή “υλική παραγωγή”» (Αντωνοπούλου, 2008:94). 
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(Smith, 2006:34).Η αντίληψη αυτή για τον πολιτισμό, βασικό κομμάτι της ορθόδοξης 

μαρξιστικής σκέψης είναι γνωστή ως οικονομικός ντετερμινισμός. 
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3. Υψηλή κουλτούρα  

3.1. Η έννοια της υψηλής τέχνης/ κουλτούρας και η καθιέρωσή της 

Την εποχή που επικράτησε η φεουδαρχία ως σύστημα στην Ευρώπη (9ος-15
ος

 αιώνας), μέχρι 

και την εποχή που έληξε (18
ος

 /19
ος

 αιώνας) επικράτησαν οι ελιτίστικες θεωρίες της 

κουλτούρας. Η αριστοκρατία της Ευρώπης επιθυμεί να τονίσει την πολιτισμική της 

απόσταση και ανωτερότητα από τους υπηκόους της. 

 Με την εμφάνιση της τυπογραφίας (15
ος

 αιώνας) και με την εξάπλωσή της το χάσμα 

ανάμεσα στους προνομιούχους μορφωμένους και στα λαϊκά στρώματα διευρύνεται. Η 

αστική τάξη «παίρνει» και αυτή μερίδιο των προνομίων στη μόρφωση και ο λαός 

υποβαθμίζεται περισσότερο. Αυτό επιτείνεται το 1789 μετά την έκρηξη της Γαλλικής 

Επανάστασης και την κυριαρχία της αστικής τάξης. Οι αστοί εξιδανικεύουν την κλασική 

τέχνη και ταυτίζουν την «υψηλή» τέχνη ή κουλτούρα με «ανώτερα» έργα τέχνης που 

καταπιάνονται με θέματα «υψηλά», που ακολουθούν ένα ιδεώδες ομορφιάς ή που έχουν ως 

στόχο την πνευματική ανύψωση και την ηθική διάπλαση των ατόμων. 

Από την άλλη, σε αυτά τα «κλασικά» έργα που έχουν οι αστοί διανοούμενοι ως 

πρότυπα αντιτίθενται ευτελείς διασκεδάσεις και «χαμηλής» ποιότητας έργα με μοναδικό 

σκοπό την ικανοποίηση των αισθήσεων, που απειλούν να εκτοπίσουν την «υψηλή» 

κουλτούρα. 

 

3.2.  Ο 19
ος 

αιώνας και η «υψηλή» κουλτούρα 

Τα πράγματα όμως αλλάζουν με την έλευση του 19
ου

 αιώνα. Νέες μορφές πολιτισμού 

παράγονται, που απευθύνονται στα λαϊκά στρώματα τα οποία επιδιώκουν τη συμμετοχή τους 

στα κοινά και στον πολιτισμό. Τα ευρωπαϊκά κράτη εθνικοποιούνται. Η μεγάλη διάδοση του 

ρομαντισμού ως πνευματικού και λογοτεχνικού κινήματος οδηγεί στην ανάπτυξη του 

ενδιαφέροντος για τη λαογραφία. 

Τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα η έννοια της «υψηλής» κουλτούρας να διευρυνθεί 

σχετικά. Ένα άλλο αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί μια σφοδρή αντιπαράθεση αστικής 

τάξης και λαϊκών στρωμάτων η οποία εκφράστηκε έντονα και στο θέμα της κουλτούρας: η 

«υψηλή» κουλτούρα των αστών και  η μαζική, κακόγουστη, εμπορευματοποιημένη 

κουλτούρα προορισμένη για τα λαϊκά στρώματα. Τέλος, η αστική τάξη αναγόρευσε το δικό 
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της πρότυπο «υψηλής» κουλτούρας σε ιδανικό και το επέβαλλε σε διάφορους θεσμούς 

(εκπαίδευση, μουσεία, κ.α.). 

 

3.3. Η «υψηλή» τέχνη στον 20
ο
 και 21

ο
  αιώνα 

Στον 20
ο
 αιώνα έχουμε τη μείωση του αναλφαβητισμού στην Ευρώπη, αλλά και τη διάδοση 

των Μ.Μ.Ε. Αυτοί οι δύο παράγοντες θεωρήθηκαν ως απειλή για την «υψηλή» κουλτούρα 

και για την ηγεμονική μερίδα των διανοουμένων που αυτή αντιπροσώπευε. Τότε 

δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικές τάσεις, θετικές προς τη διατήρηση της πολιτισμικής 

ιεραρχίας και της «υψηλής» κουλτούρας, ωστόσο διαφορετικές ως προς τους σκοπούς τους 

και την κατεύθυνση τους. 

Οι συντηρητικοί διανοούμενοι όπως ο T.S Eliot (1888-1965) ή ο R. Leavis (1895-

1978) δέχονται την ύπαρξη «υψηλής» κουλτούρας, (και επικρίνουν τη μαζική), επειδή 

φοβούνται τις κοινωνικές συνέπειες της αλλοίωσης της κουλτούρας αυτής. Από την άλλη οι 

αριστεροί διανοούμενοι όπως ο T. Adorno (1903-1969) ή ο Horkheimer (1895-1973) 

καταγγέλλουν τη μαζική κουλτούρα, επειδή αυτή προωθεί την ιδεολογική χειραγώγηση των 

κοινωνικών στρωμάτων. Άρα και αυτοί τάσσονται υπέρ μιας ποιοτικής κουλτούρας, που οι 

θεωρητικοί γνωρίζουν την αξία της. 

Στο τέλος του 20
ου

 και στις αρχές του 21
ου

 αιώνα και κυρίως μετά τη δεκαετία του 

’60 και την εμφάνιση του μεταμοντερνισμού η έννοια της «υψηλής» τέχνης και του 

«κανόνα» της απομυθοποιείται. Οι κριτικές που αμφισβητούσαν την «υψηλή» κουλτούρα και 

τέχνη ήταν κυρίως φεμινιστικές, αντίθετες του ευρωκεντρισμού της, ή αντιρατσιστικές. 

Όπως γράφει ο Πασχαλίδης (1999) 

Γενικά η μεταμοντέρνα τέχνη αρνείται τις παραδοσιακές πολιτισμικές διακρίσεις και 

ιεραρχίες, προωθώντας σε όλο το φάσμα των τεχνών την κατάργηση των προτύπων της 

υψηλής τέχνης και προκρίνοντας την ανάμειξη του υψηλού και  του χαμηλού, του επίσημου 

και του ανεπίσημου, του παραδοσιακού και του μοντέρνου, του νέου και του παλιού, του 

ιθαγενούς και του αλλογενούς. (σελ. 92). 

 

4. Η λαϊκή κουλτούρα 

Η ιδέα της λαϊκής κουλτούρας (Volkskultur) διαμορφώθηκε στη Γερμανία στο β’ μισό του 

18
ου

 αιώνα (Burke, 2009). Όπως τονίζει ο Burke (2009) 
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Λαϊκά τραγούδια, λαϊκές ιστορίες, χοροί, τελετουργικά, τέχνες, τεχνικές και χειροτεχνήματα 

ανακαλύφθηκαν εκείνη την εποχή από μεσοαστούς διανοούμενους. Η ιστορία αυτής της 

λαϊκής κουλτούρας όμως αρχικά έμεινε αντικείμενο μελέτης των αρχαιοδιφών, των 

λαογράφων και των ανθρωπολόγων. (σελ. 63). 

Οι ιδέες του Herder και των αδελφών Grimm είχαν μεγάλη επιρροή στην 

«ανακάλυψη του λαού» κατά τον Burke, αφού συλλογές από λαϊκά τραγούδια η μία μετά την 

άλλη εμφανίστηκαν τότε (Burke, 1978:4). Ο Herder, όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1.4 

ήταν αυτός που προέταξε την κουλτούρα ως τη διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα ενός 

λαού, έναντι του πολιτισμού. Είναι αυτός που υπογράμμισε «τη σπουδαιότητα και την 

ομορφιά της γερμανικής λαϊκής παράδοσης, της κελτικής και της μεσαιωνικής γοτθικής 

τέχνης, που είχαν στιγματιστεί ως πρωτόγονες, βάναυσες και χοντροκομμένες» (Πασχαλίδης, 

1999:34). 

Επιπλέον, τον 19
ο
 αιώνα παρατηρείται στο χώρο της τέχνης στην Ευρώπη η διάδοση 

του ρομαντισμού που φέρει ως αποτέλεσμα την εξιδανίκευση της λαϊκής κουλτούρας και την 

ανάπτυξη της λαογραφίας. Έτσι, επανεκτιμάται η λαϊκή παράδοση, η οποία ήταν για καιρό 

περιφρονημένη. «Ο λαϊκός πολιτισμός ανακαλύπτεται στα τέλη του 18
ου

 και στις αρχές του 

19
ου

 αιώνα ως τμήμα της διαδικασίας της οικοδόμησης του έθνους κράτους και της 

ρομαντικής αντίδρασης στο βιομηχανικό μετασχηματισμό των δυτικών κοινωνιών. 

(Οικονόμου, 2011) 

Τα λαϊκά δημιουργήματα θεωρούνται ανώνυμα, συλλογικά, μη 

εμπορευματοποιημένα και «καθαρά». Όμως, ενώ ο λαϊκός πολιτισμός του αγροτικού χώρου 

θεωρήθηκε αυθεντικός, ο πολιτισμός των λαϊκών στρωμάτων της πόλης υποτιμήθηκε. Αυτός 

πήρε τη μορφή ενός «χαμηλού, χονδροειδούς και φτηνού πολιτισμού, που απειλεί την 

κοινωνική και πολιτική τάξη» (Storey, 2003). 

Ο Δερμεντζόπουλος (2000:101) γράφει πως η λαϊκή λογοτεχνία «εντάσσεται στη 

λαϊκή κουλτούρα των υπάλληλων τάξεων» ενώ η λόγια λογοτεχνία «στην κουλτούρα των 

κυρίαρχων τάξεων, χωρίς ωστόσο, να αποκλείονται αλληλοεπιδράσεις και αμφίδρομες 

επιρροές». Αυτή η σκοπιά είναι πολιτική και κυριάρχησε μέχρι την εγκατάλειψη του δίπολου 

«λαϊκή κουλτούρα» vs «υψηλή κουλτούρα». Στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, μετά τη δεκαετία 

του ’50 και του ’60, ο όρος «λαϊκή» ή «δημοφιλής» κουλτούρα περιγράφει «σύμφωνα με τον 

Danesi μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, η οποία “καταργούσε παραδοσιακές διακρίσεις 

ανάμεσα στην υψηλή και χαμηλή κουλτούρα» (Λαλιώτη, 2016:28). Ειδικότερα στη Βρετανία 

η μελέτη της ιστορίας της λαϊκής κουλτούρας τη δεκαετία του ’60 συνέπεσε με το μοντέλο 
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του Κέντρου Σύγχρονων Πολιτισμικών Σπουδών (CCCS), για το οποίο γίνεται εκτενής 

αναφορά στο κεφάλαιο 5.2.4.2. 

Η πιο πρόσφατη και ίσως η πιο έγκυρη θεωρητική μελέτη της λαϊκής κουλτούρας 

βρίσκεται στο βιβλίο του Storey (2015). Από τη σκοπιά των πολιτισμικών σπουδών 

(κεφάλαιο 5.2.5) αυτός προσπαθεί να ερμηνεύσει το φαινόμενο της λαϊκής κουλτούρας 

δίνοντας έξι ορισμούς σε αυτήν που ο καθένας συμπληρώνει τη μελέτη της, αλλά 

παρουσιάζει και προβλήματα και κενά. 

Ο πρώτος ορισμός για τη λαϊκή κουλτούρα έχει ποσοτική διάσταση: «αυτή είναι απλά 

κουλτούρα που είναι ευρέως αρεστή και αγαπητή από πολύ κόσμο» (Storey, 2015:21).Ο 

δεύτερος ορισμός οριοθετεί τη λαϊκή κουλτούρα ως την «κουλτούρα που απομένει όταν 

αποφασίσουμε τι αποτελεί υψηλή κουλτούρα (Storey, 2015:21). Αυτός ο ποιοτικός ορισμός 

παρουσιάζει πολλά προβλήματα, κυρίως επειδή η λαϊκή κουλτούρα ορίζεται ως κατώτερη. Ο 

τρίτος ορισμός συνδέει τη λαϊκή κουλτούρα με τη μαζική κουλτούρα (Κεφάλαιο 5 της 

Ενότητας Α΄) η οποία αποκηρύχθηκε τόσο από τη δεξιά συντήρηση, όσο και από την 

αριστερή διανόηση δηλαδή τη Σχολή της Φρανκφούρτης (υποκεφάλαια 5.2.2 και 5.2.2.1). 

Σύμφωνα με τον τέταρτο ορισμό λαϊκή κουλτούρα είναι αυτή «που έχει τις ρίζες της 

στο λαό» (Storey, 2015:27). Βέβαια, το πρόβλημα και εδώ είναι το ποιος υπάγεται στην 

κατηγορία του λαού, όπως επίσης και το γεγονός ότι παραβλέπεται η εμπορική φύση της 

λαϊκής κουλτούρας. Ο πέμπτος ορισμός συνδέεται με τον Gramsci και με τη θεωρία της 

«ηγεμονίας». Εκεί η λαϊκή κουλτούρα ορίζεται ως ένα πεδίο πάλης ανάμεσα στις υποτελείς 

ομάδες που αντιστέκονται και στις κυρίαρχες ομάδες που προσπαθούν να ενσωματώσουν 

προς όφελος τους. Άρα η λαϊκή κουλτούρα γίνεται ένα πεδίο όπου και οι δύο πλευρές 

(υποδεέστεροι και κυρίαρχοι) διεκδικούν την ηγεμονία. 

Ο έκτος ορισμός σχετίζεται με τη μεταμοντέρνα εποχή. Πλέον δεν αναγνωρίζεται η 

διάκριση «υψηλής» και «λαϊκής» (χαμηλής) κουλτούρας. Σύμφωνα με τη Λαλιώτη (2016) 

Στον ορισμό διαφαίνεται αυτό που για πολλούς θεωρητικούς (βλ. για παράδειγμα Clarke 

(2006{1975}, Hebdige(1979) αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της δημοφιλούς κουλτούρας, 

δηλαδή η έννοια του “μπρικολάζ” (bricolage) : επανάχρηση, αναδιαμόρφωση, 

επαναοικειοποίηση των πράξεων και των υλικών της υψηλής κουλτούρας, με αποτέλεσμα η 

σαφής διάκριση μεταξύ υψηλής και δημοφιλούς κουλτούρας να είναι πλέον αδύνατη. (σελ 

32). 

Τελικά «η λαϊκή κουλτούρα είναι σίγουρα μια κουλτούρα που έχει αναδυθεί αμέσως 

μετά τη βιομηχανοποίηση και την αστικοποίηση» (Storey, 2015:31). «Αυτό, φυσικά κάνει τη 
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Βρετανία την πρώτη χώρα που παρήγαγε λαϊκή κουλτούρα με αυτόν τον ιστορικά αυστηρό 

ορισμό» (Storey, 2015:32). 

Ο Storey (2015) εξηγεί πως αυτό συνέβη αρχικά, γιατί με τη βιομηχανική 

επανάσταση μετασχηματίστηκαν οι σχέσεις εργαζομένων και εργοδοτών σε σχέσεις cash 

nexus
8
. Έπειτα, επήλθε για πρώτη φορά λόγω της αστικοποίησης ο διαχωρισμός των 

οικισμών των εργατών και των μεσαίων ή ανώτερων τάξεων. Τέλος, θεσπίστηκαν πολλά 

καταπιεστικά μέτρα εναντίον του ριζοσπαστισμού του λαού, εξαιτίας του φόβου που είχε 

προκαλέσει η Γαλλική Επανάσταση και του άγχους των ανώτερων στρωμάτων ότι αυτή θα 

εξαπλωθεί και στη Βρετανία. 

Έτσι «δημιουργήθηκε ένας πολιτισμικός χώρος για τη γένεση μιας λαϊκής 

κουλτούρας η οποία βρισκόταν εκτός της επιρροής ελέγχου των κυρίαρχων τάξεων» (Storey, 

2015:32).Πέρα από τον ορισμό αυτό του Storey (2015) είναι σίγουρο πως η λαϊκή κουλτούρα 

δεν είναι εύκολο να οριστεί, αφού πάντα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ορίζεται με βάση 

κάτι Άλλο (υψηλή κουλτούρα, μαζική κουλτούρα κ.α.). 

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο για τη λαϊκή κουλτούρα πρέπει να δοθεί έμφαση στις 

αλλαγές που έχει υποστεί η έννοια «λαϊκή κουλτούρα» στο πέρασμα των χρόνων. Μπορεί η 

λαϊκή κουλτούρα να ξεκίνησε όπως λέει ο Storey (2015) ως «αναρχία» (οπτική του Mathew 

Arnold [1822-1888], κατέληξε όμως σύμφωνα με τον Dick Hebdige (1951- σήμερα) στο 

κείμενό του “Banalarama, or can pop save us all?” (New Statement and Society,9/12/1988) να 

μη θεωρείται ούτε περιθωριακή ούτε υπόγεια. Μπορεί επομένως να ειπωθεί ότι στις μέρες 

μας η λαϊκή κουλτούρα έχει κινηθεί τόσο κεντρικά προς την υψηλή και την κυρίαρχη 

κουλτούρα, που ίσως θα μπορούσε να αμφισβητηθεί και η ξεχωριστή ύπαρξή της. 

  

                                                           
8
 Cash-nexus είναι η αλλοτρίωση (υπό το καθεστώς του καπιταλισμού) όλων των ανθρώπινων σχέσεων, αλλά 

ειδικότερα των σχέσεων παραγωγής και η μετατροπή τους σε χρηματικές ανταλλαγές. Ο όρος εμφανίζεται πιο 

συχνά στα κείμενα του Karl Marx και χρησιμοποιείται ακόμη, κυρίως από μαρξιστές θεωρητικούς. 

https://www.encyclopedia.com/social-sciences/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/cash-nexus 

(πρόσβαση 13/4/2019). 

https://www.encyclopedia.com/social-sciences/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/cash-nexus
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5. Μαζική κουλτούρα 

5.1. Ορισμός και διαχρονική τοποθέτηση 

Οι θεωρίες για τη μαζική κουλτούρα εμφανίστηκαν τον 19
ο
 αιώνα, αλλά αναπτύχθηκαν τον 

20
ό 

. Αυτές οι θεωρίες βλέπουν το κοινό ως μάζα παθητική και χειραγωγήσιμη. Όπως γράφει 

η Λαλιώτη (2016). 

Στο πλαίσιο μιας ιεραρχικής κατανόησης του πολιτισμού, η θεωρία της μαζικής κουλτούρας 

τοποθέτησε στην κορυφή αυτής της ιεραρχίας την κουλτούρα των λόγιων ελίτ και στη βάση 

την κουλτούρα της άξεστης εργατικής τάξης , η οποία διαμορφώνεται από τον  Τύπο και τη 

μαζική παραγωγή. (σελ. 58). 

Επομένως «όλες οι κριτικές θεωρίες της μαζικής κουλτούρας υποδεικνύουν ότι 

υπάρχει ένας ανώτερος τύπος κουλτούρας» (Μπράντλιντζερ, 1999:13). Εξετάζοντας 

ιστορικά την εμφάνιση του όρου «μαζική» κουλτούρα αυτή μπορεί να αναχθεί στην εποχή 

της βιομηχανικής Επανάστασης, όπου μέσω της τεχνολογίας αλλάζει ο τρόπος που 

παράγονται και διατίθενται τα πολιτισμικά προϊόντα, τα οποία γίνονται πλέον προσιτά σε 

περισσότερους και σιγά-σιγά σε όλους. Αυτές οι αλλαγές έφεραν ανησυχία στους 

Ευρωπαίους διανοούμενους που φοβήθηκαν ότι θα χάσουν τα πνευματικά τους προνόμια. Η 

πιο άμεση αντίδραση λοιπόν ήταν να καταδικάσουν τα νέα πολιτιστικά προϊόντα ως ευτελή, 

τυποποιημένα και εμπορευματοποιημένα. 

Είναι εύλογο να καταλάβει κάποιος γιατί αυτές οι θεωρίες απασχόλησαν τους 

διανοούμενους κυρίως στα μέσα περίπου του 20ού αιώνα, όπου η τεχνολογία ηγεμονεύει: η 

εξάπλωση των Μ.Μ.Ε., της φωτογραφίας και του κινηματογράφου (γουέστερν, φιλμ νουάρ, 

κινούμενα σχέδια) ήταν εκπληκτική, όπως και η ανάπτυξη του δημοφιλούς τύπου 

(περιοδικών) αλλά και των βιβλίων παραλογοτεχνίας (π.χ. αστυνομικά, κόμικς). 

Ο όρος λοιπόν «μαζική» κουλτούρα αναφέρεται σε μορφές κουλτούρας ευρείας 

απήχησης που αναπτύχθηκαν λόγω της εμφάνισης των νέων τεχνολογιών στις αστικές, 

βιομηχανικές κοινωνίες. «Πρόκειται δηλαδή για μια κουλτούρα που απευθύνεται σε πολλούς 

και καταναλώνεται από πολλούς» (Πασχαλίδης, 1999:49). Είναι μια κατώτερη, μη ποιοτική 

κουλτούρα  που αντιτίθεται προς την «υψηλή» κουλτούρα. 
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5.2. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη μαζική κουλτούρα 

5.2.1 Η συντηρητική κριτική 

Η συντηρητική κριτική εκφράζεται κυρίως από τους Ortega Y Gasset, τον Eliot και τον 

Leavis. «Σύμφωνα με τον Leavis και τους Λιβισίτες, ο 20ός αιώνας χαρακτηρίζεται από μια 

αυξανόμενη πολιτισμική παρακμή» (Storey, 2015:45). Οι συντηρητικοί θεωρούν ότι η 

μαζική κουλτούρα εκχυδαΐζει την παράδοση, ότι είναι μια καλλιτεχνική παραγωγή 

κατώτερης ποιότητας. « “Μια μαζική κουλτούρα θα είναι πάντα μια υποκατάστατη 

κουλτούρα” λέει ο Έλιοτ στο έργο του Σημειώσεις για έναν ορισμό της κουλτούρας (1948)» 

(Μπράντλιντζερ, 1999:186).  

Η συντηρητική κριτική υπερασπίζεται την «υψηλή» κουλτούρα, την κοινωνική 

ιεραρχία και τάξη, τη θρησκευτική ορθοδοξία και εξιδανικεύει το παρελθόν. «Ο μαζικός 

πολιτισμός και η μαζική κουλτούρα δημιουργούν ένα ανατρεπτικό μέτωπο που απειλεί “να 

μας οδηγήσει σε ανεπανόρθωτο χάος ”» (Storey, 2015:46). Μπροστά σε αυτό το «χάος» η 

μόνη λύση που βλέπουν είναι η διαφύλαξη των υψηλών πολιτισμικών αξιών από μια 

πνευματική ελίτ, η οποία θα διατηρήσει την αυθεντική, «υψηλή» κουλτούρα. 

 

5.2.2 Η αριστερή κριτική  (Σχολή της Φρανκφούρτης) 

Η αριστερή κριτική της μαζικής κουλτούρας έχει ως αφετηρία το «Ινστιτούτο Κοινωνικής 

Έρευνας» του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης ή τη «Σχολή της Φρανκφούρτης», όπως 

αλλιώς λέγεται. Αποτελούνταν από γερμανούς διανοούμενους οι οποίοι με την άνοδο του 

ναζισμού κατέφυγαν στην Αμερική, αλλά ξαναγύρισαν στο Ινστιτούτο μετά το 1949. Οι πιο 

γνωστοί ήταν: ο Τ. Adorno, ο Μ. Horkheimer, ο H. Marcuse, ο W. Benjamin, ο L. Löwenthal 

και ο Έ. Fromm. 

Δύο είναι τα γεγονότα που τους επηρέασαν: από τη μία η άνοδος του Χίτλερ στην 

εξουσία (και η προπαγάνδα του ναζισμού) και από την άλλη το πολιτιστικό σοκ που 

υπέστησαν, όταν έφτασαν στις Η.Π.Α. (και η επαφή τους με το Holywood, τα δημοφιλή 

κόμικς, την εκτεταμένη διαφήμιση). Γράφει ο Σαρίκας (1984) στην εισαγωγή του «Τέχνη και 

μαζική κουλτούρα» (1984) 

εδώ (στην Αμερική) οι γερμανοί αυτοεξόριστοι θα παρασταθούν μάρτυρες της ωρίμανσης 

της μαζικής κουλτούρας, που συμβαίνει κατά το χρονικό διάστημα 1930-1940 και που 

συνίσταται στην τελική εγκαθίδρυση μιας βιομηχανίας της ψυχαγωγίας που συμβαδίζει και 
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εξαρτάται από την τεχνολογικής φύσης γιγάντωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

(σελ.11). 

Ειδικότερα οι εκπρόσωποι της Σχολής θεωρούν ότι τα προϊόντα της μαζικής 

κουλτούρας προσφέρονται στην ολότητα των ανθρώπων (από τους αγρότες ως τους 

διανοούμενους) και ότι «σημαδεύονται από δύο χαρακτηριστικά: ομοιογένεια και 

προβλεψιμότητα» (Storey, 2015:104). Έτσι επινόησαν τον όρο «πολιτισμική βιομηχανία» για 

να προσδιορίσουν τα προϊόντα της μαζικής κουλτούρας. Με αυτόν τον όρο εννοούν θεσμούς 

που λειτουργούν βάσει οικονομικών κριτηρίων και μηχανισμών της αγοράς. Κατά τους 

Adorno και Ηorkheimer (1984) όπ. αναφ. στο Πασχαλίδης, (1999) η πολιτισμική βιομηχανία 

είναι μια βιομηχανία διασκέδασης της οποίας σκοπός είναι «η απασχόληση των αισθήσεων» 

στον ελεύθερο χρόνο του ανθρώπου και η αναγωγή της διασκέδασης σε υπέρτατο αγαθό. 

«Σύμφωνα με τους Αντόρνο και Χορκχάιμερ η πολιτιστική βιομηχανία διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή του καπιταλισμού. Δημιουργεί ευχαριστημένους, αλλά 

αποχαυνωμένους καταναλωτές που δεν έχουν καμία κριτική ικανότητα». (Smith, 2006:90). 

Άλλο χαρακτηριστικό της κουλτούρας αυτής είναι η τυποποίηση, η οποία «δεν αφορά 

πάντως μόνο τα προϊόντα της μαζικής κουλτούρας, αλλά και τις αντιδράσεις, τις απαντήσεις 

των δεκτών τους» (Σαρίκας, 1984:19), οι οποίοι γίνονται παθητικοί και χειραγωγήσιμοι. Η 

μάζα έτσι υπακούει και προσαρμόζεται στην υπάρχουσα κοινωνική τάξη με αποτέλεσμα να 

προπαγανδίζεται ενεργά η καπιταλιστική ιδεολογία και να παραλύει η φαντασία και ο 

αυθορμητισμός του καταναλωτή. 

Επομένως, η μαζική κουλτούρα είναι ρηχή, παράγεται μόνο για κατανάλωση και για να 

επιφέρει κέρδος στις πολιτιστικές βιομηχανίες και δημιουργεί κατά την H. Arendt (1951) όπ. 

αναφ. στο Πασχαλίδης (1999) τον «μαζάνθρωπο».  

 

5.2.2.1 Επικρίσεις στη Σχολή της Φρανκφούρτης 

Η προσέγγιση της σχολής της Φρανκφούρτης, παρά τις μαρξιστικές της καταβολές, 

επικρίθηκε για δύο λόγους. Πρώτον για το γεγονός ότι οι διανοούμενοι της Σχολής (όπως και 

της συντηρητικής κριτικής) αποδέχονται την ύπαρξη μιας ανώτερης κουλτούρας που 

αντιτίθεται στη μαζική κουλτούρα. Δεν τάσσονται βέβαια (όπως οι συντηρητικοί) κατά της 

μαζικής κουλτούρας, επειδή αυτή υπονομεύει τις ιεραρχίες του πολιτισμού και της 

κοινωνίας, αλλά επειδή δρα αποπροσανατολιστικά στην εργατική τάξη και νομιμοποιεί τον 

καπιταλισμό. 
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Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο επικρίνεται η Σχολή είναι η υποτίμηση που αυτή 

δείχνει προς τις μάζες (ειδικά των εργατών) «πιστεύοντας τόσο στη “μετριότητά” τους όσο 

και στο βούλιαγμά τους μέσα σε μια πανίσχυρη πραγματοποίηση» (Σαρίκας, 1984:23). 

 

5.2.3 Οι πλουραλιστικές θεωρίες   

(Σχολή του Σικάγο) 

Μια άλλη προσέγγιση, αντίθετη στον ελιτισμό που είχαν οι δύο πρώτες (συντηρητική και 

αριστερή) στη μελέτη της μαζικής κουλτούρας, προήλθε από την Αμερική και συνδέεται με 

τη σχολή Κοινωνιολογίας και Ανθρωπολογίας του Σικάγο
9
 (1940-1970). Εδώ η μαζική 

κουλτούρα αντιμετωπίστηκε θετικά, ως «δημοφιλής» κουλτούρα.  

Στη Σχολή αυτή οι επιστήμονες βλέπουν αισιόδοξα την εκβιομηχάνιση, την άνοδο 

της μεσαίας τάξης και τον πολιτικό εκδημοκρατισμό, αφού αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν 

μια κοινωνία πλουραλιστική. Η πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά έχει επεκταθεί, αφού 

πλέον παρατηρούμε «την πρωτοφανή συμμετοχή των αστικών και λαϊκών στρωμάτων στην 

εκπαίδευση και στην πολιτισμική ζωή, καθώς και την έμφαση στον ελεύθερο χρόνο, στην 

προσωπική ανάπτυξη, πρωτοβουλία και επιλογή» (Πασχαλίδης, 1999:64). Δίνοντας έμφαση 

στην ανάπτυξη των Μ.Μ.Ε. και στη μεγάλη διάδοση της κουλτούρας που αυτά προσφέρουν 

οι εκπρόσωποι της πλουραλιστικής αυτής θεωρίας βλέπουν θετικά τη μαζική κουλτούρα, η 

οποία οδήγησε στην εξασθένηση των πολιτισμικών διακρίσεων και ιεραρχιών της 

προνεωτερικής εποχής. 

Σύμφωνα με τον E. Shills (1910-1995) κάθε ομάδα κοινού απολαμβάνει ένα ιδιαίτερο 

επίπεδο κουλτούρας, ενώ στην κοινωνία συνυπάρχουν η ανώτερη, η μέτρια και η βάναυση 

κουλτούρα, χωρίς η κατανάλωση της μέτριας ή βάναυσης κουλτούρας να θεωρείται 

«έκπτωση». Ο H. J Gans (1927) είναι αυτός που αντικατέστησε τον όρο «μαζική» κουλτούρα 

με τον όρο «δημοφιλή». Χώρισε και αυτός τις κουλτούρες σε πέντε κουλτούρες γούστου, 

αλλά αναγνώρισε την ισοτιμία τους, αφού «ανταποκρίνονται εξίσου στις αξίες και τις 

ανάγκες του ιδιαίτερου κοινού τους» (Πασχαλίδης, 1999:67). 

Τελικά, το πιο σημαντικό επίτευγμα της πλουραλιστικής θεωρίας ήταν ότι, παρόλο που 

δεν εξαλείφτηκε τελείως ο όρος της «υψηλής» κουλτούρας, αυτή κατάφερε να 

αποστιγματίσει την έννοια της «μαζικής» κουλτούρας. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία το κοινό 

είναι συνειδητό και επιλεκτικό. 
                                                           
9
 Το τμήμα Κοινωνιολογίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Σικάγο ιδρύθηκε το 1892 και υπήρξε 

το πρώτο -παγκοσμίως- πανεπιστημιακό τμήμα με κοινωνιολογικό αντικείμενο.( Κολοβός, 2015:49). 
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5.2.4 Οι απαρχές των πολιτισμικών σπουδών (Το CCCS στο Βirmingham)
10

 

5.2.4.1 Οι Πρόδρομοι  

Αντίθετος με τις ελιτίστικες απόψεις περί κουλτούρας στάθηκε ο Βρετανός R. Williams 

(1921-1988), ο οποίος προερχόμενος από τη λαϊκή τάξη διαπίστωσε ότι τα συμφέροντα της 

εργατικής τάξης δεν εκφράζονται από τις σύγχρονές του πολιτισμικές προσεγγίσεις. Στο έργο 

του “The Long Revolution” «αντιμετωπίζει την λογοτεχνία και την τέχνη ως μια μόνο πτυχή 

της “ κουλτούρας”, θεωρώντας ότι η τελευταία είναι, πάνω από όλα, ένας ολόκληρος τρόπος 

ζωής» (Smith, 2006:240). Ο Williams είναι νεομαρξιστής, συνδέθηκε με τη «Νέα Αριστερά» 

και στο έργο του προσπαθεί να θέσει τις θεωρητικές βάσεις των σχέσεων κουλτούρας και 

κοινωνίας. Γράφει ο Abrams (2005) 

Ένας άλλος πρόδρομος (των πολιτισμικών σπουδών) υπήρξε η βρετανική σχολή των 

νεομαρξιστικών σπουδών, που εξετάζει τη λογοτεχνία και την τέχνη- ιδίως τη λαϊκή τέχνη 

και την τέχνη της εργατικής τάξης- ως αναπόσπαστο μέρος της γενικής κουλτούρας. Το 

κίνημα αυτό εγκαινιάστηκε με τα βιβλία “ Culture and Society ”(1958) και “The Uses of 

Literacy” (1958, επανέκδ. 1992) των Raymond Williams και Richard Hoggart αντίστοιχα, 

ενώ απέκτησε θεσμική ισχύ στο πολύ σημαντικό Κέντρο Σύγχρονων Πολιτισμικών Σπουδών 

του Birmingham, που ίδρυσε ο Hoggart το 1964. (σελ. 403-404). 

Η νέα θεώρηση της κουλτούρας σχετίζεται και με τις θεωρίες του A. Gramsci (1891-

1937). Η βασική του σύλληψη ήταν αυτή της «ηγεμονίας»: Σύμφωνα με το Λεξικό 

Λογοτεχνικών Όρων του Abrams (2005) 

μια κοινωνική τάξη δεν αποκτά κυρίαρχη επιρροή και εξουσία εφαρμόζοντας άμεσα και 

απροκάλυπτα μέσα, αλλά προωθώντας την ιδεολογική της σκοπιά για την κοινωνία με τόσο 

“χρωστικό” τρόπο ώστε οι κατώτερες τάξεις να δέχονται και να συμμερίζονται ακούσια την 

ίδια τους την καταπίεση. (σελ.227). 

Η «ηγεμονία» επομένως, προϋποθέτει ένα είδος συναίνεσης των κατώτερων τάξεων 

και συμβαίνει, αφού η αστική ιδεολογία που ηγεμονεύει αφομοιώνει αξίες των κατώτερων 

στρωμάτων, για να πετύχει την αποδοχή τους. Άρα η λαϊκή κουλτούρα θεωρείται μια 

                                                           
10

 «Το CCCS (Centre for Contemporary Cultural Studies), δηλαδή το Κέντρο Σύγχρονων Πολιτισμικών 

Σπουδών ιδρύθηκε το 1964 στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμινχαμ. Η σκέψη των μελετητών του CCCS 

επηρεάστηκε από την ακαδημαϊκή παραγωγή των βρετανών μαρξιστών Raymond Williams, Richard Hoggart -

που ήταν και ο πρώτος διευθυντής του Κέντρου- και E.P. Thompson, από τα κείμενα του Louis Althusser και 

του Antonio Gramsci και σε δεύτερη φάση, από τον δομισμό του πρώιμου Roland Batrthes» (Κολοβός, 

2015:76). 
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«“διαπραγματευόμενη” μείξη αυτών που δημιουργούνται τόσο από “πάνω” όσο και από 

“κάτω”, “εμπορικά” και “αυθεντικά”, μια εναλλασσόμενη ισορροπία δυνάμεων μεταξύ 

αντίστασης και ενσωμάτωσης» (Storey, 2015:131). 

Ένας άλλος πρόδρομος των σύγχρονων πολιτισμικών σπουδών υπήρξε ο Γάλλος 

θεωρητικός της λογοτεχνίας R. Barthes. Ο Barthes ήταν στρουκτουραλιστής (δομιστής) και 

ανέλυε διάφορες πολιτισμικές πρακτικές, από την υψηλή λογοτεχνία, μέχρι την 

επαγγελματική πάλη και τη διαφήμιση αυτοκινήτων και απορρυπαντικών (Culler,2016). Ο 

στρουκτουραλισμός γενικά μελετούσε την επίδραση των διαφορετικών οικονομικών, 

κοινωνικών και άλλων πρακτικών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων ως φορέων 

κουλτούρας. 

5.2.4.2 Το CCCS στο Birmingham 

Το κέντρο λειτούργησε τη δεκαετία του ’60 με πρώτο διευθυντή τον R. Hoggart (1918-

2014), αλλά έγινε γνωστό αργότερα με την καθοδήγηση του S. Hall (1932-2014). Υπήρξε η 

πιο σημαντική φυσιογνωμία στις βρετανικές πολιτισμικές σπουδές. Οι έρευνες που έγιναν 

στο Κέντρο μέχρι το 1980 θεωρούνται κλασικές στις πολιτισμικές σπουδές. Αυτές είχαν 

ποικίλη θεματολογία: κειμενικές αναλύσεις των Μ.Μ.Ε, μελέτες για την υποκουλτούρα και 

την ταξική κουλτούρα, ανάλυση των πολιτικών ιδεολογιών (π.χ. Θατσερισμός, ρατσισμός). 

(Smith,2006). 

Παρόλο που το Κέντρο σιγά-σιγά έφθινε από το 1990, μέχρι που έκλεισε το 2002, η 

συνεισφορά του ήταν τεράστια. Υποστήριξε σθεναρά την αυτονομία της κουλτούρας, 

βοήθησε στην κατανόηση των δεσμών του νοήματος με την εξουσία και την κοινωνική δομή 

και προσέγγισε διεπιστημονικά την αποκωδικοποίηση των κειμένων και των ιδεολογιών. 

(Smith, 2006). Επιγραμματικά, το Κέντρο Σύγχρονων Πολιτισμικών σπουδών συνέβαλε και 

αυτό (εκτός από τον R. Williams και τον R. Hoggart) να «θεωρηθεί ότι η λαϊκή κουλτούρα 

(που ορίζεται ως η βιωμένη κουλτούρα συνηθισμένων ανδρών και γυναικών) αξίζει να 

μελετηθεί. (Storey, 2015:93). 

 

5.2.5 Οι πολιτισμικές σπουδές 

Οι ιδέες του S. Hall και του CCCS έθεσαν τις βάσεις για τη θεμελίωση «μιας νέας 

προσέγγισης στη μελέτη της δημοφιλούς κουλτούρας που έχει ονομαστεί “πολιτισμικές 

σπουδές” (cultural studies)» (Πασχαλίδης, 1999:72).Είναι ένα διεπιστημονικό εγχείρημα, στο 
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οποίο εξετάζονται διάφορες πολιτισμικές πρακτικές, ενώ μία εξ αυτών είναι η λογοτεχνία. 

(Abrams, 2016). Βασικός τους στόχος είναι να αναιρέσουν την προνεωτερική ελιτίστικη 

αντίληψη περί «υψηλής» και «λαϊκής» κουλτούρας. Άρα, συμπεριλαμβάνουν τα πάντα: 

ρομάντζα, ραπ, πανκ ή ροκ μουσική, διαφήμιση, κόμικς, τηλεοπτικές σαπουνόπερες, αλλά 

και Shakespeare. Γράφει ο Abrams (2005) στο λήμμα για τις «πολιτισμικές σπουδές» 

Επιπλέον, στο χώρο της λογοτεχνίας και των πιο παραδοσιακών τεχνών, συχνά γίνεται 

προσπάθεια να τοποθετηθούν στο επίκεντρο της πολιτισμικής ανάλυσης έργα που, όπως 

υποστηρίζεται, έχουν περιθωριοποιηθεί ή αποκλειστεί  από την αισθητική ιδεολογία των 

λευκών Ευρωπαίων ή Αμερικανών ανδρών, και συγκεκριμένα τα προϊόντα γυναικών, 

μειονοτικών εθνοτικών ομάδων, καθώς και αποικιακών και μεταποικιακών συγγραφέων 

(σελ 404). 

Στα πλαίσια αυτών των σπουδών έχουν εκπονηθεί πολλές έρευνες μετά το 1980 για τη 

δημοφιλή μουσική, τις νεανικές υποκουλτούρες, τις τηλεοπτικές σειρές, τις ειδήσεις, τα 

γυναικεία περιοδικά, τη μόδα, το κάπνισμα και για πολλές άλλες πολιτισμικές πρακτικές. 

 

5.2.6 Πολιτισμικός λαϊκισμός  

Κάποιοι θεωρητικοί έφτασαν στα άκρα μελετώντας τη σχέση κοινού και δημοφιλούς 

κουλτούρας. Έτσι, έδωσαν στο κοινό απεριόριστη δύναμη, δημιουργικότητα και αυτονομία. 

Υποστήριξαν ότι το κοινό καθορίζει το νόημα στα διάφορα πολιτισμικά προϊόντα και άρα 

αυτό τα χειραγωγεί, και όχι τα προϊόντα το κοινό. Το βασικότερο βέβαια μειονέκτημα αυτής 

της θεωρίας είναι ότι αγνοεί τελείως το ρόλο των πολιτισμικών βιομηχανιών. Ο πολιτισμικός 

αυτός πλουραλισμός πρώιμα εκφράστηκε από τον M. De Certeau (1925-1986) και είχε 

κυριότερους εκφραστές τον J. Fiske (1939) και τον P.Willis (1950). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΑΝΤΙΚΟΥΛΤΟΥΡΑ (UNDERGROUND 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ)  

1. Εννοιολογική προσέγγιση «υποκουλτούρας-αντικουλτούρας» 

Σύμφωνα με το λεξικό Webster η λέξη αντικουλτούρα (counterculture) σχηματίζεται με το 

πρόθημα counter- (αντί-) και τη λέξη culture (κουλτούρα) και δηλώνει «μια κουλτούρα,  

 

ειδικότερα νέων ανθρώπων των οποίων οι αξίες και τα ήθη βρίσκονται σε αντίθεση με αυτά 

της εγκαθιδρυμένης/ κυρίαρχης κουλτούρας». (Webster, 1977:259). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνουν δύο βασικές επισημάνσεις. Η πρώτη σχετίζεται με 

την προσπάθεια διαχωρισμού των όρων «υποκουλτούρα» (ή υποπολιτισμός
11

 κατά άλλους) 

και «αντικουλτούρα». Παρόλο που το συγκεκριμένο δεν αποτελεί πεδίο της συγκεκριμένης 

έρευνας, θεωρήθηκε σκόπιμο να διαφοροποιηθούν οι δύο όροι. Όπως τονίζει η Μάρκου (χ.χ) 

οι νεανικές υποκουλτούρες της εργατικής τάξης εμφανίζονται υπό την μορφή κλειστών 

ομάδων συνομηλίκων, δηλαδή συμμοριών και έχουν περιορισμένο πεδίο δράσης (π.χ. 

γειτονιά). Συνήθως εκδηλώνονται ως πολιτιστική επανάσταση…Επειδή συνδέονται με 

παραβατικές συμπεριφορές…ταυτίζονται με τη νεανική παραβατικότητα ή ακόμη και την 

εγκληματικότητα. Επίσης, πρόκειται για παροδικά φαινόμενα, τα οποία βρίσκουν χώρο 

έκφρασης στο πλαίσιο της σχόλης, δηλαδή του ελεύθερου χρόνου. Επομένως, θα μπορούσαν 

να χαρακτηριστούν και ως «φαινόμενα του Σαββατοκύριακου.» (σελ. 3-4). 

«Έτσι αναπαράγεται μια σαφής διχοτόμηση ανάμεσα στις όψεις της ζωής τους που 

είναι ακόμη υπό τον περιορισμό των κυρίαρχων ή των γονεϊκών θεσμών (οικογένεια, σπίτι, 

σχολείο, εργασία) και εκείνων που εστιάζονται στις ώρες της σχόλης, του ελεύθερου χρόνου 

και ομάδων ίδιας ηλικίας» (Clarke, Hall, Jefferson, Roberts, 1975:60). Γράφει ο Αστρινάκης 

(1996) για τις υποκουλτούρες 

                                                           
11

 Ο Ι. Ν. Κολοβός στη διδακτορική του διατριβή στο ΙΑΚΑ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας,2013 «Νεανικές 

υποκουλτούρες και συγκρότηση κοινωνικής ταυτότητας: Η περίπτωση των πανκ στην Αθήνα, 1979-2013, 

Βόλος που κυκλοφόρησε ως βιβλίο το 2015 με τον τίτλο «Κοινωνικά απόβλητα;. Η ιστορία της πανκ σκηνής 

στην Αθήνα, 1979-2015» γράφει τα εξής: «Θα πρέπει να σημειώσω ότι από το σημείο αυτό κι εξής θα αποδίδω 

τον όρο “subculture” ως «υποπολιτισμό» και όχι ως «υποκουλτούρα», έχοντας πλήρη επίγνωση των διαφορών 

μεταξύ «culture/κουλτούρας και «πολιτισμού/civilization»…Η επιλογή αυτή έγινε για λόγους μορφολογικής 

και εννοιολογικής ομοιογένειας: η δεύτερη εκδοχή δεν δίνει δόκιμη γενική πληθυντικού και παράγωγο επίθετο, 

γι’ αυτό τις “Cultural Studies” παγιώθηκε να τις αποκαλούμε «Πολιτισμικές Σπουδές». Σε αρκετές μελέτες 

εμφανίζεται ένα είδος διμορφίας που θεωρώ ότι μπερδεύει τον αναγνώστη: π.χ. ο Αστρινάκης αναφέρεται σε 

«παρεκκλίνουσα υποκουλτούρα» αλλά και σε «υποπολιτισμικό χαρακτήρα» στην ίδια ακριβώς σελίδα της 

μελέτης του- βλ. Α. Αστρινάκης, «Νεανικές υποκουλτούρες: Παρεκκλίνουσες υποκουλτούρες της νεολαίας της 

εργατικής τάξης. Η βρετανική θεώρηση και η ελληνική εμπειρία, Αθήνα: Παπαζήσης, 1991, σελ.5. (Κολοβός, 

2015:17 υποσημείωση 1). 



36 

 

Πρώτον ότι τα μέλη της υποκουλτούρας αποδέχονται την κυρίαρχη κουλτούρα στις 

βασικές της προδιαγραφές. Δεύτερον, ότι η διάσταση των μελών της υποκουλτούρας με 

το κυρίαρχο σύστημα αξιών δεν μπορεί να φτάσει σε ακραίες τάσεις ή θέσεις αναίρεσής 

του (Ν. Τάτσης 1991). Τρίτον, ότι η πολιτισμική διαφοροποίηση δείχνει τις δυνατότητες 

που υπάρχουν στις σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες για εναλλακτικές μορφές 

πολιτισμικής έκφρασης (σελ. 13). 

Επομένως οι υποκουλτούρες αντανακλούν την πολιτισμική πολυμορφία, στο πλαίσιο όμως 

μιας επίσημης/ κυρίαρχης κουλτούρας και όχι έξω από αυτήν. 

Αντίθετα οι αντικουλτούρες σύμφωνα με τη Μάρκου (χ.χ.) 

είναι περισσότερο ενσυνείδητες και εξατομικευμένες. Δηλαδή, εμφανίζονται υπό τη μορφή 

ανοιχτών ομάδων. Ως εκ τούτου, έχουν ευρύτερο πεδίο δράσης και λαμβάνουν διεθνή 

διάσταση. Συνήθως, εκδηλώνονται ως πολιτιστική, κοινωνική, ιδεολογική ή πολιτική 

επανάσταση. Επιπλέον, ασκούν καταλυτική επίδραση στη ζωή ων μελών τους, διότι 

απουσιάζει το τεράστιο χάσμα μεταξύ εργασίας και σχόλης, το οποίο χαρακτηρίζει τις 

υποκουλτούρες της εργατικής τάξης…Επομένως, η κοινωνική περιθωριοποίηση δεν 

αποτελεί «φαινόμενο του Σαββατοκύριακου»· είναι μόνιμη. Αντιστοίχως, το εν λόγω 

χαρακτηριστικό απορρέει από οικονομικούς παράγοντες. Ειδικότερα, τα μέλη των 

αντικουλτούρων συντηρούνται από το πλεόνασμα των εύπορων τάξεων από τις οποίες 

προέρχονται.( σελ. 4). 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο όρος “subculture” (υποκουλτούρα) χρησιμοποιείται 

κυρίως για την εργατική τάξη, ενώ ο όρος “counterculture” (αντικουλτούρα) για τη 

μεσοαστική τάξη. «Το περιβάλλον της αντικουλτούρας της μεσαίας τάξης συγχωνεύει και 

θολώνει τις διαφοροποιήσεις  μεταξύ “αναγκαίου” και ελεύθερου χρόνου… (αυτοί που 

εντάσσονται σε αυτό το περιβάλλον) κάνουν προσπάθεια να ανακαλύψουν “εναλλακτικούς 

θεσμούς” πλάι στους κεντρικούς της κυρίαρχης κουλτούρας: νέους τρόπους ζωής, 

οικογένειας, εργασίας ή ακόμη και μη-καριέρας» (Clarke, Hall, Jefferson, Roberts, 

1975:60).Ο εναλλακτικός αυτός τρόπος ζωής τους μπορεί να περιλαμβάνει την προσαρμογή 

κυρίαρχων θεσμών όπως για παράδειγμα την κοινοβιακή ανατροφή παιδιών, το «ελεύθερο» 

σχολείο, εναλλακτική ιατρική (π.χ. χρήση βοτάνων) ή ομάδες αυτογνωσίας. (Brake, 1985:83-

84). 

Καταληκτικά μπορούμε να προσθέσουμε την άποψη του Clarke στο κείμενο του 

“Style” στο “Resistance through Rituals” που παραθέτει ο Κολοβός στο βιβλίο του: λόγω 

των ταξικών αντιθέσεων οι υποκουλτούρες (των εργατικών τάξεων) «τοποθετούν τις λύσεις 

που επινοούν σε φαντασιακό επίπεδο και όχι στο πεδίο της πραγματικότητας, απ’ όπου 
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αναδύονται αυτές οι αντιθέσεις» (Κολοβός, 2015:88). Επομένως, «παρέμειναν στο πεδίο των 

συμβολικών μορφών αντίστασης». (Κολοβός, 2015:89). Αντίθετα, η αντικουλτούρα ήταν μια 

«άμεση, ανοιχτή αντίθεση και σύγκρουση με την κυρίαρχη κουλτούρα…και επεκτάθηκε στο 

πεδίο της πολιτικής δράσης» (Κολοβός, 2015:89). 

Η δεύτερη επισήμανση σχετίζεται με την αντικουλτούρα που προσεγγίζεται στη 

συγκεκριμένη εργασία και έρευνα. Το ενδιαφέρον λοιπόν της παρούσας εργασίας στρέφεται 

στην αντικουλτούρα της δεκαετίας του ’60. Στη σύγχρονη εποχή ο όρος αντικουλτούρα 

αναφέρεται στο νεανικό κίνημα αμφισβήτησης που αναδύθηκε στην Αμερική και στην 

Ευρώπη κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Υπήρξαν βέβαια και προγενέστερα 

περιβάλλοντα αντικουλτούρας στην Ευρώπη, όπως τον 19ο αιώνα. Σε αυτά 

συμπεριλαμβάνονται τα κινήματα του Ρομαντισμού, του Δανδισμού
12

  και του 

Μποεμισμού
13

. 

Τον όρο αντικουλτούρα τον εισήγαγε ο T. Roszak το 1968 με το βιβλίο του “The 

making of a counter culture”. Στο συγκεκριμένο βιβλίο αναφέρεται στην αντικουλτούρα ως 

αντίσταση και κριτική των νέων ενάντια στην κυρίαρχη κουλτούρα και την κουλτούρα των 

γονιών τους (Roszak, 2008). Ο ίδιος αναφέρει ότι τη δεκαετία του ’60, στο αποκορύφωμα 

της καπιταλιστικής και βιομηχανικής κοινωνίας αναδύθηκε μια γενιά νέων «οι οποίοι έχουν 

βαθιά και με ζήλο αποστατήσει από τη γενιά των γονέων τους» (Roszak, 2008:17).Γράφει ο 

Roszak στο ίδιο βιβλίο: «Η αστική τάξη, αντί να ανακαλύπτει τον ταξικό της εχθρό στα 

εργοστάσια, τον συναντάει στο τραπέζι του πρωινού στο πρόσωπο των χαϊδεμένων παιδιών 

της» (Roszak, 2008:53). 

Αυτοί λοιπόν οι “baby boomers”
14

 στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη τη δεκαετία 

του ’60 αποτελούν το 50% του πληθυσμού και είναι κάτω από 25 χρονών την εποχή στην 

οποία αναφερόμαστε. Έχουν οικονομική ευχέρεια (λόγω των γονιών τους), πολύ ελεύθερο 

χρόνο και οι περισσότεροι από αυτούς σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο. Ανατράφηκαν με 

                                                           
12

 Ο Δανδισμός διαμορφώθηκε τον 19
ο
 αιώνα- παράλληλα προς το ρεύμα του αισθητισμού- ως οργανωμένος 

τρόπος συμπεριφοράς με χαρακτηριστικά την υπέρμετρη επιμέλεια της εμφάνισης των οπαδών του, τη 

σχολαστική φροντίδα για την καθαριότητα, το χτένισμα και τα ρούχα τους. Ο δανδής κατασκευάζοντας το 

άψογο παρουσιαστικό του επινοεί έναν εαυτό κάτω από τον οποίο υφίσταται ο πραγματικός εαυτός του. 

(Πελεγρίνης, 2016, www.enallaktikos.gr/ar22256el-filosofia-tis-zwis-peri-dandismoy-toy-theodosi-

pelegrini.html (πρόσβαση 19/4/2019).  
13

 Ο Μποεμισμός ήταν ένα κίνημα του 19
ου

 αιώνα που αναφέρεται σε Παρισινούς λογοτέχνες και καλλιτέχνες 

που ζούσαν έναν ανέμελο, αντισυμβατικό τρόπο ζωής, συχνά σε κοινόβια ή κοινότητες. https://www.merriam-

webster.com/dictionary/bohemians (πρόσβαση 19/4/2019). Οι μποέμ ζούσαν χωρίς να ενδιαφέρονται για την 

επόμενη μέρα, μέσα στη φτώχεια και την απερισκεψία, απορρίπτοντας την αστική ζωή και τη λογική της. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bohème (πρόσβαση 19/4/2019). 
14

 “Baby boom” ονομάζεται μια περίοδος έκρηξης γεννήσεων. Ο όρος “baby boomers” περιγράφει την πρώτη 

μεταπολεμική γενιά ανθρώπων με ημερομηνία γέννησης αμέσως μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 

και ως τις αρχές της δεκαετίας του ’60.  

http://www.enallaktikos.gr/ar22256el-filosofia-tis-zwis-peri-dandismoy-toy-theodosi-pelegrini.html
http://www.enallaktikos.gr/ar22256el-filosofia-tis-zwis-peri-dandismoy-toy-theodosi-pelegrini.html
https://www.merriam-webster.com/dictionary/bohemians
https://www.merriam-webster.com/dictionary/bohemians
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bohème
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ελευθεροφροσύνη από τους γονείς τους, μέσα σε μια κοινωνία υψηλής κατανάλωσης με 

αποτέλεσμα « να διαπλαστεί μια εφηβεία η οποία δε συνιστά απαρχή της ενηλικίωσης αλλά 

ένα αυτοδύναμο ηλικιακό καθεστώς» (Roszak, 2008:50). Γράφει ο Roszak (2008) πιο κάτω 

Οπωσδήποτε, μια τέτοια νηπιοποίηση των νέων της μεσαίας τάξης έχει φθοροποιές 

συνέπειες. Τους προετοιμάζει άσχημα για τον αληθινό  κόσμο και τις άτεγκτες μολονότι όλο 

και πιο λεπτές πειθαρχίες του. Τους επιτρέπει να καλλιεργούν παιδικές φαντασιώσεις έως 

πολύ αργά στη ζωή·μέχρι που κάποια στιγμή έρχεται η αναπόφευκτη συντριβή. (σελ. 50-51). 

Στις αιτίες ανάδυσης αυτού του νεανικού κομφορμισμού μπορούν να προστεθούν «η 

άκαμπτη κοινωνική ιεραρχία, η υποταγή των γυναικών στους άντρες…η σεξουαλική 

καταπίεση…, ο πολύμορφος ρατσισμός και η ψυχροπολεμική υστερία…» (Μούχος, 

2018:23). Ο πόλεμος όμως στο Βιετνάμ
15

 και η υποκρισία της εξωτερικής πολιτικής των 

Η.Π.Α. άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου και αφύπνισαν σε διεθνές επίπεδο την νεολαία να 

επαναστατήσει και να αντιταχθεί στην καθεστηκυία τάξη. 

  

                                                           
15

 Το Βιετνάμ από το 1960 μέχρι το 1970 αποτέλεσε θέατρο εμφύλιου πολέμου μεταξύ της κομμουνιστικής 

κυβέρνησης του Βόρειου Βιετνάμ (με υποστηρικτή τη Σοβιετική ένωση) και της εξαρτώμενης από τις Η.Π.Α 

κυβέρνησης του Νότιου Βιετνάμ. Ο πόλεμος επεκτάθηκε, καθώς η αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή 

αυξήθηκε μετά το 1964 και συνεχίστηκε παρά την αυξανόμενη κριτική στο εσωτερικό των Η.Π.Α και σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Οι Η.Π.Α συνέχισαν να υποστηρίζουν τις δυνάμεις του Νότου μέχρι τον Φεβρουάριο του 

1975. Την πτώση του καθεστώτος στο Νότο ακολούθησε σύντομα η ανάκληση της βοήθειας των Η.Π.Α. 

(Bullock & Trombley, 2008:198). 



39 

 

2. Ο όρος “underground” 

Για τον όρο “underground” που είναι συνώνυμος της αντικουλτούρας μπορούμε να ειπωθεί 

ότι «δεν εμφανίζεται, σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης πριν το 1962» (Τραμπούλης, 

2012:149). Σύμφωνα με τον ίδιο «η αρχαιολογία του όρου εντοπίζεται συνήθως στα 

παράνομα δίκτυα απελευθέρωσης των σκλάβων κατά τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο και 

αργότερα, στη γαλλική αντίσταση.» (Τραμπούλης, 2012:149).Αργότερα στις αρχές της 

δεκαετίας του ’60 χρησιμοποιήθηκε στην Αμερική από τις νεανικές ομάδες αμφισβήτησης. 

Είναι λοιπόν «σχετικά πρόσφατη η μεταφορική χρήση του underground, του «κάτω 

από τη γη», για να προσδώσει αυτή τη διονυσιακή αύρα του υπόγειου σε μια ριζοσπαστική, 

καλλιτεχνική και πολιτική στάση» (Τραμπούλης, 2006:9). Γράφει πιο κάτω ο Τραμπούλης 

(2006) 

Το underground βρισκόταν σε αυτή τη συμβολή επανάστασης και υπαρξισμού, αν και δεν 

ήταν ξεχωριστό κίνημα με σαφείς αρχές και στόχους ούτε βασιζόταν σε μια στέρεη 

ιδεολογική κατασκευή. Χαρακτήριζε μάλλον παρά περιέγραφε κάθε τάση η οποία είχε 

διάθεση να παραλλάξει, να σαρκάσει ή στις πιο πολιτικές του εκδοχές, να υπονομεύσει και 

να ανατρέψει τα πρότυπα έκφρασης, ζωής και ιδεολογίας στο αισιόδοξο μεταπολεμικό 

περιβάλλον της Αμερικής που εκείνη την εποχή άρχιζε να νοιώθει τις σκιές του Ψυχρού 

Πολέμου και να προετοιμάζεται για την εμπλοκή στον Πόλεμο του Βιετνάμ. (σελ. 9). 

Άρα, μπορεί να ειπωθεί πως η underground κουλτούρα παίρνει μια πολιτική θέση 

ρήξης και γενικότερα λαμβάνει μορφές που υπονομεύουν τις κυρίαρχες αφηγήσεις. 

Πρόκειται για «διαταραχές» της φόρμας, του περιεχομένου, της αφήγησης, της 

σεξουαλικότητας, της συμπεριφοράς ή απλά υπονόμευση της (αστικής) υψηλής κουλτούρας. 

Το underground από τη δεκαετία του ’60 και μετά επηρεάζει όλες τις μορφές τέχνης: κόμιξ, 

λογοτεχνία, μουσική, κινηματογράφο, θέατρο. «Κοινωνιολογικά το underground…σχετίζεται 

άμεσα με τη λαϊκή αστική κουλτούρα, τα μεσαία στρώματα και ιδιαίτερα τη φοιτητική 

κοινότητα» (Τραμπούλης, 2006:10). «Ωστόσο, αν κάτι διέκρινε το underground…ήταν 

ακριβώς ο ουτοπικός του χαρακτήρας.» (Τραμπούλης, 2006:10). 

Επομένως, η αντικουλτούρα (ή underground κουλτούρα) είναι μια κουλτούρα 

αμφισβήτησης που λειτουργεί απορριπτικά και αποδομητικά απέναντι στη μαζική κουλτούρα 

της κατανάλωσης, αλλά και στην κυρίαρχη, επίσημη κουλτούρα. Επίσης, πολλές ιδεολογίες 

της κουλτούρας αυτής συνδέθηκαν με την ανάδυση περιθωριακών κοινωνικών ομάδων. Οι 

δύο άξονες της αντικουλτούρας που θα αναλυθούν παρακάτω είναι πρώτα αυτή της 

αμφισβήτησης και έπειτα του κοινωνικού περιθωρίου. 
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3. Η αμφισβήτηση της αντικουλτούρας  

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της αντικουλτούρας είναι η αμφισβήτηση. Αυτή μπορεί 

να έχει διάφορες πλευρές: αμφισβήτηση της καθεστηκυίας τάξης, της αστικής ή γονεϊκής 

κουλτούρας, της πατριαρχίας, του κράτους της κυρίαρχης κουλτούρας, εν γένει. Στα επόμενα 

κεφάλαια θα ασχοληθούμε με το νεανικό κίνημα αμφισβήτησης της δεκαετίας του ’60, το 

ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναδύθηκε αυτό και στις αιτίες ανάδυσής του, όπως και με 

τους βασικότερους τομείς στους οποίους εστίασε το κίνημα αυτό. 

 

3.1. Η «ταραγμένη» δεκαετία του ’60 (στην Αμερική)  

Η δεκαετία του ’60 ήταν μια δεκαετία πολεμικών συγκρούσεων, αλλαγών, ανατροπών, 

επαναστάσεων, και αμφισβήτησης. Ο Hobsbawm στο έργο του «Η εποχή των άκρων» τη 

χαρακτηρίζει ως εποχή «πολιτιστικής επανάστασης» (Hobsbawm, 2004:263). 

Η καρδιά του Ψυχρού Πολέμου
16

 και η πυρηνική απειλή ήδη χτυπάει από τα τέλη της 

δεκαετίας του ’40 με διάφορα επεισόδια, αποκορυφώνεται όμως, όταν ο Πόλεμος 

μεταφέρεται στο έδαφος του Βιετνάμ. Εκεί συγκεντρώθηκαν πάνω από 12.0000 Αμερικάνοι 

στρατιώτες και δοκιμάστηκαν «νέα» όπλα, όπως οι βόμβες ναπάλμ, ή η μαζική δηλητηρίαση 

των καλλιεργειών από αέρος. «Στην Αμερική, το Βιετνάμ ήταν η μήτρα για μια σειρά από 

κινήματα διαμαρτυρίας και εσωτερικής αμφισβήτησης, που ξεκινούσαν από τους φοιτητές 

και τους πανεπιστημιακούς και έφθαναν στους μεγαλύτερους καλλιτέχνες» (Μαλούχος, 

2012:5). «Οι ταραχές στο Μπέρκλεϋ στα τέλη του 1966 δίνουν ένα καλό παράδειγμα της 

μεταδοτικότητας της νεανικής διαμαρτυρίας» (Roszak, 2008:48). Εκεί αναδύθηκε το 

αντιπολεμικό κίνημα. Γράφει η Λαλιώτου (2008) 

Σημαντικό ρόλο στην προβολή και διάχυση του αντιπολεμικού κινήματος έπαιξαν οι 

δυναμικές διαδηλώσεις που οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα με μεγάλο κύρος, όπως το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ στην Καλιφόρνια ή το 

Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη.»  

                                                           
16

 Ψυχρός Πόλεμος (Cold War): Γενικός όρος που περιγράφει τον ανταγωνισμό και την αντιπαράθεση σε κάθε 

πεδίο, εκτός από τον ανοιχτό πόλεμο, μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, των Ηνωμένων Πολιτειών και της πρώην 

ΕΣΣΔ (Σοβιετικής Ένωσης), μαζί με τους συμμάχους τους, το διάστημα 1945-1989. (Bullock & Trombley, 

2008:1366). 
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Μέσα σε αυτό το αντιμιλιταριστικό πνεύμα ανιχνεύεται «και η ρίζα ενός από τα 

πλέον μοναδικά μουσικά γεγονότα του 20
ού 

αιώνα, της συναυλίας του Woodstock, η οποία 

αποτέλεσε το σύμβολο για μια ζωή απελεύθερη από κάθε καταπίεση, κάθε κανόνα, κάθε 

επιβολή (Μαλούχος, 2012:6). Το φεστιβάλ αυτό γράφει ο Pichaske ονομάστηκε εκ των 

υστέρων «η μεγαλύτερη εκδήλωση στην ιστορία της αντικουλτούρας (σύμφωνα με τον 

ιστορικό Γουίλιαμ Ο’ Νιλ, στο “Coming apart in the sixties”) (Pichaske, 2016:207).Σε μια 

φάρμα έξω από τη Νέα Υόρκη, τον Αύγουστο του 1969 συγκεντρώθηκαν μισό εκατομμύριο 

νέοι άνθρωποι για τέσσερις μέρες, κάτω από τη βροχή, μαζί με μεγάλους ροκ καλλιτέχνες, 

για να διαμαρτυρηθούν για τον μιλιταρισμό της Αμερικής και για να εναντιωθούν σε κάθε 

είδους πόλεμο ή καταπίεση. «Αμφισβήτηση, ναρκωτικά, ελεύθερος δημόσιος έρωτας κάθε 

μορφής δημιούργησαν έναν παγκόσμιο μύθο, που κι αυτός εξαπλώθηκε με διάφορους 

τρόπους στην Ευρώπη…» (Μαλούχος, 2012:6).  

Συμβαίνουν όμως και πολλά πολιτικά γεγονότα στο διεθνή χώρο τη δεκαετία του ’60-

’70. Η Ψάχου στη διδακτορική της διατριβή (2011) τα παραθέτει συνοπτικά 

Ο απόηχος του πολέμου στην Κορέα, ο πόλεμος στο Βιετνάμ, τα αντιαποικιακά κινήματα 

και το κίνημα των αδέσμευτων, το τείχος του Βερολίνου το 1961, που χωρίζει ουσιαστικά 

τον κόσμο στα δύο, ως σύμβολο του Ψυχρού πολέμου, η δολοφονία του Κένεντι
17

 το 1963, 

του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
18

 το 1968, ο εμφύλιος της Μπιάφρα το 1967-1970 και η φοβερή 

πείνα με τις εικόνες φρίκης των εξαθλιωμένων παιδιών, η ανατροπή του Αλλιέντε στη Χιλή 

το 1973 από τη  CIA και τον δικτάτορα στρατηγό Πινοσέτ, το ένοπλο αντάρτικο κατά των 

δικτατορικών καθεστώτων του Τσε Γκεβάρα στη Βολιβία…δίνουν τις διαστάσεις της 

σύρραξης που συνταράζει τον κόσμο σ’ αυτή τη δεκαετία. (σελ.33). 

 

                                                           
17

 Ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, 35
ος

 Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δολοφονήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 

1963 στο Τέξας. Ο Κένεντι υποστήριζε την ενσωμάτωση των Αφροαμερικάνων, το δικαίωμα ψήφου τους και 

την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στις αρχές του 1963 συνδέθηκε με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 

και τις απόψεις του σχετικά με  τη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τον Ιούνιο του 1963 εκφώνησε τον 

περίφημο λόγο του στην εθνική τηλεόραση και το ραδιόφωνο “Report to the American People on Civil Rights”, 

όπου εξέθεσε την πρωτοβουλία του για τη νομοθεσία περί πολιτικών δικαιωμάτων, ώστε να παρέχει ίση 

πρόσβαση στα δημόσια σχολεία μαζί με άλλες διευκολύνσεις και γενικότερα μεγαλύτερη προστασία των 

δικαιωμάτων ψήφου. https://www.history.com/topics/us-presidents/john-f-kennedy (πρόσβαση 14/4/2019). 
18

 Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ο νεώτερος ήταν Αμερικάνος ιερέας των Βαπτιστών, ειρηνιστής και οπαδός της 

δράσης μέσω της παθητικής αντίστασης, ηγέτης του αφροαμερικάνικου κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα 

των έγχρωμων ανθρώπων. Στο αποκορύφωμα των αντιρατσιστικών εκδηλώσεων του 1963 παρευρίσκεται ως 

κεντρικός ομιλητής στις 28 Αυγούστου στην Ουάσιγκτον, όπου εκφωνεί την ομιλία του που έμεινε στην 

ιστορία με τον τίτλο «Έχω ένα όνειρο…»( I have a dream… ), « ότι τα παιδιά των παλιών σκλάβων και τα 

παιδιά των παλιών αφεντάδων θα καθίσουν μια μέρα πλάι- πλάι, στο κοινό τραπέζι της αδελφοσύνης». 

Δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 1968 στο Μέμφις του Τεννεσί από έναν λευκό ελεύθερο σκοπευτή. 

https://www.history.com/topics/civil-rights-movement/i-have-a-dream-speech (πρόσβαση 19/4/2019). 

https://www.history.com/topics/us-presidents/john-f-kennedy
https://www.history.com/topics/civil-rights-movement/i-have-a-dream-speech
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3.2. Η δεκαετία του ’60 στην Ευρώπη 

Το κίνημα αμφισβήτησης (αντικουλτούρας) των νέων δεν έμεινε όμως μόνο στη μία πλευρά 

του Ατλαντικού. Μετακύλησε και στην Ευρώπη, όχι μόνο στον δυτικό κόσμο, αλλά και σ’ 

αυτόν που βρισκόταν κάτω από την επιρροή των Σοβιετικών. 

Τον Μάιο του 1968 έχουμε την κορύφωση του κινήματος αμφισβήτησης της δυτικής 

νεολαίας, κατά τον οποίο σημειώνονται μεγάλης έκτασης συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών και 

της αστυνομίας στο Παρίσι. Στο υπόστρωμα του «Μαΐου του ’68» πέρα από το γενικότερο 

κλίμα αλλαγής και αμφισβήτησης που προερχόταν από τη νεολαία της εποχής, θα μπορούσε 

να ενταχθεί και η στάση του στρατηγού Ντε Γκωλ στο μεγάλο ζήτημα της Αλγερίας. 

(Μαλούχος, 2012,:7). Γράφει ο Μαλούχος (2012) πιο κάτω 

Τα γεγονότα για την ανεξαρτησία της Αλγερίας υπό τον αντιαποικιακό θρυλικό ηγέτη της 

Αχμέντ Μπεν Μπελά επέδρασαν βαθύτατα στη γαλλική κοινωνία, περίπου όπως εκείνα του 

Βιετνάμ στην αμερικανική. Υπήρξαν και αυτά ένα είδος υποστρώματος που συνέβαλλε στην 

ανάπτυξη της εσωτερικής γαλλικής αμφισβήτησης, η οποία όμως οδηγήθηκε σε πολύ 

ευρύτερους προβληματισμούς που είχαν να κάνουν με τα θεμέλια της δημοκρατικής 

οργάνωσης της σύγχρονης κοινωνίας, όταν κορυφώθηκε στον περίφημο Μάη του ’68. (σελ. 

7). 

Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ντάνυ Κον Μπεντίτ: «Στις 22 Μαρτίου 1968, εκατόν 

σαράντα δύο φοιτητές καταλαμβάνουν τα διοικητικά κτίρια του Πανεπιστημίου της Ναντέρ 

(Nanterre) στο Παρίσι. Η αφορμή: η σύλληψη έξι αντιιμπεριαλιστών αγωνιστών. Η αιτία: μια 

γενική αγανάκτηση». (Κ. Μπεντίτ, 1989:62). Είναι πλέον γνωστό ότι οι φοιτητές 

προχώρησαν στην κατάληψη του κτιρίου, για να διαμαρτυρηθούν κατά του γαλλικού ταξικού 

συστήματος και του κυβερνητικού ελέγχου στη χρηματοδότηση της παιδείας.  

Στη συνέχεια η συμμαχία φοιτητών, εργατών και «χίπηδων» του Παρισιού ενάντια 

στην εξουσία
19

 πάσης φύσεως, δημιούργησε μία επανάσταση που αμφισβητούσε κυρίως την 

καπιταλιστική  και τη βιομηχανική κοινωνία
20

 στα οδοφράγματα των δρόμων της γαλλικής 

πρωτεύουσας. Σε αφιέρωμα της «Ελευθεροτυπίας» στο Μάη του ’68 (Συλλογικό, Στιγμές 

                                                           
19

 Ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα του «Μάη του ’68» που αναρτήθηκε στην κεντρική είσοδο της 

κατειλημμένης Σορβόννης ήταν το «Η φαντασία στην εξουσία». https://www.efsyn.gr/nisides/150142_o-

gallikos-mais-68-kai-i-simasia-toy (πρόσβαση 14/4/2019). 
20

 Στην ίδια ανάρτηση στη Σορβόννη έγραφαν: « Η κοινωνία των καταναλωτών πρέπει να αφανιστεί με βίαιο 

θάνατο. Η κοινωνία της αλλοτρίωσης πρέπει να εξαφανιστεί από την ιστορία. Δημιουργούμε έναν νέο και 

αυθεντικό κόσμο». https://www.athensvoice.gr/culture/book/443562_erotas-tis-meres-tis-orgis (πρόσβαση 

14/4/2019). 

 

https://www.efsyn.gr/nisides/150142_o-gallikos-mais-68-kai-i-simasia-toy
https://www.efsyn.gr/nisides/150142_o-gallikos-mais-68-kai-i-simasia-toy
https://www.athensvoice.gr/culture/book/443562_erotas-tis-meres-tis-orgis
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του ’68) διαβάζουμε τα λόγια του Ζαν Πωλ Σαρτρ, ο οποίος μιλάει στο ραδιοφωνικό σταθμό 

RTL για τον μηχανισμό της εξέγερσης 

Λένε ότι η βία είναι το μόνο πράγμα που μένει, όποιο κι αν είναι το καθεστώς, στους 

φοιτητές που πιστεύουν ότι δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο σύστημα που έφτιαξαν οι γονείς 

τους και που δε θέλουν να μπουν σ’ αυτό. Μ’ άλλα λόγια, δε θέλουν απλώς παραχωρήσεις, 

δε θέλουν «τακτοποίηση» των πραγμάτων. Να τους δώσουν, δηλαδή, ικανοποίηση σε μια 

μικρή διεκδίκησή τους και στην πραγματικότητα, να τους βάλουν στη γωνία και να τους 

μετατρέψουν σε τριάντα χρόνια σ’ αυτά τα χρησιμοποιημένα ανθρωπάκια που είναι σήμερα 

οι πατεράδες τους. Δε θέλουν καθόλου να μπουν σ’αυτό το σύστημα. Κι αυτή η άρνηση είναι 

στο βάθος μια άρνηση της βίας. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η μόνη σχέση τους με το 

σύστημα είναι η ρήξη! Υπάρχει μόνο μια λύση: να κατέβουν στο δρόμο. (ένθετο αφιέρωμα 

Ελευθεροτυπίας «Στιγμές ’68»). 

Όπως αναφέρθηκε βέβαια και παραπάνω, το κίνημα της αντικουλτούρας της δεκαετίας 

του ’60 δε διαδόθηκε μόνο στη Δυτική Ευρώπη. Η «Άνοιξη της Πράγας» στην 

Τσεχοσλοβακία είναι μια άλλη θρυλική εξέγερση που ακολούθησε στο «Σιδηρούν 

Παραπέτασμα» τον Αύγουστο του 1968. Με κεντρικά ζητήματα τις δημόσιες εκκλήσεις των 

διανοουμένων για φιλελευθεροποίηση (π.χ. τη χαλάρωση της λογοκρισίας) και τη συζήτηση 

για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις εν όψει του προσεχούς κομματικού συνεδρίου, 

δημοσιεύεται τον Απρίλιο του 1968 ο «Τσεχοσλοβακικός δρόμος προς το σοσιαλισμό» με  

βασικό πρόγραμμα τον περιορισμό των δυνάμεων καταστολής και της δράσης των μυστικών 

υπηρεσιών, την κατάργηση της λογοκρισίας, και την ελευθερία συγκέντρωσης και 

συνεταιρισμού. Μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες του ανατολικού μπλοκ να περιορίσει τη 

διάδοση αυτής της τσεχοσλοβάκικης εξέγερσης, η κεντρική επιτροπή του Κ.Κ. Σοβιετικής 

ένωσης αποφασίζει να εισβάλει στην Πράγα. Έτσι, τανκς (σοβιετικά, πολωνικά, ουγγρικά 

και ανατολικογερμανικά) και εκατοντάδες στρατιώτες εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία, ενώ 

αρκετοί από τους διαδηλωτές σκοτώνονται
21

.Στις 27 Αυγούστου οι δύο χώρες καταλήγουν 

σε «συμβιβασμό» που προέβλεπε την απομάκρυνση των δυνάμεων κατοχής και την 

υπόσχεση της μη ανάμειξης στα εσωτερικά της Τσεχοσλοβακίας. Η κατάσταση 

αποκαταστάθηκε, η λογοκρισία βέβαια επέστρεψε και η «Άνοιξη της Πράγας» τελείωσε. 

 

                                                           
21

 Σύνθημα που κυκλοφόρησε σε αφίσα της εποχής μετά την εισβολή των δυνάμεων του Συμφώνου της 

Βαρσοβίας ήταν το «Σοσιαλισμός ναι, Κατοχή όχι!»  

https://tvxs.gr/news/σαν-σήμερα/το-τέλος-της-«άνοιξης-της-πράγας» (πρόσβαση 19/4/2019). 

https://tvxs.gr/news/σαν-σήμερα/το-τέλος-της-
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3.3. Κινήματα αμφισβήτησης της αντικουλτούρας του ’60 

3.3.1 Το αντιπολεμικό κίνημα 

Τη δεκαετία του ’60, ιδίως στα τέλη της, εκδηλώθηκαν πολλά δυναμικά κινήματα με 

ιδιαίτερη ένταση τα οποία αναδύθηκαν κυρίως στις ΗΠΑ. Ένα από αυτά ήταν το 

αντιπολεμικό, που καλλιεργήθηκε ενάντια στον πόλεμο των ΗΠΑ στο Βιετνάμ. «Οι 

αντιδράσεις στον πόλεμο είχαν ήδη ξεκινήσει από το 1964. Πρωταγωνιστές της εναντίωσης 

στον πόλεμο ήταν οι νέοι, και μάλιστα οι μορφωμένοι και οι προερχόμενοι από μεσοαστικά 

κοινωνικά στρώματα» (Λαλιώτου, 2008). Όπως ήδη αναφέρθηκε, σημαντικό ρόλο στη 

διάδοση του αντιμιλιταριστικού κινήματος έπαιξαν τα Πανεπιστήμια του Μπέρκλεϋ στην 

Καλιφόρνια και του Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, επομένως το αντιπολεμικό κίνημα 

σχετίστηκε άμεσα με το φοιτητικό. Το αντιπολεμικό κίνημα συσχετίστηκε γρήγορα με τα 

πανεπιστήμια όχι μόνο, γιατί εκεί διεξάγονταν οι κατά τόπους διαμαρτυρίες. Ο πόλεμος του 

Βιετνάμ, πέρα από το γεγονός ότι ήταν απάνθρωπος, και παράλογος, αποκάλυψε κιόλας «το 

βαθμό εμπλοκής της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην πολιτική ζωή της Αμερικής και της 

ενσωμάτωσης των Πανεπιστημίων στα κέντρα εξουσίας της ως συστήματος υπηρετικού της 

κυβέρνησης και του στρατικο-βιομηχανικού κατεστημένου» (Ρασής, Αδάμου Ρασή, 2006 ).
22

 

Από την άλλη, σε πραγματικό επίπεδο και όχι πλέον σε ηθικό ο πόλεμος «συνιστούσε 

γι’ αυτούς τραγική περιπέτεια ζωής ή θανάτου» (Ρασής, Αδάμου Ρασή, 2006).
23

 Τα 

παραπάνω, μαζί με την έκδηλη αντίδραση των φοιτητών στην ανταγωνιστική τεχνοκρατική 

κοινωνία της εποχής τούς οδήγησαν στη μεγάλη διαμαρτυρία τον Αύγουστο του 1968 έξω 

από το χώρο που διεξαγόταν το ετήσιο συνέδριο του κόμματος των Δημοκρατικών (S.D.S.)
24

 

στο Σικάγο. Εκεί η διαδήλωση των νέων απωθήθηκε βίαια δημιουργώντας «ιδιαίτερη 

εντύπωση στην αμερικανική κοινή γνώμη» (Λαλιώτου,2008). Γράφει ο Κατσάπης (2013) για 

το συγκεκριμένο γεγονός 

                                                           
22

 «Μια από τις χαρακτηριστικότερες μαρτυρίες αυτής της σύμπραξης πολεμικών μηχανισμών και Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων…στις στρατιωτικές δομές ισχύος και εξουσίας της αμερικάνικης κοινωνίας, 

αποτελούν τα συμβόλαια, τα οποία υπέγραψε η Dow Chemicals κατασκευάστρια εταιρεία των βομβών Napalm 

και άλλων χημικών όπλων και κύρια τροφοδότρια πολεμικού υλικού του στρατού των ΗΠΑ, με μεγάλα 

αμερικάνικα Πανεπιστήμια» ( Ρασής, Αδάμου Ρασή, 2006, υποσημείωση 13).  
23

 «Οι δραματικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό που αυτός ο πόλεμος δημιούργησε, καταβλήθηκε 

προσπάθεια να καλυφθούν με την επέκταση του μέτρου της υποχρεωτικής στρατολογίας σε συγκεκριμένες 

ομάδες φοιτητών, η οποία έγινε, εκτός των άλλων, και με τις εξετάσεις τους σε ειδικά tests που ανέλαβαν τα 

ίδια τα Πανεπιστήμια» » ( Ρασής, Αδάμου Ρασή, 2006, υποσημείωση 14). 
24

 S.D.S=Students for a Democratic Society: φοιτητική οργάνωση που θεωρείται ως η «ληξιαρχική πράξη 

γέννησης της Νέας Αριστεράς» (Κατσάπης, 2013: 264). Βασική μέριμνα της οργάνωσης ήταν τα προβλήματα 

της φτώχειας και των φυλετικών διακρίσεων. 
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Η σύγκρουση μεταξύ ακτιβιστών και αστυνομίας υπήρξε η κορυφαία στιγμή στην ιστορία του 

κινήματος αμφισβήτησης των ΗΠΑ. Στο Σικάγο, δύο διαφορετικές «Αμερικές» βρέθηκαν 

αντιμέτωπες και έλυσαν (προσωρινά) τις διαφορές τους: από τη μία το πανόραμα του 

πολιτικού ριζοσπαστισμού, η Αμερική του φιλελευθερισμού, του αριστερού ιδεαλισμού και 

της ψυχεδέλειας, κι από την άλλη η Αμερική της βίας, του καθωσπρεπισμού, της 

συντηρητικής αναδίπλωσης» (σελ. 288). 

Τα επεισόδια στο Σικάγο με τους τριακόσιους τραυματισμένους νέους και την 

αγριότητα της αστυνομίας πάνω στους άοπλους διαδηλωτές της ειρήνης, που χρησιμοποίησε 

ακόμη και σφαίρες, αποτέλεσαν σταθμό στο κίνημα της αμφισβήτησης.  

3.3.2 Το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα των Μαύρων 

Το κίνημα της αμφισβήτησης και της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 συνδέθηκε 

γρήγορα με το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα και την άρση των φυλετικών διακρίσεων. 

Το σύνθημα “Black Power” (Μαύρη Δύναμη) χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από 

Αφροαμερικάνους πολιτικούς-ακτιβιστές στα μέσα της δεκαετίας του ’60. «Πιστεύεται 

γενικά ότι το επινόησε ο Στόκλυ Κάρμαϊκλ της Φοιτητικής Συντονιστικής Επιτροπής Μη- 

Βίας (SNCC)
25

.Το σύνθημα παρέπεμπε στις επιδιώξεις και στις αξίες των μαύρων που 

επιζητούσαν τον έλεγχο των οικονομικών θεσμών οι οποίοι επηρέαζαν τη ζωή τους, 

συνοδευόταν δε από μια ιδιαίτερη έμφαση στη φυλετική περηφάνια.» (Bullock& Trombley, 

2008:725). Γράφουν ο Ράσης και η Αδάμου Ράση (2006) για το κίνημα για τα δικαιώματα 

των Μαύρων 

μια μερίδα νεαρών φοιτητών- προερχόμενων στην πλειονότητά τους από μεσοαστικές 

οικογένειες – που στο κατώφλι της ενηλικίωσής τους ανακαλύπτουν με οδυνηρή έκπληξη ότι 

η εικόνα της ιδανικής δημοκρατικής κοινωνίας της αφθονίας, με την οποία είχαν 

γαλουχηθεί, μακράν απέχει από την πραγματική. Την αμαυρώνουν, κατ’ αρχήν, η εξαθλίωση 

ενός μεγάλου αριθμού Αμερικανών και οι φυλετικές διακρίσεις που κυριαρχούν στις Νότιες, 

ιδιαίτερα Πολιτείες και εκφράζονται, στην πιο απλή περίπτωση, με απαγόρευση του 

συγχρωτισμού Λευκών και Μαύρων σε όλες τις εκδηλώσεις της δημόσιας ζωής, στην πιο 

σύνθετη, με πράξεις βίας και ωμότητες εναντίον των τελευταίων, μηδέ και των δολοφονιών 

εξαιρουμένων. Ο ρατσιστικός αυταρχισμός, απόλυτος στο Νότο- αμβλυμμένος αλλά 

                                                           
25

 SNCC= (Student Nonviolent Coordinating Committee): Φοιτητική ακτιβιστική οργάνωση κατά της βίας που 

ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1960 .Έμεινε ανεξάρτητη από την οργάνωση του Μ. Λ. Κινγκ, παρόλο που και οι 

δύο οργανώσεις μάχονταν ανοιχτά υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων για όλους. 

https://kinginstitute.stanford.edu/encyclopedia/student-nonviolent-coordinating-committee-sncc (πρόσβαση 

14/4/2019). 

https://kinginstitute.stanford.edu/encyclopedia/student-nonviolent-coordinating-committee-sncc
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υπαρκτός και στο Βορρά, και ο κοινωνικός αποκλεισμός των ασθενέστερα οικονομικών 

ομάδων, δεν είναι τα μόνα προβλήματα που εντοπίζουν οι κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι 

φοιτητές. (σελ. 2). 

Τα μέλη ιδιαίτερα του S.D.S. ενεργοποιήθηκαν κυρίως στους χώρους των 

πανεπιστημίων κάνοντας αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικάνων. 

Ειδικότερα, στο προγραμματικό κείμενο που συνέταξε η φοιτητική οργάνωση S.D.S. τον 

Δεκέμβριο του 1961 «τα προβλήματα της φτώχειας και των φυλετικών διακρίσεων 

αποτελούσαν βασικές της μέριμνες» (Κατσάπης, 2013:266). Μέχρι το 1964 η S.D.S. είχε 

αποκτήσει μεγάλη επιρροή στους φοιτητές, γεγονός που φαίνεται από τις αντιδράσεις τους 

στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ. To S.D.S. ενίσχυσε «το Κίνημα των Μαύρων αγωνιστών για 

την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων και την εξασφάλιση των πολιτικών τους 

δικαιωμάτων» (Ράσης, Αδάμου- Ράση, 2006). Γράφει ο Κατσάπης (2013) για τους φοιτητές 

του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϋ  

πολλοί από αυτούς είχαν περάσει το καλοκαίρι τους στις νότιες Πολιτείες συμμετέχοντας 

μαζί με εκατοντάδες άλλους νέους σε εκστρατείες της SNCC με σκοπό την κατάργηση των 

φυλετικών διακρίσεων. Για πολλούς από τους φοιτητές αυτούς, η παραπάνω υπήρξε μια 

τραυματική και συνάμα καταλυτική εμπειρία: τρεις φοιτητές έχασαν τη ζωή τους στην 

προσπάθειά τους να προωθήσουν το ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, δεκάδες είχαν 

κινδυνέψει να τραυματιστούν σοβαρά από τη βία των αστυνομικών αρχών, γύρω στους 

χίλιους είχαν συλληφθεί. (σελ.270). 

Όταν οι φοιτητές γύρισαν στο Πανεπιστήμιο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ο 

Πρύτανης του Μπέρκλεϋ απαγόρευσε τις πολιτικές δραστηριότητες εντός του 

Πανεπιστημίου. Ακολούθησε η καθιστική διαμαρτυρία, η κατάληψη του κτιρίου της 

διοίκησης του Μπέρκλεϋ και η βίαιη σύγκρουση με την αστυνομία. Έγιναν συλλήψεις και 

ξέσπασαν πρωτοφανή επεισόδια. Μπροστά όμως στο φόβο μιας γενικής απεργίας το 

Πανεπιστήμιο και η διοίκησή του υποχώρησαν. 

Βέβαια, σε νομικό επίπεδο, το δικαίωμα ψήφου στους Μαύρους ψηφίστηκε επί 

προεδρίας του L. B. Johnson
26

 στις έξι Αυγούστου του 1965. Όμως «ο αγώνας για τα 

πολιτικά δικαιώματα των Μαύρων μετασχηματίζεται σ’ ένα κίνημα με συγκροτημένη δομή 
                                                           
26

 Δημοκρατικός, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία μετά τη δολοφονία του Τζ. Φ. Κέννεντι, με αμφιλεγόμενο 

στίγμα στην αμερικανική ιστορία. Από τη μία πέτυχε τη ψήφιση από το Κογκρέσο του συνόλου του 

νομοθετικού έργου που άφησε πίσω του ο Τ. Φ. Κέννεντι και ειδικότερα τη ψήφιση του νόμου περί πολιτικών 

δικαιωμάτων, με τον οποίο τέθηκαν οριστικά εκτός νόμου οι παρελκυστικές, ρατσιστικές μεθοδεύσεις των 

πολιτειών του Νότου. Από την άλλη, η προεδρική του θητεία σφραγίστηκε από την άμεση, καταστροφική 

εμπλοκή των  ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ, αυξάνοντας τους στρατιώτες που στάλθηκαν εκεί από 10.000 σε 

65.000 στην αρχή και μετά σε 120.000.(Μαλούχος,2012:5)και https://www.history.com/topics/us-

presidents/lyndon-b-johnson (πρόσβαση 16/10/2018). 

https://www.history.com/topics/us-presidents/lyndon-b-johnson
https://www.history.com/topics/us-presidents/lyndon-b-johnson
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και οργάνωση, επεξεργασμένες μεθόδους δράσης και σαφείς εθνικιστικούς στόχους την 

άνοιξη του 1966» (Ράσης, Αδάμου Ράση, 2006). Ήδη από το 1956 ο M. L. King είχε εισάγει 

στην πολιτική ζωή των μαύρων Αμερικανών του Νότου τη φιλοσοφία της μη-βίας και της 

«αμυντικής» στάσης. Τελικά τον Οκτώβριο του 1966 ιδρύονται οι «Μαύροι Πάνθηρες». Λέει 

ο Κατσάπης (2013) για τους «Μαύρους Πάνθηρες» 

Η πολιτική τους σκέψη ήταν επηρεασμένη από τον Τσε Γκεβάρα και τον Μάο, ενώ 

καθοριστική για τη διαμόρφωση του προγράμματός τους στάθηκε η δράση του Μάλκολμ Χ 

και του Νέλσον Μαντέλα. Το πρόγραμμά τους είχε στόχο κοινό με εκείνο των υπόλοιπων 

νέγρικων οργανώσεων (τερματισμός της εκμετάλλευσης των μαύρων, εφαρμογή των 

συνταγματικών απαιτήσεων για ισότητα και ισονομία) διαφοροποιούνταν ωστόσο, στο ότι 

ταυτόχρονα υιοθέτησαν το δικαίωμα των μαύρων να υπερασπίζονται μαχητικά τον εαυτό 

τους απέναντι σε κάθε ρατσιστική επίθεση, ενώ έθεταν και ζήτημα χρηματικών 

επανορθώσεων για τα χρόνια της δουλείας. (σελ. 279, υποσημείωση 37). 

Εκτός από τα παραπάνω, η κατεύθυνση του κινήματος των Μαύρων Πανθήρων «το 

οδηγούσε στην οργάνωση του λούμπεν προλεταριάτου, του εξαθλιωμένου προλεταριάτου, 

στην εκπαίδευση των ανέργων, των νεαρών εγκληματιών, των φυλακισμένων» (Μάφι, 

2000:171). Ίδρυσαν τα “Liberation Schools”, οργάνωσαν τα δωρεάν συσσίτια για τα παιδιά 

του γκέτο, τη δωρεάν διανομή ρούχων, τη νομική βοήθεια για τους συλληφθέντες αγωνιστές. 

Επίσης οργάνωσαν τη φυλακή και το στρατό. (Μάφι, 2000). 

Τον Φεβρουάριο του 1968 οι Μαύροι Πάνθηρες συγχωνεύτηκαν με την SNCC. Την 

εκρηκτικότητα του μείγματος αυτού μπορούμε να τη δούμε μετά τη δολοφονία του Μ. Λ. 

Κίνγκ το 1968, όταν πάνω από εκατό αμερικάνικες πόλεις μετατράπηκαν σε κόλαση από 

τους χιλιάδες επαναστατημένους Αφροαμερικάνους. Μιλώντας πιο γενικά μπορεί να ειπωθεί 

ότι «το “όνειρο” για μια Αμερική χωρίς φυλετικές διακρίσεις σημάδεψε αποφασιστικά το 

πολιτικό φαντασιακό της γενιάς του ’68» (Λαλιώτου, 2008). 

 

3.4. Η Νέα Αριστερά και ο H. Marcuse  

Με την έννοια «Νέα Αριστερά» (New Left) ορίζουμε την «πολιτική τάση που εμφανίστηκε 

σε αρκετές χώρες στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και τη δεκαετία του 1960, μετά την 

υποχώρηση της επιρροής της παραδοσιακής Αριστεράς. Στηριζόταν εν μέρει σε μία νέα 

έμφαση στη μαρξιστική έννοια της αλλοτρίωσης και σε άλλες πλευρές της νεομαρξιστικής 
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σκέψης. Επίσης, ενστερνιζόταν στοιχεία από τον Αναρχισμό, το Συνδικαλισμό, τον 

Τροτσκισμό, τον Μαοϊσμό και τον Καστρισμό
27

». (Bullock & Trombley, 2008:828).  

Οι καταβολές της σαφώς πήγαζαν από την παράδοση της Αριστεράς, παρόλο που οι 

μέθοδοί της ήταν πιο ακτιβιστικές και καινοτόμες. «Ληξιαρχική πράξη γέννησης της Νέας 

Αριστεράς πρέπει να θεωρείται η δημιουργία της φοιτητικής οργάνωσης S.D.S.» (Κατσάπης, 

2013:264). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η οργάνωση αυτή δραστηριοποιήθηκε κυρίως 

στα Πανεπιστήμια. Στις ΗΠΑ η αφετηρία της τοποθετείται στο προγραμματικό κείμενο 

(μανιφέστο) του S.D.S., τον Ιούνιο του 1962, στο Πορτ Χιουρόν. Η καινοτομία αυτού του 

μανιφέστο που κατά τ’ άλλα κατακρίνει την αμερικανική κοινωνία ως «βαθιά καταπιεστική» 

(Κατσάπης, 2013:266) και μεριμνά για τη φτώχεια, τα πολιτικά δικαιώματα και την 

αλλοτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου, είναι ότι  αφαίρεσε «από την εργατική τάξη την 

προοπτική της επαναστατικής προοπτικής» και την απέδωσε «στους φοιτητές των 

πανεπιστημίων» (Κατσάπης, 2013:267). 

Επομένως, το κίνημα S.D.S. δεν προσπαθούσε να προσελκύσει μέλη από τα εργατικά 

συνδικάτα, αλλά φοιτητές της μεσαίας τάξης. Στεκόταν λοιπόν επικριτικά στην 

παραδοσιακή, παλιά αριστερά και τα κομμουνιστικά κόμματα. Επίσης, «ο ιδεαλισμός της 

ήταν εν γένει εντονότερος» (Bullock & Trombley, 2008:828). Εκτός από το S.D.S. μια 

δεύτερη συνιστώσα της Νέας Αριστεράς ήταν το F.S.M. (Free Speech Movement). Το 

F.S.M. κατέκρινε τη «γραφειοκρατία, την ιδεολογία και τις απαρχαιωμένες δομές του 

αμερικανικού πανεπιστημίου» (Κατσάπης, 2013:271). Γράφει ο Κατσάπης (2013) 

Τόσο η SDS  όσο και το FSM, εκκινώντας από τις παθολογίες του αμερικανικού 

πανεπιστημίου…κατέληγαν να στρέφονται ενάντια στην πολιτική και κοινωνική 

πραγματικότητα, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου. 

Και οι δύο μείζονες οργανώσεις της Νέας Αριστεράς επεξεργάζονταν ιδεολογικά και 

πολιτικά τη θέση της φοιτητικής νεολαίας, την οποία έτειναν όλο και περισσότερο να 

αντιλαμβάνονται ως το νέο υποκείμενο, το οποίο θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον 

«προλετάριο- εργάτη» στην προοπτική ενός επαναστατικού μετασχηματισμού της (δυτικής) 

κοινωνίας. Την ίδια στιγμή, σφυρηλατούσαν δεσμούς με άλλες κοινωνικές ομάδες που 

βρίσκονταν στο περιθώριο βιώνοντας τις συνέπειες της περιθωριοποίησής τους. (σελ. 273). 

Η δράση τους βασιζόταν στην αυτοοργάνωση και στη συμμετοχική δημοκρατία και 

εκπόνησαν πολλά προγράμματα, για να ανακουφίσουν τους φτωχούς και τους 

κατατρεγμένους της αμερικάνικης κοινωνίας. Στην Ευρώπη η ιδεολογία της Νέας Αριστεράς 

                                                           
27

 Καστρισμός: Όρος που χρησιμοποιείται για τις διάφορες μορφές του Μαρξισμού οι οποίες προέκυψαν από 

την κουβανική επανάσταση του 1959, με επικεφαλής τον Φιντέλ Κάστρο. (Bullock & Trombley,2008:576). 
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υποκίνησε τον Μάη του ’68 στο Παρίσι και τρομοκρατικές ομάδες όπως η Μπάαντερ- 

Μάινχοφ στη Δυτική Γερμανία, η ιαπωνική φράξια «Κόκκινος Στρατός» στην Ιαπωνία. Στα 

τέλη της δεκαετίας του ’60 το κίνημα είχε ήδη διασπαστεί. (Bullock & Trombley, 2008:829). 

Ο «ιδεολογικός γκουρού» βέβαια της Νέας Αριστεράς και  προφήτης όλων των 

νεολαιίστικων κινημάτων του ’60 (κυρίως βέβαια των «παιδιών των λουλουδιών») ήταν ο H. 

Marcuse (1898-1979). Γερμανός στοχαστής, φιλόσοφος και κοινωνιολόγος ήταν από τα 

βασικά μέλη της Σχολής της Φρανκφούρτης και όπως και πολλά άλλα μέλη της Σχολής, είχε 

μεταναστεύσει στις ΗΠΑ μετά την άνοδο του ναζισμού. Το πιο καινοτόμο έργο του ήταν ο 

«Μονοδιάστατος Άνθρωπος»
28

 που δημοσιεύτηκε το 1964, το οποίο αποτέλεσε μια από τις 

βασικές πηγές έμπνευσης των κινημάτων του ’60. Γενικά ο Marcuse τάχθηκε κατά του 

καπιταλισμού και της κοινωνίας της «αφθονίας». «Ειδικότερα επιχειρεί… να ερμηνεύσει το 

μονοδιάστατο χαρακτήρα της καπιταλιστικής κοινωνίας, αναπτύσσοντας την προβληματική 

του πάνω στη διαπίστωση ότι η σύγχρονη κοινωνία είναι ιδιαίτερα καταπιεστική». 

(Φωτόπουλος, 2010:326-327). Στην ομιλία του στις 04/12/1968 «Για τη Νέα Αριστερά» 

όπως την παραβάλλει ο Κολοβός (2015) (από το «1968: Η χρονιά που συγκλόνισε τον 

κόσμο», Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος, 1998, σ.σ. 230-235) λέει ο Marcuse 

‘Όλοι αισθανόμαστε (…)ότι η κοινωνία γίνεται όλο και πιο καταπιεστική, καταστροφική 

όσον αφορά τις ανθρώπινες και φυσικές δυνατότητες για ελευθερία, αυτοκαθορισμό της 

ανθρώπινης ζωής, διαμόρφωση ατομικής ζωής χωρίς την εκμετάλλευση άλλων. Η Αριστερά 

πρέπει να βρει τα πρόσφορα μέσα για να συντρίψει το κομφορμιστικό και διεφθαρμένο 

σύμπαν της πολιτικής γλώσσας και της πολιτικής συμπεριφοράς. Πρέπει να προσπαθήσει να 

αναπτύξει τη (…) συντριβή της γλώσσας και του προτύπου συμπεριφοράς του διεφθαρμένου 

πολιτικού σύμπαντος. (Αυτό) είναι ένα υπεράνθρωπο έργο που απαιτεί μια σχεδόν 

υπεράνθρωπη φαντασία, δηλαδή την προσπάθεια ανακάλυψης μιας γλώσσας και οργάνωσης 

ενεργειών που δεν (θα) αποτελούν μέρος και εξάρτημα της οικείας πολιτικής συμπεριφοράς 

και που μπορούν ίσως να γνωστοποιήσουν ότι εκείνοι που εργάζονται εδώ είναι ανθρώπινα 

όντα με διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικούς σκοπούς που δεν έχουν ακόμη 

επαναφομοιωθεί. (σελ. 72). 

Ο Marcuse ήταν ένας από τους θεωρητικούς που προσπάθησε να συνδυάσει τον Marx 

και τον Freud (1856-1939. «Η αμφισημία του Freud για την καταπιεστικότητα του 

πολιτισμού επιτρέπει στον Marcuse ν’ αντλήσει από την ψυχανάλυση ένα πρόγραμμα 

                                                           
28

 Το έργο του Μαρκούζε «Μονοδιάστατος Άνθρωπος» (One-Dimensional Man: Studies in the ideology of 

Advanced Industrial Society) δημοσιεύτηκε την εποχή που άρχισε να αναδύεται το F.S.M. (Free Speech 

Movement) και το φοιτητικό κίνημα στις ΗΠΑ και είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εξαρχής ισχυροί 

δεσμοί ανάμεσα στο έργο του Χ. Μαρκούζε και το κίνημα της Νέας Αριστεράς. (Κατσάπης, 2013:318). 
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πολιτικής απελευθέρωσης» (Μπράντλιντζερ, 1999:165). Ο Marcuse λοιπόν, πιστεύει στην 

επανάσταση και στη ροπή προς το πρωτόγονο «που θα συμβούν όταν ο πολιτισμός φτάσει 

στα όρια της καταπιεστικότητάς του». (Μπράντλιντζερ, 1999:166). Τότε είναι που ο 

πολιτισμός θα αλλοτριώσει ολοκληρωτικά την εργασία και τη ζωή και η μόνη «λύση» είναι η 

μεταμόρφωση της εργασίας σε παιχνίδι ή σε τέχνη. Ο Marcuse όμως βρίσκεται και σε 

αντίθεση με τον Freud. Γράφει ο Φωτόπουλος (2002) 

Ενώ για τον Φρόυντ η καταπίεση …θεμελιώνεται στο γεγονός της έλλειψης και ανεπάρκειας 

αγαθών (σπάνις) καθώς και στον ανθρώπινο αγώνα για επιβίωση, αντίθετα για τον 

Marcuse η μορφή της προηγμένης βιομηχανικής κοινωνίας είναι αυτή που γεννά την 

υπερβολική καταπίεση και αποξένωση που η πραγματικότητα δημιουργεί. Η καταπίεση αυτή 

οφείλεται σε μια σειρά από ιστορικές και κοινωνικές διαμεσολαβήσεις οι οποίες θα έπρεπε 

να εξαλειφθούν προκειμένου η πραγματικότητα να μετασχηματιστεί προς όφελος του 

συνόλου της ανθρωπότητας. (σελ. 90-91) 

Ο Marcuse αρνείται να αναγνωρίσει ως υποκείμενο της επανάστασης (αυτό δηλαδή 

που θα υλοποιήσει τη «Μεγάλη Άρνηση»
29

) τους εργάτες. Βρίσκει το επαναστατικό 

υποκείμενο στις περιθωριακές ομάδες, «έξω» από την εργατική τάξη, και θεωρεί ότι αυτή 

μπορεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να πάρει το ρόλο του επαναστατικού 

υποκειμένου. (Φωτόπουλος, 2010:331-332). Βρίσκει επομένως αυτός στους 

επαναστατημένους νέους της Νέας Αριστεράς του ’60, στους hippies και στους μαύρους 

αγωνιστές «μια καινούρια ευαισθησία, την υπόσχεση του μετασχηματισμού της ανθρώπινης 

φύσης, η οποία κατά τη γνώμη του θα έσπαζε, τουλάχιστον για ένα διάστημα, τους κύκλους 

της κυριαρχίας.» (Μπράντλιντζερ, 1999:216). 

Ο Marcuse όμως δεν κατέκρινε με αμείλικτο τρόπο μόνο τη δυτική καπιταλιστική 

κοινωνία της «αφθονίας». Αμείλικτη κριτική δεχόταν και ο Σοβιετικός μαρξισμός δεδομένου 

ότι και τα καθεστώτα του υπαρκτού σοσιαλισμού «υποδεικνύονταν και αυτά ως παράγωγες 

εκδηλώσεις του ίδιου εργαλειακού λόγου που είχε δομήσει τα καπιταλιστικά κράτη στον 

δυτικό κόσμο.» (Κατσάπης, 2013:318). Όπως τονίζει ο Φωτόπουλος (2010) 

Η συμβολή της κοινωνιολογικής και πολιτικής σκέψης του Μαρκούζε όμως δεν έγκειται 

μόνο στο ότι άσκησε δριμεία κριτική στην παθογένεια της μονοδιάστατης κεφαλαιοκρατικής 

κοινωνίας, αλλά στο ότι επιχείρησε την αναζήτηση υπέρβασης του ανορθολογισμού που η 

                                                           
29

 «Μεγάλη Άρνηση»: όρος που χρησιμοποίησε ο Marcuse για να δηλώσει ταυτόχρονα την ατομική εξέγερση 

και αντίσταση στο κυρίαρχο σύστημα και την αναζήτηση οραμάτων ενός άλλου, ριζικά διαφορετικού κόσμου. 

(Γκιαλκέτσης, 2014). http://www.efsyn.gr/arthro/o-monodiastatos-anthropos .(πρόσβαση 25/01/2019). 

http://www.efsyn.gr/arthro/o-monodiastatos-anthropos
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νεωτερικότητα θεμελίωσε, επανα-διατυπώνοντας δυναμικά το αίτημα για τη χειραφέτηση 

και την αυτό-ολοκλήρωση του ανθρώπου σε έναν πολιτισμό ριζικά αλλαγμένο. (σελ. 328). 

Τέλος, ο Marcuse έκανε λόγο για την «ψευδή συνείδηση», τη θέση δηλαδή ότι «ο 

άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται την πραγματική κατάσταση της δυστυχίας του στον 

βιομηχανικό κόσμο». (Κατσάπης, 2013:321). Άρα, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο κανένας 

με τη Νέα Αριστερά και τα επαναστατικά κινήματα του ’60, ο άνθρωπος της «Μεγάλης 

Άρνησης», θεωρήθηκε από πολλούς και ο βασικός υπεύθυνος για την έκρηξη και την 

επανάσταση των νέων στη Δύση. 

 

3.5. Φεμινισμός, σεξουαλική επανάσταση και δικαιώματα των 

ομοφυλόφιλων 

Μετά το πρώτο φεμινιστικό κύμα με το οποίο επετεύχθη το δικαίωμα ψήφου των γυναικών, 

στο τέλος της δεκαετίας του ’60 ο φεμινισμός αναζωογονήθηκε. Το σύνθημα του δεύτερου 

κύματος ήταν «το προσωπικό είναι πολιτικό» και «αμφισβητούσε ρητά το διαχωρισμό σε 

ιδιωτικό και δημόσιο που ίσχυε στις δυτικές κοινωνίες» (Bullock & Trombley, 2008:1282). 

«Η αμφισβήτηση έθετε ερωτήματα σχετικά με ζητήματα σεξουαλικότητας, ισχύος και 

καταμερισμού των εργασιών στο γάμο, τα οποία αποτελούσαν στο σύνολό τους 

καθοριστικούς όρους της ανάλυσης που ήθελε την πατριαρχία και τις πατριαρχικές αξίες να 

καθορίζουν την κοινωνική εμπειρία.» (Bullock & Trombley, 2008:1282). 

Γράφει η Λαλιώτου (2008) για τις αξίες της δεκαετίας αυτής 

Αμφισβητώντας τις ηθικές, οικογενειακές και κοινωνικές αξίες του 1950, η γενιά του ’68 

προέταξε την ανάγκη αλλά και το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να «ανακαλύπτει» τον 

εαυτό του πέρα από κομφορμιστικές αντιλήψεις περί κοινωνικών ρόλων και αποστολών. Η 

σεξουαλική επανάσταση, ο μουσικός πειραματισμός, η χρήση παραισθησιογόνων ουσιών, η 

υιοθέτηση κοινοβιακών πρακτικών διαβίωσης αποτελούσαν διαφορετικές εκδοχές του 

κεντρικού προτάγματος να αναζητηθούν νέοι τρόποι και δρόμοι συγκρότησης της 

υποκειμενικότητας τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.  

Το 1964 ένας νόμος που ψηφίστηκε από την αμερικάνικη Γερουσία, ο οποίος 

απαγόρευε πάσης φύσεως διακρίσεις στο χώρο εργασίας και ο οποίος χρησιμοποιήθηκε 

κυρίως από τις γυναίκες οδήγησε στη δημιουργία του NOW ( National Organisation for 

Women) το 1966. «Στόχος του NOW ήταν η δράση για την πλήρη συμμετοχή των γυναικών 
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σε κάθε δραστηριότητα της αμερικανικής κοινωνίας τώρα (now), με κάθε δικαίωμα και κάθε 

υπευθυνότητα, ως “ ισότιμοι σύντροφοι των ανδρών”». ( Παπαδημητρίου, 1993:55). 

Εκείνη επομένως την περίοδο δημιουργήθηκαν διάφορα κινήματα από ομάδες «που 

αναζητούσαν κοινωνική ορατότητα» (Κολοβός, 2015:73). Τα σπουδαιότερα ήταν για τα 

δικαιώματα των γυναικών το “Women’s Liberation Movement” και για τα δικαιώματα των 

ομοφυλοφίλων το “Gay Liberation Front”. Η δημιουργία των παραπάνω κινημάτων θα 

μπορούσε να θεωρηθεί « “μοριακή επανάσταση” στο επίπεδο του υποκειμένου και της 

επιθυμίας του, όπου ζητούμενο είναι όχι η κατάληψη της εξουσίας, αλλά η δήλωση πλήθους 

ταυτοτήτων, οι οποίες συγκροτούνται γύρω από τη φυλή, το φύλο, τη σεξουαλικότητα.» 

(Κολοβός, 2015:74). 

Το κίνημα των γυναικών είχε πολλές οργανώσεις και διαφορετικές τάσεις. Αυτές 

ξεκινούν από την εξάλειψη του γάμου και της οικογένειας, τη διακήρυξη πως τα παιδιά δεν 

ανήκουν σε κανέναν και πως πρέπει να τα φροντίζει η πολιτεία και φτάνουν μέχρι την πλήρη 

εξίσωση της γυναίκας με τον άντρα και την κατάργηση των νόμων ενάντια στην έκτρωση.
30

 

« Η κοινή ανάλυση των διάφορων οργανώσεων ξεκινάει από την αντίληψη για τη διπλή 

καταπίεση της γυναίκας από τον αρσενικό και από τον καπιταλισμό». (Μάφι, 2000:131). 

Γράφει ο Μάφι (2000) για το κίνημα των “The Feminists” οι οποίες πιστεύουν σε δύο ταξικά 

συστήματα που καταπιέζουν τις γυναίκες  

γεννιέται η αναγκαιότητα συσπείρωσης και σχηματισμού ενός κινήματος που να αγωνίζεται 

και στα δύο επίπεδα,·αγώνας ενάντια στην αντρική υπεροχή (άρα αγώνας ενάντια σε όλες 

εκείνες τις πλευρές της γυναικείας υποταγής όσον αφορά τη σχέση με το άλλο φύλο, ενάντια 

στο σεξισμό, στη μητρότητα με την αστική έννοια, στην ψυχολογική υποταγή στη 

συναισθηματική και σεξουαλική σχέση, στην εξαρτώμενη λειτουργία της γυναίκας μέσα στις 

ομάδες της αριστεράς,·αίτημα για νομιμοποίηση της έκτρωσης κλπ.) και αγώνας ενάντια 

στον καπιταλισμό, κυρίως ενάντια σε κείνες τις πλευρές του που πλήττουν περισσότερο τη 

γυναίκα (καταναλωτισμός, διαφήμιση, δευτερεύουσες θέσεις δουλειάς, γυναίκα- 

αντικείμενο). (σελ. 132). 

Ο φεμινισμός βέβαια δεν ήταν «ένας». Ο αναρχοφεμινισμός, ο οποίος βρήκε 

μεγαλύτερο κοινό στην Ευρώπη, πρέσβευε ότι «οι γυναίκες δεν μπορούν να απελευθερωθούν 
                                                           
30

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εποχή αυτή της φιλελευθεροποίησης της νομοθεσίας και σε 

σχέση με τις γυναίκες αλλά και με τους ομοφυλόφιλους βλ. E. Hobsbawm «Η εποχή των άκρων», 2004, 

εκδόσεις Θεμέλιο, στο 11ο κεφάλαιο με τίτλο «Η πολιτιστική επανάσταση». Εκεί βρίσκουμε τις εξής 

πληροφορίες: το διαζύγιο έγινε στην Ιταλία νόμιμο το 1970, δικαίωμα που επικυρώθηκε με δημοψήφισμα το 

1974·η πώληση αντισυλληπτικών και η παροχή πληροφοριών για τον έλεγχο των γεννήσεων νομιμοποιήθηκαν 

το 1971, ενώ το 1975 νέος οικογενειακός κώδικας αντικατέστησε τον παλαιό. Τελικά οι αμβλώσεις 

νομιμοποιήθηκαν το 1978 και επικυρώθηκαν με το δημοψήφισμα του 1981 (στην Ιταλία). (Hobsbawm, 

2004:265 ). 
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χωρίς να αποδομήσουν θεσμούς όπως την οικογένεια, την ατομική ιδιοκτησία, και τη δύναμη 

του κράτους»
31

.Υπήρξαν ακόμη οι «ατομιστικές» φεμινίστριες (individualist feminists), οι 

«Αμαζόνες» φεμινίστριες που εξυμνούσαν τη μυθική ηρωίδα και πρέσβευαν την γυναικεία 

χειραφέτηση μέσω της φυσικής δύναμης και οι «διαχωριστικές» φεμινίστριες (separatist 

feminists) που περιελάμβαναν πολλές λεσβίες φεμινίστριες (lesbian feminists) που κήρυτταν 

ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να απελευθερωθούν παρά μόνο μέσω μιας περιόδου χωρισμού 

από τους άντρες
32

. Τελικά τρία ήταν τα μεγαλύτερα ρεύματα που επικράτησαν στο κίνημα 

του φεμινισμού: ο φιλελεύθερος που εστίαζε σε μια στέρεη και πραγματιστική αλλαγή σε 

επίπεδο θεσμικό και κυβερνητικό, ο ριζοσπαστικός που στόχευε στο να αναδιοργανώσει του 

θεσμούς και να μετασχηματίσει την κοινωνία που έβλεπε εκ φύσεως πατριαρχική
33

 και ο 

πολιτισμικός φεμινισμός ο οποίος απέρριπτε την άποψη ότι οι άνδρες και οι γυναίκες είναι 

εγγενώς ίδιοι και υμνούσε την ποιότητα των γυναικείων χαρακτηριστικών όπως το 

ενδιαφέρον τους για στοργικές σχέσεις ή την έγνοιά τους για τους άλλους
34

. Στη Βρετανία το 

φεμινιστικό κίνημα είχε μαρξιστικό/ σοσιαλιστικό  προσανατολισμό, ενώ στη Γερμανία  

«από το τέλος της δεκαετίας του ’70, πολλές γυναικείες ομάδες ενσωμάτωσαν στους στόχους 

τους, στοιχεία και αρχές της οικολογίας» (Παπαδημητρίου, 1993:58). «Στην Ισπανία, την 

Ελλάδα και την Πορτογαλία, λόγω των δικτατοριών δεν μπορούμε να μιλήσουμε για 

οργανωμένο κίνημα»» (Παπαδημητρίου, 1993:58), εκείνη την εποχή. «Στην Ελλάδα η 

σχετική διαδικασία ξεκίνησε το 1975, μετά την πτώση της δικτατορίας των 

Συνταγματαρχών». (Σιώζου, 2012:20).
35

 

Επομένως, σύμφωνα με τα φεμινιστικά κινήματα της δεκαετίας του ’60 που 

δημιουργήθηκαν κυρίως στην Αμερική και τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά εξαπλώθηκαν και σε 

όλο το Δυτικό κόσμο, η γυναίκα μπορεί να είναι ελεύθερη σεξουαλικά και να μην εξαρτάται 

από τον άντρα και ανοιχτή «σε όλες τις εμπειρίες που θα ’ταν γι’αυτήν το ίδιο ικανοποιητικές 

από σεξουαλική άποψη» (Μάφι, 2000:133). Επίσης αυτά τα κινήματα όρισαν τη σεξουαλική 
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 https://www.britannica.com/topic/feminism (πρόσβαση 14/4/2019). 
32

 https://www.britannica.com/topic/feminism (πρόσβαση 14/4/2019). 
33

 «Ο ριζοσπαστικός φεμινισμός ή Κίνημα για την Απελευθέρωση της Γυναίκας θεωρούσε ότι «οι ανισότητες 

και οι διακρίσεις στην εργασία ήταν το αποτέλεσμα και όχι η αιτία. Η ρίζα βρισκόταν στη “φυλετική” διάκριση, 

που θεωρούσε τις βιολογικές διαφορές ανδρών και γυναικών αιτία της γυναικείας κατωτερότητας.» 

(Παπαδημητρίου, 1993:56). 
34

 https://www.britannica.com/topic/feminism (πρόσβαση 14/4/2019). 
35

 Στην Ελλάδα «στις 18.2.1983 άρχισε η ισχύς του νόμου 1329/83 με τον οποίο έγινε η αλλαγή του 

Οικογενειακού Δικαίου, που τροποποίησε τον ελληνικό Αστικό Κώδικα προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης 

του με την αρχή της ισότητας των φύλων, όπως όριζε το Σύνταγμα του 1975, σύμφωνα με το οποίο ο σύζυγος 

παύει να είναι ο αρχηγός της οικογένειας και οι σχέσεις μεταξύ  συζύγων ορίζονται ως ισότιμες.» (Σιώζου, 

2012:30). Τον Ιούνιο του 1986 ψηφίστηκε τελικά το νομοσχέδιο για την αποποινικοποίηση των αμβλώσεων. 

(Σιώζου, 2012:30). 

https://www.britannica.com/topic/feminism
https://www.britannica.com/topic/feminism
https://www.britannica.com/topic/feminism
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επανάσταση «σαν το σημείο εκκίνησης μιας κοινωνικής επανατακτοποίησης, 

αναδιάρθρωσης της οικογένειας πάνω σε μη πατριαρχικές βάσεις» (Μάφι, 2000:135). 

Σημαντικότατη στο γυναικείο κίνημα είναι η συμβολή των Αγγλίδων φεμινιστριών οι 

οποίες συνέλαβαν την ιδέα και την ανάγκη (και συγκεκριμένα της Σ. Ρόουμποθαμ) να 

συνδεθεί το φεμινιστικό κίνημα «με την εμπειρία των άλλων καταπιεσμένων ομάδων, ώστε 

να βρεθεί μια πολιτική εναλλακτική λύση, μια διέξοδος που να μπορεί να εφαρμοστεί σε 

όλες τις ομάδες» (Μάφι, 2000:139). Γι’ αυτή τη σύνδεση με άλλες καταπιεσμένες ομάδες της 

Ρόουμπομαθ διαβάζουμε στον Μάφι (2000) 

Η εμπειρία του κινήματος για την απελευθέρωση των γυναικών πρέπει λοιπόν να ενταχθεί 

χωρίς κανένα δισταγμό στο διεθνή αγώνα για το σοσιαλισμό, από τη στιγμή που «το 

γυναικείο πρόβλημα δεν μπορεί  να κατανοηθεί παρά μόνο μέσα στα πλαίσια της γενικής 

εξέλιξης μιας ολόκληρης σειράς κατασταλτικών δομών». Από δω και η αναγκαιότητα να 

ληφθεί υπόψη η εμπειρία όλων των ομάδων που διεξάγουν «τοπικιστικούς αγώνες», δίχως 

να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι την κεντρική θέση σε τούτο τον αγώνα κατέχει η εργατική 

τάξη·(σελ. 139). 

Την ίδια εποχή (δεκαετίες ’60 και ’70) εκδηλώνονται και τα κινήματα για τα 

δικαιώματα των ομοφυλόφιλων. Μέχρι τότε η ομοφυλοφιλία «ξεσηκώνει την οργή των 

“φυσιολογικών”, τον “εξοστρακισμό από τη μεριά των σωβινιστών ετερόφυλων”, τις 

επιθέσεις συμμοριών». (Μάφι, 2000:140). Οι ομοφυλόφιλοι οδηγούνταν σε γκέτο, υφίσταντο 

διακρίσεις στο χώρο εργασίας και δε μπορούσαν να νοικιάσουν σπίτι, αν καταλάβαιναν οι 

άλλοι την ταυτότητά τους. Ακόμη η ομοφυλοφιλία θεωρούνταν ψυχική ανωμαλία που 

έπρεπε να θεραπευτεί με ηλεκτροσόκ! 

Αφετηρία των γκέι κινημάτων θεωρείται το G.L.F. (Gay Liberation Front) «που 

προέκυψε μετά τις “ταραχές του Στόουνγουολ” στη Νέα Υόρκη τις ημέρες αμέσως μετά την 

27
η
 Ιουνίου 1969, οπότε οι θαμώνες ενός μπαρ ομοφυλόφιλων με την επωνυμία 

Στόουνγουολ είχαν αντισταθεί σε μια από τις συνήθεις εφόδους της αστυνομίας» (Bullock & 

Trombley, 2008:242). Διαβάζουμε χαρακτηριστικά πιο κάτω στο ίδιο στο λήμμα «γκέι 

πολιτική» για το G.L.F. . 

Το χαρακτηριστικό του ήταν ότι εξέφρασε με ηχηρό τρόπο και δημόσια (πράγμα 

πρωτοφανές μέχρι τότε) την οργή των ομοφυλόφιλων και των δύο φύλων για το στίγμα της 

«αρρώστιας», της «διαστροφής» και της «εγκληματικότητας» που τους επέβαλλαν η ιατρική, 

η ψυχιατρική, η νομοθεσία, η θρησκεία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το πνεύμα της 

εξέγερσης κατά της εν γένει περιφρονητικής στάσης που επικρατούσε σε προγενέστερα 

κινήματα απελευθέρωσης της δεκαετίας του 1960, όπως το κίνημα για πολιτικά δικαιώματα 
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των μαύρων και οι γυναικείες οργανώσεις…επέδρασε επίσης καθοριστικά στην εμφάνιση 

της γκέι πολιτικής. (σελ 242). 

Το μανιφέστο του G.F.L., που εκδόθηκε το 1971, παραμένει επαναστατικό μετά από 

τόσα χρόνια τονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η πυρηνική οικογένεια, η επίσημη 

εκπαίδευση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η εργασία, η δημόσια πολιτική και ο τομέας της 

ψυχικής υγείας λειτουργούν σαν χώροι, όπου οι άκαμπτες νόρμες για το φύλο, ο σεξισμός 

και η ομοφοβία προβάλλονται σαν δείκτες «κανονικότητας». 

 

3.6. Το αντιψυχιατρικό κίνημα 

Στη δεκαετία του ’60 μια νέα αμφισβήτηση αναδύεται που επιτίθεται τόσο στο θεσμό του 

ψυχιατρικού ασύλου, όσο και στην ίδια την έννοια της ψυχικής ασθένειας. Αυτή θεωρείται 

πλέον παράγωγο μιας κοινωνίας αλλοτριωτικής και αλλοτριωμένης που «καθόρισε τους 

κανόνες της το 18
ο
 αιώνα χάρη στη συμπαιγνία της πολιτικής και ιατρικής εξουσίας, 

θέλοντας να τυποποιήσει και να θέσει υπό έλεγχο τους αποκλίνοντες που η ίδια είχε 

δημιουργήσει.» (Μορέλ, Μπουρζερόν, Ρουντινεσκό, 2004:199). 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές του ’70
 
αρκετοί ψυχίατροι και 

άνθρωποι της ψυχικής υγείας, αλλά και κάποιοι που είχαν την αρμοδιότητα για κοινωνικές 

μεταρρυθμίσεις στις αγγλοσαξονικές χώρες συγκλονίστηκαν με τα αποτελέσματα των 

ερευνών του εγκλεισμού των ψυχικά ασθενών και διαταραγμένων ατόμων σε άσυλα. Έτσι 

διεξήγαγαν μια εκστρατεία, ώστε τα περισσότερα από αυτά τα άτομα  να βγουν από τα 

ιδρύματα, να αποδοθούν στη φροντίδα της κοινωνίας και να ενταχθούν σιγά- σιγά σε αυτήν. 

Υποστήριξαν δηλαδή την αποασυλοποίηση ή αλλιώς την αποϊδρυματοποίηση των ψυχικά 

ασθενών. 

Στις ΗΠΑ η αντιψυχιατρική
36

 αντιπροσωπεύεται από τους T. Szaz (1920-2012) και E. 

Goffman (1922-1982) «ο οποίος στο βιβλίο του “Άσυλα” (Asylums) περιγράφει το 

ψυχιατρικό νοσοκομείο, εγγυητή ενός συγκεκριμένου κοινωνικού πλαισίου, ως πρότυπο 

ολοκληρωτικού θεσμού». (Μορέλ, Μπουρζερόν, Ρουντινεσκό, 2004:199). Εμβληματικές 

προσωπικότητες της βρετανικής αντιψυχιατρικής θεωρούνται ο R. D. Laing (1927- 1989) και 

                                                           
36

 Η ευρεία χρήση του όρου «αντιψυχιατρική» οφειλόταν κυρίως στα Μ.Μ.Ε και στα κινήματα αμφισβήτησης 

της νεολαίας τις δεκαετίες ’60-’70. Αντίθετα οι περισσότεροι ψυχίατροι που είχαν εμπλακεί σε εναλλακτικά ή 

πειραματικά προγράμματα για την αντιμετώπιση των ψυχικών ασθενειών δήλωναν όχι «αντιψυχίατροι» αλλά 

«ψυχίατροι» που ασκούσαν «εναλλακτική», «νέα», «δημοκρατική», ή «ριζοσπαστική» ψυχιατρική. 

https://www.academia.edu/35593456/To_κίνημα_της_αντιψυχιατρικής (πρόσβαση 14/4/2019). 

 

https://www.academia.edu/35593456/To_κίνημα_της_αντιψυχιατρικής
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ο D. Cooper (1931-1986). Μαζί με άλλους ριζοσπάστες ψυχιάτρους δημιούργησαν 

εναλλακτικές θεραπευτικές κοινότητες με γνωστότερη την κοινότητα στο Κίνγκλεϋ Χωλ στο 

Ανατολικό Λονδίνο που λειτούργησε από το 1965-1970. Οι πειραματισμοί του Laing και οι 

θεωρητικές του απόψεις για την τρέλα επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τα κινήματα της 

αντικουλτούρας του ’60 και ’70 και συνδέθηκαν με τη Νέα Αριστερά. Για θεραπευτικούς 

λόγους επίσης πειραματίστηκε με τη χορήγηση παραισθησιογόνων σε ασθενείς του 

(μεσκαλίνη και LSD).
37

  

Το 1961 ο Cooper ξεκινά στο νοσοκομείο Σέλι του Λονδίνου το «περίπτερο 21». 

«Άρρωστοι, νοσοκόμοι και γιατροί ζουν κοινοβιακά χωρίς καμία μορφή ιεραρχίας… Οι 

αυξανόμενες δυσκολίες με τη διοίκηση και η ψυχολογική εξάντληση των θεραπευτών θα 

αναγκάσουν το περίπτερο 21 να κλείσει τις πόρτες του το 1965» (Μορέλ, Μπουρζερόν, 

Ρουντινεσκό, 2004:200). 

Ο πιο δημοφιλής Γάλλος εκπρόσωπος αυτής της τάσης ήταν ο M. Foucault (1926-

1984). Γράφει ο Foucault στο κείμενό του «Ο κόσμος έχει γίνει ένα μεγάλο άσυλο» (“Le 

monde est un grand asyle”) που περιλαμβάνεται στο δεύτερο τόμο  της ανθολογίας “Dits et 

Écrits”
38

  

Η «θεραπεία» είναι και αυτή μια μορφή καταστολής. Στη σημερινή εποχή ο ψυχίατρος είναι 

το πρόσωπο που ορίζει κατ’ αποκλειστικότητα, με κατηγορηματικό τρόπο τι είναι  η 

«κανονικότητα» και τι είναι η «τρέλα». Η σημασία της αντιψυχιατρικής έγκειται ακριβώς 

στο γεγονός ότι αμφισβητεί τη γνώση της ψυχιατρικής, την εξουσία του ψυχιάτρου να κρίνει 

και να αποφασίζει για την ψυχική κατάσταση ενός ατόμου. 

Μια άλλη περίπτωση που συνδέεται με το αντιψυχιατρικό κίνημα ήταν η S.P.K.
39

. Εκεί 

ένας γιατρός (ο δρ. Huber) και οι 50 ασθενείς του συγκρούστηκαν με την «κατεστημένη 

εξουσία σε πανεπιστημιακό και πολιτειακό επίπεδο, σύγκρουση που έφτασε μέχρι την 

παρέμβαση μεγάλων αστυνομικών δυνάμεων, με ελικόπτερα, σκυλιά και αυτόματα». (S.P.K. 

Οι «ψυχασθενείς» ενάντια στο κεφάλαιο, Κομμούνα:1).  

                                                           
37

 Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 η ψυχοτρόπος αυτή συνθετική ουσία δεν είχε ακόμη απαγορευτεί. Είχε 

παραχθεί στα εργαστήρια της ελβετικής εταιρείας Sandoz, η οποία την προωθούσε νόμιμα σε ψυχιάτρους. Στις 

ΗΠΑ το LSD απαγορεύτηκε το 1968 και αργότερα στις υπόλοιπες χώρες. https://www.drugwise.org.uk/lsd/ 

(πρόσβαση 14/4/2019). 
38

 https://belopoulos.blogspot.com/2017/08/MichelFoucault-126.html#axzz5l6OyAIaO (πρόσβαση 14/4/2019). 
39

 S.P.K.: Σοσιαλιστική Κοινότητα Ασθενών. Δημιουργήθηκε στις αρχές του 1970 σε μια πανεπιστημιακή 

κλινική της Χαϊδελβέργης. Αποτελούνταν από εξήντα περίπου αρρώστους, οι οποίοι ασκούσαν μαζί με το 

γιατρό τους, τον δρ. Huber, θεωρητικο-πρακτική κριτική στον ψυχιατρικό θεσμό. Μετά την απόλυση του Huber 

από τη διεύθυνση της κλινικής, οι άρρωστοι άρχισαν απεργία πείνας και διαπραγματεύθηκαν με την πρυτανεία 

ένα συμβιβασμό και την επαναπρόσληψή του. Τότε θα ξεσπάσει ανταρτοπόλεμος με τη διοίκηση της κλινικής 

που θα διαρκέσει πολλούς μήνες, μέχρι τον Ιούνιο του 1971,, οπότε με πρόσχημα την ανταλλαγή πυροβολισμών 

ανάμεσα σε αγνώστους και την αστυνομία, αυτή θα προχωρήσει στη σύλληψη πολλών ασθενών. (S.P.K. Οι 

«ψυχασθενείς» ενάντια στο κεφάλαιο, Κομμούνα:6). 

https://www.drugwise.org.uk/lsd/
https://belopoulos.blogspot.com/2017/08/MichelFoucault-126.html#axzz5l6OyAIaO
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Εκεί αμφισβητήθηκε η κατεστημένη ιατρική και το ίδιο το κεφάλαιο ως μηχανισμός 

υγείας. Αυτό θεωρήθηκε το πιο ριζοσπαστικό «αντιψυχιατρικό» εγχείρημα στη δεκαετία του 

’70.  

 

3.7. Το ροκ 

Άμεσα συνυφασμένο με τα κινήματα αμφισβήτησης της δεκαετίας του ’60 είναι η μουσική 

ροκ. «Η σημαντικότερη, δίχως άλλο, παράμετρος της νεανικής κουλτούρας στα τέλη της 

δεκαετίας του ’60 και επομένως η πιο “επικίνδυνη” για την ποιοτική ευταξία έκφρασή της 

υπήρξε η ροκ μουσική» (Κατσάπης, 2013:346). 

Το ροκ προήλθε από δύο λαϊκά μουσικά είδη, την “country music” και το “rhythm 

and blues”, άρα συνδεόταν άμεσα με τη λαϊκή κουλτούρα. (Μποζίνης, 2006:59).Είναι 

γεγονός πως η ροκ δε θα μπορούσε να εμφανιστεί σε καμία άλλη προγενέστερη περίοδο, 

αφού το κοινό της που ξεκίνησε να διαμορφώνεται τη δεκαετία του ’50, διευρύνθηκε τη 

δεκαετία του ’60 «λόγω της χρονικής επιμήκυνσης της πλήρους εκπαίδευσης και ιδιαίτερα 

λόγω της δημιουργίας τεράστιων φοιτητικών πληθυσμών» (Hobsbauwm, 2004:269). Οι νέοι 

αυτοί αποτελούσαν πια μια νέα, ανεξάρτητη αγοραστική δύναμη κυρίως λόγω της ευημερίας 

των γονιών τους και έφεραν επανάσταση στη μαζική αγορά της μουσικής βιομηχανίας αλλά 

και αυτής της μόδας. Γράφουν για το ροκ οι Βαμβακίδου, Κατσιγιάννης και Φωτόπουλος 

(2013) 

Αν και αρχικά ξεκίνησε ως μουσικός όρος, στην πορεία έλαβε ποικίλες διαστάσεις και 

κλήθηκε να …προσδιορίσει μια σειρά από έννοιες οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είχαν 

κοινωνική αναφορά και έντονο κοινωνικό και πολιτικό και πολιτισμικό περιεχόμενο. Έγινε 

συνώνυμος όρος με καταστάσεις οι οποίες παραπέμπουν στην ανατροπή, την ένταση, την 

αμφισβήτηση, το μη αναμενόμενο και την άμεση αντιπαράθεση με κάθε τι που θεωρείται 

κατεστημένο, είτε αυτό λέγεται μόδα, είτε πολιτική, θρησκεία, κοινωνικές και πολιτισμικές 

συμβάσεις. Σε άλλες περιπτώσεις καθίσταται συνώνυμο της νεανικής κουλτούρας και της 

γενικότερης εξέλιξης της μέσα στη δυτική καπιταλιστική κοινωνία. (σελ. 2). 

Σίγουρα είναι δύσκολο να καθοριστούν χρονολογικά όρια στο ροκ. Κατά τον 

Καλλιβρετάκη (1994) ,όπ.αναφ. στον Κατσάπη (2007) η πρώτη περίοδος του ροκ εν ρολ 

ξεκινάει το 1955 με το τραγούδι του B. Halley (1925-1981) “Rock around the clock”. 

Σύμφωνα βέβαια με τον Μούχο (2018:12), όταν μιλάμε για ροκ και αντικουλτούρα δεν 
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αναφερόμαστε στο ροκ εν ρολ που άνθισε τη δεκαετία του ’50 στην Αμερική και συνδέθηκε 

με την αμερικάνικη και διεθνή εργατική τάξη. Γράφει ο Μούχος (2018) για το ροκ 

Παρότι ως όρος η ροκ ετυμολογικά προέρχεται από το ρoκ εν ρολ, δεν πρέπει κατά τη 

γνώμη μου, να ταυτίζονται γιατί δηλώνουν δύο διαφορετικά, κυρίως όσον αφορά τις 

πολιτικοκοινωνικές τους προεκτάσεις, αλλά και ετεροχρονισμένα μεταξύ τους πολιτισμικά 

φαινόμενα. Με άλλα λόγια, η ροκ μετά το 1964 συνιστά ένα επόμενο στάδιο εξέλιξης και 

ενηλικίωσης του ροκ εν ρολ και ταυτόχρονα μεταμόρφωσης του σε ένα πιο επαναστατικό- 

και όχι απλά «παραβατικό»- όχημα έκφρασης και πολιτικοποίησης της νεολαίας που την 

ίδια εποχή χειραφετείται συνειδησιακά και αναδεικνύεται σε νέο ιστορικό υποκείμενο. (σελ. 

13). 

Η δεύτερη περίοδος ξεκινάει το 1963 και σηματοδοτείται από τη θριαμβευτική 

επιτυχία των Beatles (Κατσάπης,2007). Το τρίτο κεφάλαιο στην ιστορία του ροκ ανοίγει 

περίπου το 1966 «με την επαναφορά του κέντρου βάρους του στην “πατρίδα” του, τις 

Ηνωμένες Πολιτείες, και ιδίως στις δυτικές ακτές» (Κατσάπης, 2007: 13). Αυτή την περίοδο 

μεταβάλλεται η κοινωνική σημασία του, δέχεται επιρροές από την πολιτικοποιημένη folk 

music
40

 (φολκ μουσική) και συνδέεται με τα μεγάλα κινήματα των νέων της εποχής. 

Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά λεξικά www.oxforddictionaries.com/ 

definition/english/rock-music και www.britannica.com/art/rock-music, υποσημειώσεις 10 

&11, όπ. αναφ. στο Μούχος (2018:14) η ροκ ήταν «σκληρότερη (από το ροκ εν ρολ) και 

συχνά “αυτοσυνειδητοποιούμενη”, πιο “σοβαρή” από τους μουσικούς της προγόνους, 

χαρακτηριζόταν αρχικά αφενός από μουσικό πειραματισμό, αφετέρου από στίχους 

αντιπροσωπευτικούς της Αντικουλτούρας ή σχετικούς με τη χρήση ναρκωτικών». Κατά τον 

Firth (1981) όπ. αναφ.στο Μούχος (2018:14) η ροκ μπορεί να αναχθεί σε «κάτι παραπάνω 

από ένα ηχητικό ζήτημα, σε μια ιδιαίτερη στάση ζωής». Αυτή η στάση είναι τις περισσότερες 

φορές ιδεολογικά εχθρική με την κυρίαρχη- αστική κουλτούρα της εποχής εκφράζοντας την 

αντίθεση της νεολαίας της δεκαετίας του ’60 στο «αμερικάνικο όνειρο». Αυτή η 

επαναστατικότητα του ροκ μπορεί να αποδοθεί «στον ενθουσιασμό της ηλικίας, στην ανάγκη 

των νέων να χειραφετηθούν προσωπικά και στις προσαρμογές που απαιτούνται για να 

                                                           
40

 Folk music (Φολκ μουσική): Μουσικό είδος που βασιζόταν στην κληρονομιά της λευκής παραδοσιακής 

μουσικής, όπως αυτή είχε αποκρυσταλλωθεί στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και 

αποτελούσε εξέλιξη των ήχων που είχαν φέρει μαζί τους τα πλήθη των ευρωπαίων μεταναστών, ιδίως των 

αγγλοσαξόνων. (Κατσάπης, 2007:329). Η ροκ μετά το 1964 θα αντλήσει τον σοβαρό και πολιτικό στίχο και την 

έννοια της αυθεντικής έκφρασης των λαϊκών και ατομικών αισθημάτων από τη (φολκ) «μουσική 

διαμαρτυρίας», όπως ονομάστηκε αυτό το νέο είδος. (Μούχος, 2018:38).Οι πιο γνωστοί εκπρόσωποι αυτού του 

είδους ήταν ο B. Dylan και η J. Baez. 

http://www.oxforddictionaries.com/%20definition/english/rock-music
http://www.oxforddictionaries.com/%20definition/english/rock-music
http://www.britannica.com/art/rock-music
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παρακολουθήσουν οι νέοι και γενικότερα η κοινωνία τις γρήγορες και μεγάλες αλλαγές της 

νεωτερικότητας. (Μποζίνης, 2006:62). 

Αρχικά οι δημιουργοί και το κοινό του ροκ ήταν οι νέοι λευκοί και μαύροι της 

αγροτικής και εργατικής τάξης, στα μέσα όμως της δεκαετίας του ’60, με την τεράστια 

επιτυχία των Beatles, το κοινό αυτό διευρύνθηκε και συμπεριέλαβε και τους νέους των 

μεσαίων, αστικών στρωμάτων. (Μποζίνης, 2006). Εκτός όμως από την επαναστατικότητα 

και τον αυθορμητισμό, το ροκ έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την παγκοσμιότητα. Γράφει ο 

Μποζίνης (2006) 

Και δεν εννοώ απλώς ότι (το ροκ) από την αρχή της ιστορίας του έγινε δεκτό σε όλες σχεδόν 

τις χώρες του κόσμου αλλά ότι από πολύ νωρίς απετέλεσε το μέσο ενός διεθνούς διαλόγου 

και μιας δυναμικής διεθνούς επικοινωνίας. Μιας επικοινωνίας η οποία περιελάμβανε 

πολιτισμικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και τεχνολογικά μεγέθη και η οποία 

οδηγούνταν από τις εξελίξεις στις Η.Π.Α. κατά κύριο λόγο και τη Μεγάλη Βρετανία χωρίς 

αυτό να αποκλείει αλληλεπιδράσεις, ανατροφοδοτήσεις και τοπικούς μετασχηματισμούς. 

(σελ. 80). 

Ο Μάφι περιγράφει τη μουσική της δεκαετίας του ’60 ως «σκηνή εξέγερσης» (Μάφι, 

2000:301) ως «καθαρό παροξυσμό, φρενίτιδα…θέατρο της σκληρότητας και του παραλόγου 

(Μάφι, 2000:304), όπου ενώνονται τα στοιχεία του ειρηνισμού, του LSD, «του acid rock και 

του acid love…ενάντια στην ασυγκράτητη επίθεση στο εποικοδόμημα και στην το ίδιο 

ασυγκράτητη…επίθεση στη βάση». (Μάφι, 2000:304). Αυτός είναι και ο λόγος που το ροκ δε 

γίνεται αρεστό στους αστούς, αφού τάσσεται κατά τη ηθικολογίας, του πουριτανισμού, της 

καταπίεσης και αφήνει ελεύθερη την εκδήλωση της σεξουαλικής επιθυμίας σπάζοντας το 

σχήμα «εκκλησία- σπίτι- παραγωγική/αναπαραγωγική λειτουργία». (Μάφι, 2000:305). 

Στα μέσα λοιπόν της δεκαετίας του ’60 «η Νέα Αριστερά και τα κινήματα που την 

απάρτιζαν είχαν ήδη βρει στη ροκ μουσική έναν εκπληκτικά αποτελεσματικό σύμμαχο, ένα 

μέσο διάδοσης των ιδεών τους με πρωτοφανή απήχηση και αποτελεσματικότητα» 

(Κατσάπης, 2013:346). Άρα, το ροκ ευθυγραμμίστηκε πλήρως με τη ριζοσπαστικοποιημένη 

νεολαία της εποχής και εξέφρασε με μαζικό τρόπο τις διαφορετικές φωνές διαμαρτυρίας 

«αποτελώντας τη μουσική επένδυση συνολικά όλης της “πολιτιστικής επανάστασης” που 

έλαβε χώρα περίπου στα μέσα της δεκαετίας του ’60 σε δυτική Ευρώπη και Αμερική» 

(Μούχος, 2018:71). 
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4. Το κοινωνικό περιθώριο 

Με τον όρο περιθώριο ή περιθωριακός (drop-out) εννοούμε κάποιον «που εγκαταλείπει ή 

αποφεύγει τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς της κοινωνίας όπου ανήκει». 

(Bullock & Trombley, 2008:968). Στη σύγχρονη μορφή του το περιθώριο συνδέθηκε με τη 

χρήση ναρκωτικών, τους hippies και το underground. Τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 το 

κοινωνικό περιθώριο θεωρήθηκε ότι προσφέρει «ένα στοιχείο ατομικής αντίστασης στη 

μαζική κοινωνία και στην απανθρωποποίηση». (Bullock & Trombley, 2008:968). Γράφει ο 

Κωτόπουλος (2013) για το κοινωνικό περιθώριο 

Ο περιθωριακός άνθρωπος πλέον συνιστά μία έννοια διαταξική, αφού συμπεριλαμβάνει 

πλέον κάθε είδους απόκλιση από τις επικρατούσες κοινωνικές δομές. Τα κοινωνικά του 

χαρακτηριστικά αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια διαφορετικά από τη γαλλική κοινωνιολογική 

σχολή, καθώς ο περιθωριακός σημαίνει πλέον εκείνον που επενδεδυμένος μια 

«παρακοινωνική» υπόσταση, περιβάλλεται με δικά του ήθη και διαβιεί εκούσια ή ακούσια 

σε μια δική του κοινωνία στα όρια ή και έξω από τις κοινωνικές δομές. Η συνειδητή ή και 

ακούσια κατάληξη της ακραίας αυτής στάσης ζωής αντανακλά την αλλοτρίωση του 

σύγχρονου ανθρώπου στην παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική κοινωνία και τις παραγωγικές 

δομές της. (σελ. 2-3)  

Η ένταξη των παρακάτω θεματικών ενοτήτων στο κοινωνικό περιθώριο έγινε με βάση 

τη μεγαλύτερη σύνδεση τους με παραβατικές συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα τη χρήση 

ναρκωτικών ουσιών ή τον αναρχικό χώρο. Αυτό δε σημαίνει ότι και οι παρακάτω ενότητες 

δεν σχετίζονται με τα κινήματα αμφισβήτησης στη δεκαετία του ’60 ή με το φαινόμενο της 

αντικουλτούρας ή του underground. 

 

4.1. Η γενιά μπιτ (beat generation) 

Η γενιά μπιτ αναφέρεται σε μία καλλιτεχνική κυρίως κίνηση με διάθεση ανανέωσης και 

κριτικής απέναντι στην τέχνη, αλλά και γενικότερα στο δυτικό κόσμο που έλαβε χώρα στις 

Η.Π.Α. Εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’50, αλλά δρουν κυρίως τη δεκαετία του 

’60 και «εναντιώνονται στο κατεστημένο, στην πολιτική, στην τάξη των διανοουμένων, στις 

κρατούσες πολιτισμικές, λογοτεχνικές και ηθικές αξίες, ενώ υποστηρίζουν την ανεμπόδιστη 

αυτό-ολοκλήρωση και αυτοέκφραση» (Abrams, 2005:454). 
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Υπάρχουν πολλές εκδοχές για τον όρο «μπιτ» (beat). Κατά τον Ζαν Μαρί Γκλιζ 

όπ.αναφ. στο (Κατσάπης, 2013:220) στην υποσημείωση 20 «ο όρος «μπιτ» στην αγγλική 

γλώσσα μπορεί να έχει τριπλό περιεχόμενο». Μια πρώτη εκδοχή είναι πως αποτελεί όρο της 

τζαζ «από τη θεμελιώδη έννοια του ρυθμού (beat)» (Κατσάπης, 2013:220). Μια δεύτερη 

εκδοχή είναι πως σημαίνει τον «νικημένο» από το “beat” ως «κατανικώ» και «πατάσσω» 

(Abrams, 2005:454). Σε αυτή την εκδοχή η ήττα έρχεται από την καταπιεστική κουλτούρα 

της εποχής και την κυριαρχία του κομφορμισμού. Μια τρίτη εκδοχή παραπέμπει στον 

«ευλογημένο» (προκύπτει από τη λέξη beatific, του ρήματος beatify, που θα πει «ευλογώ») 

(Abrams, 2005:454). Αυτή η ερμηνεία «παραπέμπει σε μια αντικομφορμιστική συμπεριφορά, 

στη διαρκή αναζήτηση, στον μυστικισμό των φιλοσοφιών της Ανατολής, στη διεύρυνση της 

αντίληψης» (Κατσάπης, 2013:220), ενώ μπορεί να αναφέρεται και σε παραισθησιογόνα 

ναρκωτικά ή στους μποέμ τύπους που έχουν μείνει στο δρόμο. Ως προς την εμφάνιση, οι μπιτ 

φορούσαν σανδάλια, μαύρα ζιβάγκο και τζιν, είχαν γένια ή μακιγιάρονταν ελαφρά 

αποτελώντας στιλιστικό πρότυπο κατά κάποιο τρόπο για τους hippies που εμφανίστηκαν 

αργότερα. 

Ο όρος «μπιτ» χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον J. Kerouac (1922-1969) το 

1948. Μετά από δέκα χρόνια εμφανίστηκε ο όρος «μπίτνικ» (beatnik), όρος που 

χρησιμοποιήθηκε απαξιωτικά και υποτιμητικά περισσότερο. Γράφει ο Νταλούκας (2006) 

Στα 1958, ο δημοσιογράφος Herb Caen, προσθέτει την κατάληξη –nik (από το Sputnik, το 

ρώσικο διαστημόπλοιο), με διάθεση μειωτική, θέλοντας δηλαδή να πει ότι οι beats 

«ταξίδευαν στον κόσμο τους» και ότι ήταν κομμουνιστές. Παραδόξως, ο όρος αρέσει και 

υιοθετείται από τους νέους οι οποίοι στην πραγματικότητα αποτελούν μια νέα υπαρξιστική 

γενιά που αναζητά, όπως και όλες οι προηγούμενες, μέσα από το ταξίδι την ουσία της ζωής 

και την απροσδιόριστη «αλήθεια». (σελ 172). 

Με τον καιρό οι δύο λέξεις έγιναν συνώνυμα. Οι πιο σημαντικοί και οι πιο γνωστοί 

εκπρόσωποι της μπιτ λογοτεχνικής γενιάς ήταν ο J. Kerouac (1922-1969), ο A. Ginsberg 

(1926-1997) και ο W. Barrows (1914-1997). Τα τρία πιο εμβληματικά για το κίνημα έργα 

τους ήταν: το «Στο δρόμο» (On the road) του J. Kerouac, το « Ουρλιαχτό» (Howl) του Α. 

Ginsberg και το «Γυμνό γεύμα» (Naked Lunch) του W. Burroughs. Ειδικότερα το 

«Ουρλιαχτό» (1956) αποτέλεσε το «ιδρυτικό ντοκουμέντο της αντικουλτούρας» (Roszak, 

2008:90). Η ποιητική συλλογή του Ginsberg (Howl and other poems) που περιείχε το 

«Ουρλιαχτό» κατασχέθηκε και λογοκρίθηκε και ο ποιητής παραπέμφθηκε σε δίκη. Ο 

Ginsberg τελικά έγινε μέλος της Ακαδημίας των ποιητών πολλά χρόνια αργότερα, λίγο πριν 

πεθάνει, χάρις τη στήριξη των προοδευτικών ποιητών του Σαν Φρανσίσκο, παρά τις μεγάλες 
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αντιδράσεις των συντηρητικών. Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου (2012) που γράφει για το 

«Ουρλιαχτό» 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου είναι ο ψυχικός, κοινωνικός και πνευματικός ξεπεσμός, 

η αλήθεια του ατομικού αισθήματος και του υπαρξιακού θαύματος που επιτυγχάνεται μέσω 

μιας συνειδητά αντισυμβατικής στάσης ζωής και της ατομικής απελευθέρωσης. Η 

ομοφυλοφιλία και η χρήση ναρκωτικών ουσιών συνιστούν ομοίως κεντρικές θεματικές… Το 

«Ουρλιαχτό» είναι μια μελέτη στην αυτόματη γραφή. Ο μακροπερίοδος λόγος του σπάει τους 

καθιερωμένους κανόνες του ρυθμού, του μέτρου και της στίξης…και παραληρεί σ’ ένα 

εξομολογητικό κρεσέντο (σελ. 74) 

Γενικότερα μιλώντας, η γενιά μπιτ στράφηκε εναντίον του υλισμού, των κομματικών 

δεσμεύσεων και της «ορθής» ιδεολογίας. (Μάλλη, 2016).Ήταν υπέρ του αναρχισμού και της 

προσωπικής διαμαρτυρίας. «Σατίριζαν και απέρριπταν συνολικά το “σύστημα” και την 

επεκτεινόμενη μεσαία τάξη με τον χαρακτηριστικό και απολίτικο τρόπο των μποέμ.» 

(Μάλλη, 2016:12). Προέτρεπαν σε μια υπαρξιακή εξέγερση, ήταν ρομαντικοί και ηδονιστές 

και τα ποιήματά τους μετατρέπονταν σε «μυητική τελετουργία που αποκαθιστούσε τη 

χαμένη συλλογικότητα της αμερικανικής κοινωνίας δημιουργώντας μια πρωτόγονη αίσθηση 

φυλής» (Μάλλη, 2016:14). Ο λόγος τους ήταν προφορικός, ζωντανός, επηρεασμένος από τη 

γλώσσα του δρόμου, χωρίς στίξη και επεξεργασία, εξομολογητικός, κάπως σαν αυθόρμητη 

πρόζα. Γράφει η Μάλλη (2016) για τους μπιτ ποιητές 

Λογοτεχνική ύλη ήταν η ίδια η ζωή του ποιητή που προσφερόταν χωρίς αιδώ και μάσκες στη 

βάσανο της εξομολόγησης και τη δημόσια έκθεση. Όλα επιστρατεύονταν για τη 

μορφοποίηση της νέας ποιητικής ευαισθησίας: η χειραγώγηση σώματος και πνεύματος, το 

σεξ, ο αυνανισμός, η ομοφυλοφιλία, οι αυτοχειριαστικές τάσεις, η τρέλα, τα ναρκωτικά (σελ. 

16). 

Απεχθάνονταν τη συντήρηση και συμπαθούσαν τους «αλήτες, μεθύστακες, 

νταβατζήδες, πόρνες, μουσικούς της τζαζ και τις εθνικές μειονότητες» (Pishaske, 2016:78). 

Επηρεάστηκαν επίσης από την μποέμικη αντίληψη επιθυμώντας κατά κάποιο τρόπο την 

πενία, γιατί όπως έλεγε ο W. Whitman (1819-1892) τους απελευθέρωνε. (Ψάχου, 2011). 

Έγραφαν χρησιμοποιώντας τη ροή της συνείδησης, χωρίς να υπακούουν σε κανόνες, 

αυτοσχεδιαστικά σαν τη μουσική τζαζ και θεωρούσαν τον εαυτό τους «προφήτη» που με την 

ενορατική του φαντασία και την επαφή του με το θείο λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στο 

υπερβατικό και το εγκόσμιο. Στα παραπάνω τους συνέδραμε βεβαίως το κίνημα του 

υπερρεαλισμού στην τέχνη, αλλά και τα ναρκωτικά που διεύρυναν το νου τους και τους 

οδηγούσαν σε μια εκστατική εμπειρία. 



63 

 

Η ποίηση τους όμως ήταν εκτός από μια ποίηση ανατολίτικου μυστικισμού και μια 

ποίηση «διαμαρτυρίας, ανταρσίας εναντίον ενός κατεστημένου καταπιεστικού» (Ψάχου, 

2011:641), «γεγονός που συνιστά μια επανάσταση με πολιτικές προεκτάσεις προς το 

κυρίαρχο κοινωνικοπολιτικό σύστημα αξιών» (Ψάχου, 2011:641).  

Διαβάζουμε στον Μάφι (2000) για τους μπιτνικ 

Ο beatnik- συχνά εβραίος- προέρχεται από τα μεσαία στρώματα… Σήμερα κάνει την 

επιλογή να μη δουλέψει αντιδρώντας στον κομφορμισμό των γονιών του…Ο beatnik είναι 

συχνά ριζοσπάστης, ειρηνιστής και τάσσεται ενάντια στη βία…Η πράξη βίας του είναι η 

αυτοκτονία…Παρόλ’ αυτά ο beatnik, με το δικό του ξεθυμασμένο τρόπο, είναι ο 

σημαιοφόρος των κάθε άλλο παρά χαμένων αξιών, της ελευθερίας, της ελεύθερης έκφρασης 

και της ισότητας, που πρώτες αυτές τον έσπρωξαν ενάντια στις υποκρισίες και τη γυμνή και 

χονδροκομμένη ισοπέδωση της μεσαίας τάξης (σελ. 31). 

Το κίνημα των μπιτ ήταν βραχύβιο, ωστόσο επηρέασε τα θέματα και τις φόρμες 

πολλών συγγραφέων στις δεκαετίες του ’60 και του ’70. Η επίδρασή τους ήταν καταλυτική 

και σε όλο το κίνημα της αντικουλτούρας και του underground της ίδιας περιόδου. 

 

4.2. Tο «κίνημα» των Ηιppies 

Ο όρος αυτός εμφανίστηκε στην Καλιφόρνια την περίοδο 1966-1967 για να χαρακτηρίσει τα 

νεαρά κυρίως άτομα που συμμετείχαν στη γέννηση του κινήματος underground. (Bullock & 

Trombley, 2008:1334). Η γενιά των μπιτ ήταν οι πρόδρομοί τους, αλλά αντίθετα με αυτούς 

που δεν συγκρούστηκαν ποτέ με το σύστημα, αφού απλά το απέρριπταν, οι hippies 

απαιτούσαν αναθεώρηση των θεσμών. (Κάνιγκχαμ, 1994:50). Για την ετυμολογία της λέξης 

έχουν ειπωθεί πολλά. Το πιθανότερο είναι να προέρχεται από την αγγλική λέξη της 

«νέγρικης αργκό hep ή hip». (Bullock & Trombley, 2008:1334), που σημαίνει τον άνθρωπο 

που «ξέρει» τι πράγματι συμβαίνει. (Τόμσον, 1994:52). 

Βασικές αρχές του κινήματος ήταν η αγάπη, η απαξίωση του αμερικάνικου τρόπου 

ζωής, η αμφισβήτηση της πατριαρχίας και της εξουσίας, ο ελεύθερος έρωτας, η χορτοφαγία, 

η αγάπη για τη φύση και το αίτημα για επιστροφή σε αυτήν. Πιο συγκεκριμένα 

αμφισβητούσαν την «εργασία, τα χρήματα, την επιτυχία, τις ανέσεις, τη μονογαμία και την 

ετεροφυλοφιλία, αλλά και τις πολιτιστικές αρχές που συνεπάγονταν» (Κάνιγκχαμ, 1994:50). 

Ο Roszak υποστηρίζει ότι οι hippies ενσαρκώνουν αυτό που ο Marcuse αποκαλούσε 

«Μεγάλη Άρνηση» και πως αντιπροσωπεύουν μια εικόνα σύμφωνα με την οποία «μπορούν 
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οι πολύ νέοι να μεγαλώσουν χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να απαρνηθούν μια παιδική 

αίσθηση μαγείας και παιχνιδιού, ίσως επειδή ο χίπης έχει το ένα του πόδι στην παιδική του 

ηλικία» (Roszak, 2008:59). 

Η εμφάνισή τους ήταν πολύ διαφορετική σε σχέση με τα πρότυπα της εποχής τους, 

και αντικομφορμιστική: oι άντρες είχαν μακριά μαλλιά, φορούσαν κορδέλες γύρω από το 

κεφάλι, χαϊμαλιά και φθαρμένα ρούχα, ενώ οι γυναίκες μεταχειρισμένα ρούχα, δαντέλες και 

βελούδα από τις δεκαετίες του ’20 και του ’30, φουστάνια με εσάρπες και τσάντες με 

πούλιες. (Miles, 2010:60). Ονομάστηκαν και «παιδιά των λουλουδιών»
41

, γιατί ήταν 

συνηθισμένο, ιδιαίτερα μετά το «καλοκαίρι της αγάπης» το 1967 στο Σαν Φρανσίσκο, να 

φοράνε ή να μοιράζουν λουλούδια ή να ντύνονται με ρούχα που είχαν σαν μοτίβο ή 

διακόσμηση λουλούδια. Έτσι συμβόλιζαν τα ιδανικά της οικουμενικότητας, της ειρήνης και 

της αγάπης. Συνδέθηκαν ακόμη με το σύνθημα “flower power”
42

 («δύναμη των 

λουλουδιών»), που ήταν ένα σλόγκαν της παθητικής αντίστασης και της ιδεολογίας της μη-

βίας, με ρίζες στο αντιπολεμικό κίνημα του ’60 που επινοήθηκε από τον Ά. Ginsberg.  

Άλλα χαρακτηριστικά του κινήματος ήταν ο αναρχισμός, ο μυστικισμός, ο 

γυμνισμός, οι εναλλακτικές θεραπείες, ο πασιφισμός, το ενδιαφέρον για τις ανατολικές 

θρησκείες και για τον αποκρυφισμό, ο ρομαντισμός και η κοινοτική ή κοινοβιακή ζωή. 

(Μούχος, 2018:72). Ειδικά για το κοινόβιο ο Μάφι παρατηρεί πως «έγινε ένα από τα βασικά 

κλειδιά της κοινωνικής εμπειρίας underground». (Μάφι, 2000:86). Γράφει ο Μάφι (2000) πιο 

κάτω για το κίνημα των κοινοβίων 

Το κοινόβιο γεννιέται λοιπόν από την επιθυμία να εγκαταλειφθούν οι περιορισμένες και 

ψυχαναγκαστικές σχέσεις της παραδοσιακής οικογένειας και όλα όσα κουβαλάει αυτή η 

οικογένεια μαζί της σε επίπεδο κανόνων (ηθικών, κοινωνικών, οικονομικών, 

θρησκευτικών), νευρώσεων, ζηλοτυπιών, ανώφελων και καταστροφικών συγκρούσεων, 

καταστολής των πιο φυσικών και δημιουργικών παρορμήσεων. Το κοινόβιο γεννιέται 

κυρίως από τη συναίσθηση ότι η παραδοσιακή οικογένεια βρίσκεται σε βαθιά κρίση, ο 

κορμός της έχει ραγίσει, και τούτη η στιγμή της βαθιάς και αγιάτρευτης κρίσης δεν είναι 

άλλο από έκφραση της κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος του οποίου η μονογαμική 

οικογένεια αποτελεί κύριο προϊόν (σελ. 88). 

Σε αυτήν την κοινοβιακή χίπικη ζωή στρέφονταν κυρίως οι νέοι της μεσαίας και της 

αστικής τάξης που απέρριπταν τις ασφαλείς και παραδοσιακές οικογένειές τους, οι οποίες 

ζούσαν κυρίως στα προάστια. «Το 1971 υπήρχαν τόσα πολλά κοινόβια, ώστε μόνο για το 

                                                           
41

 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Flower_child (πρόσβαση 19/12/2018). 
42

 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Flower_power (πρόσβαση 19/12/2018). 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Flower_child
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Flower_power
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Μπέρκλεϋ υπήρχε ένα καθημερινό ενημερωτικό φυλλάδιο που το μοίραζαν χέρι με χέρι σε 

πάνω από 50 κοινόβια και το τοποθετούσαν σε ειδικό πίνακα ανακοινώσεων» (Miles, 

2010:20). 

Η κορύφωση του χίπικου κινήματος μπορεί με σιγουριά να οριστεί στο «Καλοκαίρι 

της αγάπης» (Σαν Φρανσίσκο,1967). Η σημαντικότερη εκδήλωση του καλοκαιριού αυτού 

ήταν ένα υπαίθριο φεστιβάλ με διακόσιες χιλιάδες hippies, το “Monterey Pop Festival”, όπου 

εμφανίστηκε το «βαρύ πυροβολικό της ψυχεδελικής κουλτούρας». (Νταλούκας, 2006:230). 

Εκεί εμφανίστηκαν ο J. Hendrix, οι Who και η J. Joplin. Το «Καλοκαίρι της αγάπης» όμως 

έφερε και το πέρασμα στην παραίσθηση. Δυστυχώς τα ναρκωτικά αποτέλεσαν αναπόσπαστο 

κομμάτι της χίπικης κουλτούρας με κυρίαρχα τη μαριχουάνα και το L.S.D.. Μέσω αυτών 

επιζητούσαν τη διαφώτιση και την εσωτερική γαλήνη. Ο Nuttall (1968), όπ.αναφ. στο 

(Μαλούχος, 2018: 76) υποστήριξε ότι η χρήση ναρκωτικών «αποτελούσε απάντηση στην 

ψυχροπολεμική νευρικότητα και ανησυχία καθώς και την επικρεμάμενη πυρηνική 

καταστροφή». Σύμφωνα με τον Roszak «στο περιθωριακό άκρο της νεανικής μας 

κουλτούρας της αποσκίρτησης, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην ψυχεδέλεια». (Roszak, 

2008:187). 

«Γκουρού» της χίπικης ψυχεδελικής κουλτούρας και των ναρκωτικών ήταν ο Τ. 

Leary (1920-1996). Ψυχολόγος, με θέση λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ταξίδεψε 

το 1960, σαγηνευμένος από τις ανακαλύψεις του G. Wasson
43

 (1898-1986), στο Μεξικό, 

όπου δοκίμασε «ιερά μανιτάρια».
44

 (Κατσάπης, 2013:228). Όταν επέστρεψε από το Μεξικό 

ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ερευνών στο «Κέντρο για την έρευνα της προσωπικότητας» του 

Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Έτσι, μαζί με τον συνεργάτη του R. Alpert (ή Ram Dass) 

(1931) παρείχαν στους εθελοντές LSD ή μανιτάρια του Μεξικού ή πεγιότλ
45

.Σκοπός του 

φιλόδοξου προγράμματός τους ήταν να ανακαλύψουν «τις συνέπειες που είχε η χρήση τους 
                                                           
43

 G. Wasson: ερασιτέχνης μυκητολόγος που από τον Μεσοπόλεμο ερευνούσε μαζί με τη ρωσίδα γιατρό 

γυναίκα του τις θεραπευτικές ιδιότητες των μανιταριών, με έμφαση στο ρόλο που έπαιζαν αυτά τα «ιερά» 

μανιτάρια στις λατρευτικές πρακτικές διαφόρων θρησκειών. (Κατσάπης, 2013:225). 
44

 Για το «ταξίδι» του αυτό γράφει ο Leary στο http://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_Leary ,τελευταία 

επίσκεψη: 6.7.2006 όπ.αναφ.στο (Κατσάπης, 2013:228) ότι «έμαθε περισσότερα για το μυαλό του, τις 

δυνατότητές του και την ψυχολογία, σε πέντε ώρες αφότου έφαγε αυτά τα μανιτάρια, από όσα τα προηγούμενα 

δεκαπέντε χρόνια, μελετώντας και πραγματοποιώντας ακαδημαϊκές έρευνες». 
45

 Πεγιότλ: κάκτος που φύτρωνε κοντά στον ποταμό Ρίο Γκράντε και περιείχε μεσκαλίνη, που ήταν 

παραισθησιογόνο. Η μεσκαλίνη ήταν γνωστή από τις αφηγήσεις του A. Huxley (1894-1963). (Κατσάπης, 

2013:229). Ο A. Huxley ήταν  Άγγλος μυθιστοριογράφος που συνδέθηκε με τον χιπισμό και την κουλτούρα του 

LSD. Το 1952 έγραψε το έργο «Οι πύλες της αντίληψης» (“The doors of perception”) που αναφέρεται στην 

εμπειρία του από τη χρήση μεσκαλίνης. Άλλα  πολύ γνωστά του έργα είναι «Ο θαυμαστός νέος κόσμος» 

(“Brave New world”), μια δυστοπία του 1932 που καταδείκνυε την έλλειψη εμπιστοσύνης του Huxley στις 

τάσεις του 20
ου

 αιώνα στην πολιτική και στην τεχνολογία.  

(www.britannica.com/biography/Aldous-Huxley (πρόσβαση 19/12/2018 ). Επίσης γνωστό έργο του είναι το 

«Νησί» (“Island”) του 1962, ένα οικολογικό και ανθρωπιστικό μανιφέστο το οποίο θεωρήθηκε προπομπός του 

κινήματος των χίπηδων. https://el.wikipedia.org/wiki/Άλντους_Χάξλεϋ (πρόσβαση 15/4/2019). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_Leary
http://www.britannica.com/biography/Aldous-Huxley
https://el.wikipedia.org/wiki/Άλντους_Χάξλεϋ
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στη δυνατότητα του ατόμου να αντιληφθεί άγνωστες πτυχές μιας εσωτερικής 

πραγματικότητας, επομένως καλύτερα τον εαυτό του». (Κατσάπης, 2013:230). Τα ναρκωτικά 

που χρησιμοποιούσαν και οι ίδιοι ονομάστηκαν «μέσα για τη διεύρυνση της συνείδησης» 

(Κατσάπης, 2013:230), όμως ένα χρόνο αργότερα αποπέμφθηκαν από το Χάρβαρντ και το 

πρόγραμμά τους έγινε πλέον παρελθόν. 

Τα ναρκωτικά συνδέονταν βέβαια με τις αιρετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις των 

χίπηδων. Αυτές «ήταν ένα κράμα παγανισμού, αυτόχθονος ινδιάνικου ανιμισμού και 

σαμανισμού, φιλοσοφίας της Γαίας, ανατολικού μυστικισμού από Ashtanga Γιόγκα μέχρι το 

Ζεν Βουδισμό, καθώς και διάφορων διδασκαλιών- από τον Χριστό, τον Βούδα, τον Λάο 

Τζου, τον Γκάντι μέχρι και σύγχρονων τους μεντόρων όπως ο John Lennon και ο Timothy 

Leary (Μούχος, 2018:77). 

Επίσης, μέσα στα πλαίσια της χίπικης αντικουλτούρας αναδύθηκε το κίνημα της 

προσωπικής ανάπτυξης. Αυτή η new age θεραπεία περιελάμβανε τη γιόγκα, το διαλογισμό, 

την ενδοσκόπηση, την αυτοθεραπεία, τη χορτοφαγία
46

, την υγιεινή διατροφή, το tai-chi
47

, τη 

βελονοθεραπεία και τη θεραπεία μέσω gestalt
48

.(Miles, 2010:20). 

 

4.3. Ναρκωτικά 

Η underground κουλτούρα ή η αντικουλτούρα της δεκαετίας του ’60 συνδέθηκε γρήγορα με 

τη χρήση ναρκωτικών. «Η έλξη των ψυχοτρόπων φαρμάκων αναδύεται επίμονα ως κοινός 

παρονομαστής των αμέτρητων πρωτεϊκών μορφών που έλαβε η αντι-κουλτούρα την περίοδο 

μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο» (Roszak, 2008:187). Όπως αναφέρθηκε και στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, ο T. Leary ήταν ο κατεξοχήν υπεύθυνος για τη διάδοση του LSD τη 

δεκαετία του ’60 στους νέους και για τη σύνδεσή αυτού με μια «νέα» θρησκεία. 

Εμφανιζόταν σαν αναστημένος Χριστός, με άσπρα, βαμβακερά ρούχα στη διάρκεια των 

ομαδικών συναντήσεων με LSD παίρνοντας τον ρόλο του «γκουρού» των χίπηδων. 

                                                           
46

 «Η χορτοφαγία συνόδευε τα παραισθησιογόνα κι όχι μόνο για πνευματικούς λόγους. Αποτελούσε το αντίδοτο 

στις περιπτώσεις που η επίδρασή τους ήταν άσχημη. Οτιδήποτε προσπαθούσαμε να φάμε, όσο επιδρούσε το 

LSD, μας προκαλούσε πανικό, αλλά παρ’ όλα αυτά, κανένας δεν φοβόταν ένα γεύμα με αθώα λαχανικά». 

(Πέρι, 1994:76). 
47

 Το tai-chi είναι μια Κινέζικη εσωτερική πολεμική τέχνη, που στηρίζεται πάνω στις αρχές της χαλάρωσης 

τόσο στην εξάσκησή της όσο και στην καθημερινή ζωή. Αναπτύσσει εσωτερική δύναμη και αρμονία μέσω του 

συντονισμού και της χαλάρωσης του Νου και του Σώματος. (https://enallaktikidrasi.com/2013/09/afieroma-tai-

chi/ (πρόσβαση 12/12/2018). 
48

 Είδος ψυχοθεραπείας που στηρίζεται στην ολιστική θεώρηση νου και σώματος. Τόνισε την αξία της 

αυθεντικής εμπειρίας, αναλύοντας τα επιμέρους στοιχεία της συναισθηματικής αντίδρασης και συμπεριφοράς, 

με ιδιαίτερη έμφαση στην εξωτερική και σωματική εκδήλωσή τους. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε η ομαδική 

θεραπεία, ενώ δίνεται έμφαση στη μορφή του «γκουρού».(Bullock & Trombley, 2008:244). 

https://enallaktikidrasi.com/2013/09/afieroma-tai-chi/
https://enallaktikidrasi.com/2013/09/afieroma-tai-chi/
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Τα ναρκωτικά που κυριάρχησαν την περίοδο των χίπηδων ήταν κυρίως το LSD και η 

μαριχουάνα, τα ψυχεδελικά όπως ονομάζονταν, τα οποία λειτουργούσαν σαν «μυσταγωγικά 

εργαλεία στην αναζήτηση του ιερού» ή σαν «ισχυρά όργανα» (Τάρτ, 1994:70) για την 

απελευθέρωση του νου. Επίσης, στην Αγγλία και στην Αμερική γινόντουσαν πάρτι, τα “Asid 

Tests”, όπου η νεολαία επιχειρούσε «ταξίδια» (trips). (Νταλούκας, 2006:232). Το σύνθημα 

της εποχής ήταν: “turn on, tune in, drop out” (φώτιση ή «φτιάξιμο», συντονισμός, άρνηση-

εγκατάλειψη). (Μάφι, 2000,72). Γράφει ο Μούχος (2018)  

Η Αντικουλτούρα στο απόγειό της, λοιπόν, συνδέθηκε άρρηκτα με την ψυχεδελική 

μουσική
49

, η οποία κατά την περίοδο 1966-1970 θεωρούνταν τότε ως ένα ενιαίο μουσικό 

στιλ με κοινά χαρακτηριστικά. Το LSD από τα πειραματικά εργαστήρια της CIA κατέληξε να 

καταναλώνεται αφειδώς από νεαρούς ροκ μουσικούς και ακροατές πάνω στην σκηνή, στο 

στούντιο, στο σπίτι, σε καλλιτεχνικά δρώμενα, σε χίπικες κοινότητες και όπου η ψυχεδέλεια 

ζητούσε την πλήρωσή της. Έτσι το διάστημα 1967-1968 οι ροκ συναυλίες άρχισαν να 

επιμηκύνονται υπό την επήρεια της κάνναβης και του LSD. (σελ 94). 

Η χρήση όμως των ναρκωτικών δεν περιοριζόταν μόνο στο LSD. «Το ίδιο ίσχυε και 

για το χόρτο, την κόκα, τα διεγερτικά και τα ηρεμιστικά, και –για τους σκληροπυρηνικούς- 

ακόμα και για τα σκληρά ναρκωτικά». (Pichaske, 2016:253)
50

. Ο σκοπός της χρήσης 

διέφερε: άλλοτε, για να ξεπεράσουν τις αναστολές τους, άλλοτε για να διευρύνουν το μυαλό 

τους, άλλοτε για να «δουν» πράγματα, για να οξύνουν τις αισθήσεις τους ή για να 

χαλαρώσουν κυρίως όμως χρησιμοποιούνταν ως μέσο προσωπικής απελευθέρωσης. 

Τελικά, τα ναρκωτικά τη δεκαετία του ’60, σαφώς μέσα στο πνεύμα της 

αντικουλτούρας της εποχής, ήταν μια κοινοβιακή εμπειρία, αναμεμιγμένη με μυστικισμό, 

ανατολικές θρησκείες, και αναρχο-χριστιανισμό, με σκοπό κυρίως την ανακάλυψη του 

εσωτερικού κόσμου. ((Μάφι, 2000,71-72). 

 

                                                           
49

 Ψυχεδελική ροκ (μουσική) είναι ένα είδος ροκ μουσικής, που ήταν δημοφιλής στα τέλη της δεκαετίας του 

’60. Επηρεάστηκε βαθιά από τα παραισθησιογόνα ναρκωτικά (ή ναρκωτικά διεύρυνσης του μυαλού), όπως η 

μαριχουάνα και το LSD και αντανακλούσε την κατάσταση στην οποία επέρχονταν οι χρήστες των 

παραισθησιογόνων, μέσα από τη χρήση της ανατροφοδότησης, των ηλεκτρονικών και της υψηλής έντασης 

www.britannica.com/art/psychedelic-rock  (πρόσβαση 26/12/2018). 
50

 Χρήσιμο είναι να αναφερθεί ότι ο Μάφι υποστηρίζει ότι η underground κουλτούρα του ’60 έκανε σαφή 

διαχωρισμό στα σκληρά ναρκωτικά (hard drugs) και στα μαλακά (soft drugs). Αυτό, σύμφωνα με την άποψή 

του βασίζεται τόσο σε ιατρικούς λόγους, όσο και σε κοινωνικά και σε κοινοτικά κίνητρα. (Τονίζεται δηλαδή η 

υπνωτική λειτουργία των πρώτων και η κοινωνική λειτουργία των δεύτερων). (Μάφι, 2000:73-80). Αυτή η 

άποψη ωστόσο δεν συνάδει με του Pichaske που γράφει ότι οι νέοι εκείνης της εποχής έκαναν χρήση όλων των 

ειδών ναρκωτικών τεκμηριώνοντας την άποψή του .(Pichaske, 2016:253-257). Πιο κάτω βέβαια, στη σελ.263 ο 

Pichaske γράφει πως «πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η δεκαετία του ’60 ήταν προσεκτική με τα κακά 

ναρκωτικά». 

http://www.britannica.com/art/psychedelic-rock
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4.4. Αναρχισμός 

Είναι στιγμές που η underground κουλτούρα συναντάει την ιδεολογία του αναρχισμού, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι οι δύο έννοιες ταυτίζονται. Ο αναρχισμός υποστηρίζει την 

«αντικατάσταση όλων των μορφών κρατικής εξουσίας από την ελεύθερη σύμπραξη και την 

εκούσια συνεργασία ομάδων και ατόμων». (Bullock & Trombley ,2008:79). Τα παραπάνω 

μας φέρνουν στο μυαλό την πρωτοποριακή ομάδα των Ντίγκερς (San Francisco Diggers)
51

 

που έδρασαν τη δεκαετία του ’60 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Είχαν τη φιλοσοφία 

της αυτοοργάνωσης, της άρνησης του καπιταλισμού και του κοινοβίου. Συνδέθηκαν με τους 

hippies και εγκαινίασαν εναλλακτικές δομές: κοιτώνες για τους άστεγους και τους 

ταξιδιώτες, δωρεάν φαγητό και ρούχα και δωρεάν κλινική (Free Medical Clinic), όπου 

συμμετείχαν εθελοντικά φοιτητές της Ιατρικής. (Κατσάπης, 2013:222-223). 

O Hobsbawm (2004) θεωρεί ότι ο αναρχισμός ανταποκρινόταν περισσότερο στις 

ιδέες που πρέσβευαν οι εξεγερμένοι νέοι της δεκαετίας του ’60. Γράφει συγκεκριμένα για 

την εξέγερση της γενιάς αυτής 

Ωστόσο, δεν υπήρχε σχεδόν καμία αναβίωση της μόνης ιδεολογίας που πίστευε ότι η 

αυτόνομη, ανοργάνωτη, αντιαυταρχική και ελευθεριακή δράση θα έφερνε μια νέα, δίκαιη 

και α-κρατική κοινωνία, συγκεκριμένα της ιδεολογίας του αναρχισμού, στην εκδοχή που 

απέρρεε από την παράδοση του Μπακούνιν και του Κροπότκιν, μολονότι η ιδεολογία αυτή 

ανταποκρινόταν περισσότερο στις πραγματικές ιδέες που πρέσβευαν οι περισσότεροι 

εξεγερμένοι φοιτητές της δεκαετίας του ’60 και του ’70, από τον ορθόδοξο μαρξισμό που 

ήταν τότε της μόδας. (σελ. 274 ) 

Επομένως, ακόμη και αν δεν το παραδέχονταν τα ίδια τα μέλη της επαναστατημένης 

αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 -αφού στη μόδα ήταν τότε η Νέα Αριστερά (New 

Left)- ότι ήταν επηρεασμένα από την ιδεολογία του αναρχισμού, πολλοί μελετητές το 

εντόπισαν, πράγμα που συμβαίνει και με τον Μάη του ‘’68 στη Γαλλία. Σύμφωνα με τους 

Bullock & Trombley, στον Μάη του ’68 «τον τόνο έδινε περισσότερο ο αναρχισμός παρά ο 

ορθόδοξος μαρξισμός» (Bullock & Trombley, 2008:80), ενώ λίγο παραπάνω διαβάζουμε ότι 

«στη Γαλλία η επιρροή αναρχικών ιδεών στην αριστερά ουδέποτε εξέλιπε».( Bullock & 

Trombley, 2008:80). 

                                                           
51

 Το όνομα τους το πήραν από τους Βρετανούς Diggers (Σκαφτιάδες), που εμφανίστηκαν το 1649 

υποστηρίζοντας την ανάγκη αυτοοργάνωσης των χωρικών σε αγροτικές κοινότητες. (Κατσάπης, 2013:222). 

Ήταν Άγγλοι ουτοπιστές που μπέρδευαν έναν πρωτόγονο κομμουνισμό με το χριστιανικό ιδεώδες. (Μάφι, 

2000:84). 
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Σύμφωνα με τον Κατσάπη ό όρος «αναρχικός» (συνδεδεμένος με την αντικουλτούρα 

της εποχής του) έκανε την εμφάνιση του στις αρχές του 1968. (Κατσάπης, 2013:290). Το 

«νέο» λοιπόν είδος διαδηλωτή δε μπορούσε εύκολα να αποτιμηθεί με βάση τα ως τότε 

αριστερά κινήματα και τις αντίστοιχες αριστερές νεολαίες. Ήταν σίγουρα μαρξιστής, 

ακτιβιστής, ένα «υβρίδιο μαρξιστή επαναστάτη και πολιτικοποιημένου νέου της εποχής» 

(Κατσάπης, 2013:291), παρόλο που κάποιοι σχολιαστές σχολίασαν ειρωνικά αυτή τη γενιά 

επισημαίνοντας το γεγονός ότι ήταν μια γενιά «που αμφιταλαντευόταν (ή ίσως και να 

συνδύαζε συνειδητά) τον “Μαρξ και την κοκα κόλα”
52

» (Κατσάπης, 2013:291). 

Ακόμη ο αναρχισμός μπορεί να συνδεθεί με τους «Καταστασιακούς» (Situationist 

International) οι οποίοι ήταν μια ομάδα καλλιτεχνών, συγγραφέων και κοινωνικών κριτικών 

(1957-72) που είχαν στόχο την εξάλειψη του καπιταλισμού μέσω της επανάστασης της 

καθημερινής ζωής, γιατί οι αλλοτριωτικές συνέπειες του καπιταλισμού είχαν διαβρώσει τη 

σύγχρονη κοινωνία
53

.( 

Τέλος ο αναρχισμός συνδέεται και με την κουλτούρα της πανκ
54

 μουσικής του ’70, 

ιδιαίτερα αυτήν την κουλτούρα που ονομάζουμε αναρχοπάνκ. Στα τέλη της δεκαετίας του 

’70 πολλά πανκ-ροκ συγκροτήματα ταυτίστηκαν με την αναρχία και μερικά ανήκαν σε 

αναρχικές συλλογικότητες. Αγαπημένα τους θέματα ήταν η επανάσταση και η έλλειψη 

σεβασμού στην εξουσία. Επίσης το πανκ συνδέθηκε με τον αναρχοφεμινισμό
55

 που 

εφάρμοζε τις αρχές του αναρχισμού στην ανάλυση της γυναικείας καταπίεσης, θεωρώντας 

ότι το κράτος είναι εκ φύσεως πατριαρχικό.  

  

                                                           
52

 Βλ. το συλλογικό έργο «Ανάμεσα στον Μαρξ και στην Coca-Cola, Νεανική κουλτούρα και κοινωνική 

αλλαγή», Εκδόσεις Κασταλία,2010. Από την παρουσίαση του βιβλίου στο biblio.net: «Ο αναγνώστης 

ξεναγείται από τους ερευνητές- συγγραφείς της έκδοσης σε ορισμένες αθέατες (ή και σε άλλες ορατές, αλλά 

παραγνωρισμένες) όψεις της νεανικής κουλτούρας του ’60 με δεδηλωμένο σκοπό να ανιχνευτούν οι τομές 

ανάμεσα στον ριζοσπαστισμό της πολιτικής και στον καταναλωτισμό του lifestyle. Έτσι η «αντικουλτούρα» της 

εποχής (ριζοσπαστικά φοιτητικά κινήματα, κοινόβια, αντικαταναλωτισμός, οικολογία, αντιψυχιατρική, 

ναρκοκουλτούρα, ένοπλες οργανώσεις) συναντάται και διασταυρώνεται με τα φαινόμενα της λεγόμενης 

«μαζικής κουλτούρας» (προγράμματα ραδιοφωνικών σταθμών, μουσικές προτιμήσεις, νεανικά lifestyle όπως η 

Nothern Soul, καταναλωτικά ήθη, τουριστικοί προορισμοί, σεξουαλικές συμπεριφορές)». 

www.biblionet.gr/book/160073/Ανάμεσα_στον_Μαρξ_και_στην_Coca-Cola (πρόσβαση 15/4/2019). 
53

 https://britannica.com/topic/Situationist-International) (πρόσβαση 15/4/2019). 
54

 Το punk γεννημένο στους κόλπους του underground της Νέας Υόρκης (τη δεκαετία του ’60) μέσα από την 

καλλιτεχνική δραστηριότητα των Iggy Pop, Velvet Underground, Patti Smith και άλλων, διαδόθηκε σαν 

μουσικό (υπό)είδος στην Αγγλία μέσω των Sex Pistols και έπειτα μεταδόθηκε πάλι στις ΗΠΑ, ως βρετανική πια 

υποκουλτούρα, από συγκροτήματα όπως οι Ramones. Είναι μια υποκατηγορία της rock, με χαρακτηριστικά τον 

κοφτό ρυθμό και την κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου στιχουργική. (Δεσποτοπούλου, 2016:16-17). Ο θυμός 

τους εκφραζόταν μέσω κραυγών και καταστρέφοντας τα μουσικά τους όργανα. Το πανκ έδινε έμφαση στην 

πολιτιστική εξέγερση, στον μηδενισμό, στον υπερρεαλισμό και στις εικονοκλαστικές τάσεις. (Bullock & 

Trombley, 2008:945). «Το punk είχε την αξίωση να μιλήσει για την παραμελημένη ομάδα των νεαρών λευκών 

λούμπεν… “μεταφέροντας” την έννοια της εργατικής τάξης σε αλυσίδες και σκαμμένα μάγουλα, σε “βρώμικα” 

ρούχα και σ’ ένα τραχύ και ετοιμόλογο τρόπο ομιλίας». (D. Hebdige, 1981:90). 
55

 https://www.britannica.com/topic/anarchism/Anarchism-in-the-arts#ref837827 (πρόσβαση 15/4/2019). 

http://www.biblionet.gr/book/160073/Ανάμεσα_στον_Μαρξ_και_στην_Coca-Cola
https://britannica.com/topic/Situationist-International
https://www.britannica.com/topic/anarchism/Anarchism-in-the-arts#ref837827


70 

 

5. Η αντικουλτούρα (το underground) στην Ελλάδα 

5.1. Ιστορικό πλαίσιο (1960-1990)
56

 

Η Ελλάδα ακολούθησε τις ευρωπαϊκές και αμερικάνικες εξελίξεις, σε πιο αργούς ρυθμούς 

βέβαια και με τις ειδικές ιστορικές συνθήκες που λάμβαναν χώρα στο κράτος μας. Μιλώντας 

για τη δεκαετία 1970-1980 στην Ελλάδα μπορούμε κάλλιστα να πούμε ότι «Τα ιστορικά και 

πολιτικά γεγονότα που την καθόρισαν έχουν τις ρίζες τους στα προβλήματα της 

μετεμφυλιακής Ελλάδας». (Ψάχου, 2011:31). Παρόλο που το πολίτευμα ήταν η 

βασιλευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, οι «ύποπτοι» αριστερών φρονημάτων 

φυλακίζονταν ή εξορίζονταν. Το σύνταγμα του 1952 ήταν αυταρχικό (παρόλο που 

παραχωρούσε πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες), ενώ το Κ.Κ.Ε. ήταν εκτός νόμου. 

(Λούβη, Ξιφαράς, 2008:152). 

Η Ε.Ρ.Ε.
57

 νίκησε το 1961 και ξεκινάει η διαδικασία ένταξης της χώρας μας στην 

Ε.Ο.Κ.
58

. Παράλληλα ιδρύεται η Ε.Κ.
59

 με επικεφαλής τον Γεώργιο Παπανδρέου. Η νίκη της 

όμως αμφισβητήθηκε έντονα. Έτσι, έλαβαν χώρα σημαντικοί κοινωνικοί αγώνες για 

δημοκρατικές ελευθερίες, βελτίωση της οικονομίας και αύξηση των εκπαιδευτικών δαπανών. 

Σε αυτό το κλίμα δολοφονείται από παρακρατικούς ο βουλευτής της Ε.Δ.Α.
60

 Γρηγόρης 

Λαμπράκης το 1963 και εντείνεται η αγανάκτηση του λαού. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής 

                                                           
56

 Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο εξυπηρετεί τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, γιατί 

αφενός συμπίπτει με την ανάδυση της underground σκηνής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αθήνα και 

αφετέρου επειδή αυτές είναι οι δεκαετίες ενηλικίωσης της Γώγου, μέσα από τις οποίες γαλουχήθηκε και τα 

χρόνια «δράσης» της. Ειδικότερα βέβαια, η ποιητική- εκδοτική της «δράση», καλύπτει το διάστημα 1978-1990, 

με εξαίρεση την ποιητική συλλογή «Με λένε Οδυσσέα» που εκδόθηκε μετά τον θάνατό της, το 2002 από τις 

εκδόσεις Καστανιώτη. Οι συνεντεύξεις της που αποτελούν αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας 

καλύπτουν το διάστημα 1980-1991. (Μέρος μόνο της τελευταίας συνέντευξης που έδωσε η Γώγου στην Ελένη 

Γκίκα δημοσιεύτηκε στις 13/10/1993, δέκα μέρες μετά τον θάνατο της ποιήτριας, ενώ η συνέντευξη είχε δοθεί 

τον Μάιο του 1991, αλλά δεν είχε δημοσιευτεί ποτέ ολόκληρη. (βλ. «Κατερίνα Γώγου. Μου μοιάζει ο 

άνθρωπος μ’ έναν ήλιο, που καίγεται από μόνος του», επιμέλεια Ευτυχία Παναγιώτου, εκδόσεις Καστανιώτη, 

για το σύνολο των συνεντεύξεων της Κατερίνας Γώγου). 
57

 ΕΡΕ (Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις). Πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή το 

1956 κερδίζοντας τις εκλογές του 1956, 1958 και 1961. Η τελευταία νίκη του θεωρήθηκε «βίας και νοθείας» 

και προκάλεσε τον «Ανένδοτο Αγώνα» εκ μέρους της αντιπολίτευσης με αρχηγό τότε τον Γεώργιο 

Παπανδρέου. (Τσουρουφλής, 2016) https://ekefalonia.gr/η-ίδρυση-της-ερε-και-η-θέση-της-στο-μετε/ 

(πρόσβαση 17/4/2019). 
58

 Ε.Ο.Κ.= (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα). Η συνθήκη ίδρυσης της υπογράφτηκε στη Ρώμη το 1957 από 

τις χώρες της Ε.Κ.Α.Χ. (Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Άνθρακα κα Χάλυβα (Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, 

Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο). Τον Φεβρουάριο του 1992 με τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ε.Ε.) ή αλλιώς με τη συνθήκη του Μάαστριχτ, ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση που ενσωμάτωσε την Ε.Ο.Κ. 

Εκεί τέθηκε και ο στόχος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (Ο.Ν.Ε.). (Λούβη, Ξιφαράς, 2008:167-

168). 
59

 Ε.Κ (Ένωση Κέντρου). Πολιτικό κόμμα με επικεφαλή τον Γεώργιο Παπανδρέου που αντιπροσώπευε το 

κέντρο πολιτικά, με ενιαία πολιτική έκφραση. (Λούβη, Ξιφαράς,2008:152). 
60

 Ε.Δ.Α. ( Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά). Το μεγαλύτερο νόμιμο κόμμα της Αριστεράς που ιδρύθηκε το 1951. 

(Λούβη, Ξιφαράς,2008:152). 

https://ekefalonia.gr/η-ίδρυση-της-ερε-και-η-θέση-της-στο-μετε/
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έχοντας προβλήματα με τα ανάκτορα παραιτείται  την ίδια χρονιά. (Λούβη, Ξιφαράς, 

2008:152). 

Το 1963 ο Γεώργιος Παπανδρέου κέρδισε τις εκλογές με την Ένωση Κέντρου. Το 

1965 όμως η κρίση στις σχέσεις Παπανδρέου και Βασιλιά (Κωνσταντίνου Β΄), ο οποίος 

παρενέβαινε στα πολιτικά της χώρας, τον οδήγησε σε παραίτηση. Επίσης, ο Κωνσταντίνος 

έπεισε στελέχη της Ένωσης Κέντρου να εγκαταλείψουν τον αρχηγό τους και να 

αποστατήσουν προκαλώντας τη λαϊκή οργή τον Ιούλιο του 1965 (Ιουλιανά). (Ψάχου, 

2011:31). Με δυσκολία σχηματίστηκε κυβέρνηση με τους αποστάτες από την Ένωση 

Κέντρου και την Ε.Ρ.Ε. Η πολιτική ζωή όμως δεν οδηγήθηκε στην εξομάλυνση. Μια ομάδα 

επίορκων, μεσαίων (και όχι ανώτερων αξιωματικών με τη συνεργασία του Βασιλιά, όπως 

ήταν αρχικά το σχέδιο) αξιωματικών με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Γεώργιο 

Παπαδόπουλο κατέλαβε την εξουσία πραξικοπηματικά την 21
η
 Απριλίου του 1967. Ο 

Βασιλιάς και οι Η.Π.Α. συνεργάστηκαν μαζί τους. «Αναστολή βασικών άρθρων του 

Συντάγματος, διακοπή της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, διάλυση κομμάτων, εκτοπίσεις 

αντιφρονούντων, φυλακίσεις, βασανιστήρια είναι η ζωή στην Ελλάδα από το 1967 μέχρι το 

1974» (Ψάχου, 2011:32). Η Ε.Ο.Κ. βεβαίως αναστέλλει κάθε προσπάθεια σύνδεσης της 

Ελλάδας μαζί της. 

Παρόλα αυτά η λαϊκή αντίδραση παραμένει ζωντανή: αντιδικτατορικές εκδηλώσεις 

με αφορμή τις κηδείες των Γεώργιου Παπανδρέου (1968) και Γεώργιου Σεφέρη (1971), η 

προσπάθεια δολοφονίας του Γεώργιου Παπαδόπουλου από τον Αλέκο Παναγούλη (1968), το 

κίνημα του Ναυτικού
61

 (1973) και αργότερα η κατάληψη από φοιτητές του κτιρίου της 

Νομικής και του Πολυτεχνείου (1973). 

Με το πραξικόπημα στην Κύπρο (15 Ιουλίου 1974) και την πρόσκαιρη ανατροπή του 

προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας αρχιεπισκόπου Μακαρίου, η δικτατορία κατέρρευσε 

από δικό της λάθος τελικά. (Λούβη, Ξιφαράς, 2008:156). Τότε η Τουρκία αποβίβασε στρατό 

στη βόρεια Κύπρο και κατέλαβε μεγάλο μέρος του νησιού. Η κυβέρνηση των δικτατόρων 

δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την κρίση και στις 23 Ιουλίου του 1974 παρέδωσε την εξουσία 

στους πολιτικούς. Μέσα στους επόμενους μήνες οι πολιτικές εξελίξεις οδήγησαν στην 

επαναφορά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ιδρύθηκαν δύο νέα 

κόμματα: η ΝΔ
62

 και το ΠΑΣΟΚ
63

 και νομιμοποιήθηκε το ΚΚΕ. Οι εκλογές του 1974 

                                                           
61

 Το Κίνημα του Ναυτικού της 23
ης

 Μαΐου του 1973 ήταν μια στασιαστική προσπάθεια στην οποία προέβησαν 

επίσημα 207 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του ελληνικού πολεμικού Ναυτικού, με στόχο την ανατροπή του 

τότε δικτατορικού καθεστώτος. www.sansimera.gr/articles/269 (πρόσβαση 17/4/2019). 
62

 ΝΔ (Νέα Δημοκρατία). Κεντροδεξιό πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε μετά την μεταπολίτευση με ηγέτη τον 

Κωνσταντίνο Καραμανλή (Ίδρυση: 4 Οκτωβρίου του 1974) . 

http://www.sansimera.gr/articles/269


72 

 

ανέδειξαν νικήτρια τη ΝΔ που οδήγησε τη χώρα στο δημοψήφισμα και την κατάργηση της 

βασιλείας και στην ψήφιση νέου Συντάγματος το 1975. Εκεί θεσπίστηκε το πολίτευμα της 

προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που ισχύει μέχρι και σήμερα στη χώρα μας. 

Η επίσημη ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. υπογράφεται στις 28 Μαΐου του 1979 και 

καθιερώνεται η δημοτική ως επίσημη γλώσσα της εκπαίδευσης και του κράτους. 

Στις εκλογές του 1981 κερδίζει το ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Ανδρέα Παπανδρέου 

αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση της χώρας με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα. (Λούβη, 

Ξιφαράς, 2008:160). Την πρώτη τετραετία έκανε μια σειρά σημαντικών πολιτικών επιλογών. 

Αναγνώρισε όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις, έγινε επαναπατρισμός πολιτικών 

προσφύγων και γενικότερα προσπάθησε να επουλώσει ανοιχτές πληγές πολλών χρόνων. 

Εκτός από τα μέτρα στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων και τη δημιουργία του ΕΣΥ 

(Εθνικό Σύστημα Υγείας), καθιέρωσε τον πολιτικό γάμο, το συναινετικό διαζύγιο και 

αναγνώρισε θεσμικά την ισότητα των δύο φύλων. 

Από τη δεύτερη τετραετία όμως και μετά άρχισαν τα φαινόμενα πολιτικού 

εκφυλισμού και ξέσπασαν οικονομικά σκάνδαλα εναντίον στελεχών της κυβέρνησης που 

οδήγησαν σε πολιτική αστάθεια (1989-1990) και στο σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης 

(Νέας Δημοκρατίας και Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου). Τον Απρίλιο του 

1990 σχηματίστηκε τελικά κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο 

Μητσοτάκη. Η νέα κυβέρνηση έκανε ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων, που έκριναν 

ότι δεν ήταν βιώσιμες, και οδήγησε τη χώρα στην υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ.
64

 

Τον Σεπτέμβριο του 1993 όμως, σοβαρές διαφωνίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης 

Μητσοτάκη οδήγησαν στην παραίτησή της. (Λούβη, Ξιφαράς, 2008: 163). 

5.2. Το ελληνικό underground 

Τα ιδεολογικά και πολιτισμικά ρεύματα της Ευρώπης και της Αμερικής επηρέασαν τα 

αντίστοιχα της χώρας μας, άλλες φορές περισσότερο και άλλες λιγότερο, δεδομένου και των 

ιδιαίτερων ιστορικών συνθηκών της Ελλάδας (π.χ. δικτατορία). 

Στη μεταπολεμική Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο σημειώθηκε, όπως 

αναφέρθηκε και προγενέστερα, δημογραφική έκρηξη. Επίσης, παρατηρείται μεγάλη 

εσωτερική μετανάστευση στην Αθήνα κυρίως μεταξύ 1950-1967 και κατά τη διάρκεια της 

δικτατορίας με αποτέλεσμα «ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας να τείνει να υιοθετεί 

                                                                                                                                                                                     
63

 ΠΑΣΟΚ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κόμμα). Σοσιαλιστικό πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε μετά την 

μεταπολίτευση με ηγέτη τον Ανδρέα Παπανδρέου (Ίδρυση: 3 Σεπτεμβρίου του 1974). 
64

 Βλ. υποσημείωση 58. 
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μητροπολιτικές συνήθειες» (Ξυδάκης, 2012:9). Η Ελλάδα θα ακολουθήσει τους «δυτικούς» 

ρυθμούς, (ροκ μουσική, είσοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας, σεξουαλική 

απελευθέρωση), πιο καθυστερημένα βέβαια. Όμως στην Ελλάδα έχουμε το φθινόπωρο του 

1959 το Νόμο 4000 περί τεντιμποϊσμού (κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή), ο οποίος 

προέβλεπε κούρεμα «με την ψιλή» και δημόσια διαπόμπευση στους νέους που δεν 

συμμορφώνονταν και επιδείκνυαν προκλητική συμπεριφορά. «Βέβαια στην πράξη ο Νόμος 

4000 θα χρησιμοποιηθεί κυρίως ενάντια στην αριστερή νεολαία» .(Ξυδάκης, 2012:9). 

Αυτό όμως το φαινόμενο που θα χαρακτηρίσει την αντικουλτούρα της χώρας μας 

είναι η εμφάνιση του αντιεξουσιαστικού μορφώματος «που θα αποκτήσει ισχυρά ερείσματα 

στην ελληνική νεολαία συνεπικουρούμενη από τη φοιτητική μετανάστευση στην Ιταλία». 

(Ξυδάκης, 2012:12). Οι Έλληνες φοιτητές της Ιταλίας θα έρθουν σε επαφή με τις ιδέες του 

κοινωνικού αναρχισμού και θα τις μεταφέρουν στη χώρα μας κατά την επιστροφή τους. Στο 

τέλος του 1971, ορόσημο θεωρείται η ίδρυση της «Διεθνούς Βιβλιοθήκης» μιας εκδοτικής 

και πολιτικής ομάδας στα πρότυπα των γαλλικών “Cahiers d’ Etudes Antiautoritaires”. Το 

αντιεξουσιαστικό μόρφωμα των τελών της δεκαετίας του ’70, επηρεασμένο  από τους 

Καταστασιακούς (Σιτιουατιονιστές), τη R. Luxembourg (1871-1919) και τον Κορνήλιο 

Καστοριάδη (1922-1997) ασχολείται κυρίως με θέματα φεμινισμού, πολιτισμού, 

συμπαράστασης στους ποινικούς κρατούμενους και στους έγκλειστους στα ψυχιατρεία και 

λιγότερο με τα εργατικά δικαιώματα. (Ξυδάκης, 2012:13). 

 

5.3.  Οι αρχές του ελληνικού underground  

5.3.1 Η παράγκα του Σίμου (1953-1956) 

«Το πρώτο γνωστό παράδειγμα ανεξάρτητου νεανικού κινήματος στην μεταπολεμική 

Ελλάδα» (Νταλούκας, 2006:82) θεωρείται η παράγκα του Σίμου. Δρούσαν σε μια ξύλινη 

παράγκα στου Ψυρρή που ήταν το εργαστήριο-τσαγκαράδικο του Σίμου Τσαπνίδη. Εκεί 

μαζεύονταν πρωτοποριακοί νέοι της εποχής φιλοσοφούσαν και διασκέδαζαν ή διοργάνωναν 

πάρτι τρώγοντας ρέγκες με γιαούρτι! Εξαιτίας της προκλητικής για την εποχή συμπεριφοράς 

τους μπήκαν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων το 1953. Η επιρροή τους ήταν από τον 

υπαρξισμό και τον σουρεαλισμό. Ονομάστηκαν και έλληνες υπαρξιστές.  

Όπως αναφέρθηκε πριν, διοργάνωναν περίεργα πάρτι, (για τα οποία έγινε γνωστή η 

παράγκα τότε στις εφημερίδες της εποχής) και εκδρομές με το «Ιπτάμενο Γαϊδούρι» (το τζιπ 

του Σίμου) και φορτηγά, ντύνονταν εκκεντρικά και αντιδρούσαν στον καθωσπρεπισμό της 
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εποχής. Πίστευαν στο δικαίωμα στη ζωή, στην έκφραση και τη δημιουργία. Δυστυχώς τον 

Ιανουάριο του 1954 η Γενική Ασφάλεια Αττικής κάνει έφοδο στην παράγκα και 

συλλαμβάνει τους νέους που βρίσκονταν εκεί για «συμμετοχή σε όργια» (το μόνο που στην 

ουσία βρήκαν ήταν νέους να κάθονται στο πάτωμα και να καπνίζουν, πίνακες με γυμνά, και 

ένα ποίημα για τον ελεύθερο έρωτα). Η παράγκα έκλεισε οριστικά τον Ιούλιο του 1955 με 

απόφαση του Εφετείου και αυτό το μικρό κίνημα νεανικής αμφισβήτησης στη χώρα μας 

έσβησε οριστικά. (Νταλούκας, 2006:81-99). 

 

5.3.2 Οι μπιτ στην Ελλάδα 

Ο A. Ginsberg μαζί με άλλους μπιτ επισκέφτηκαν την Αθήνα το 1961. Γράφει 

χαρακτηριστικά ο Χρηστάκης (2011) όπ. αναφ. στο Μάλλη (2016:25) ότι «μόλις τα άτομα 

αυτά άρχισαν να κυκλοφορούν στην Αθήνα, ως δια μαγείας άδειασαν τα Αθηναϊκά 

φαρμακεία από “λάβδανο”, “κοντέξ”, “κωδεΐνη”, “κοντοφόρμ” και κάθε ανάλογο οπιούχο 

παράγωγο. Η έλευσή τους στην Ελλάδα συνδέθηκε με τον ποιητή Ν. Βαλαωρίτη (1921) ο 

οποίος αλληλογραφούσε με τον Ginsberg και άλλους μπιτ. Μαζί τους συναντήθηκαν ο 

ποιητής Σ. Μεϊμάρης (1942), ο Δ. Πουλικάκος (1943), ο Πητ (Πάνος) Κουτρουμπούσης 

(1937-2019) και μια σειρά ανώνυμων νεαρών. Γενικά η ελληνική νεολαία της εποχής 

εμφανίζεται να γνωρίζει τι συμβαίνει στον «έξω» κόσμο, κυρίως στην Ευρώπη και την 

Αμερική, παρόλο που δεν έχουν τη δυνατότητα για κάτι πιο άμεσο. 

Ο Δ. Πουλικάκος είναι και αυτός που χρεώνεται με την εισαγωγή του LSD στη χώρα 

μας. Γόνος αστικής οικογένειας (γιος γιατρού) και ανιψιός του Π. Κανελλόπουλου (1902-

1986)
65

 ο Πουλικάκος αποτέλεσε το πρόσχημα, μετά από αυτή την πληροφορία, η δικτατορία 

εύκολα να σπιλώσει την προδικτατορική περίοδο, αλλά και τα ήθη της νεολαίας της εποχής. 

Ο ίδιος είχε μυηθεί στο LSD στο Λονδίνο και επιστρέφοντας στην Ελλάδα, τρεις μέρες πριν 

το πραξικόπημα, για να παρακολουθήσει τη συναυλία των Rolling Stones στην Ελλάδα 

συλλαμβάνεται για κατοχή ναρκωτικών.
66

 Πολύ αργότερα παραδέχεται δε σε συνέντευξή του 

ότι σκεφτόταν να ρίξει την ποσότητα LSD που είχε φέρει μαζί του στη λίμνη του Μαραθώνα, 

                                                           
65

 Ο Π. Κανελλόπουλος ήταν πολιτικός και ακαδημαϊκός ο οποίος διετέλεσε το 1945 πρωθυπουργός της 

ελληνικής κυβέρνησης για 21 ημέρες, στη συνέχεια προσχώρησε στον «Ελληνικό Συναγερμό» του Α. Παπάγου 

και αργότερα στην Ε.Ρ.Ε. του Κ. Καραμανλή, τον οποίο διαδέχεται μετά τις εκλογές του 1963. Την περίοδο 

πριν τη δικτατορία σχημάτισε κυβέρνηση κατ’ εντολή του Βασιλιά Κωνσταντίνου Β΄, η οποία όμως δεν πήρε 

ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, που διαλύθηκε στις 14 Απριλίου του 1967. 

https://www.sansimera.gr/biographies/318 (πρόσβαση 17/4/2019). 
66

 Συγκεκριμένα για κατοχή χασίς, γιατί τότε το LSD δεν ήταν παράνομο στη χώρα μας. 

https://www.sansimera.gr/biographies/318
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για να την «ακούσει » όλη η Αθήνα! Σε συνέντευξη του Πουλικάκου (2013) όπ. αναφ στο 

Μάλλη (2016) διαβάζουμε 

Τις πρώτες ημέρες της χούντας το συζητούσαμε σοβαρά με κάτι φίλους, αλλά αν ρίχναμε 

κάτι στη λίμνη, ειδικά με τις καταστάσεις που επικρατούσαν τότε, το πιο πιθανό ήταν ότι θα 

γινόταν κόλαση. Ή και τίποτα, εφόσον η ποσότητα δεν θα ήταν αρκετή για να τριπάρει 

κανονικά όλος ο κόσμος. Φαντάσου όμως να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δεν θα ήταν καθόλου 

απλό, γιατί όταν έχεις να κάνεις με ακραίες καταστάσεις, με όπλα, τανκς κ.λ.π. δεν 

αστειεύεσαι. (σελ. 44). 

Η συναυλία των Rolling Stones έγινε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στις 17 

Απριλίου του 1967 και αποτελεί κομβικό σημείο στην ελληνική ροκ κουλτούρα. Ακόμη και 

οι δημοσιογράφοι «προέβλεπαν ότι κάτι κακό θα γινόταν και κατηγορούσαν το 

συγκρότημα». (Νταλούκας, 2006:183). Κατά τη διάρκεια της συναυλίας ο M. Jagger άρχισε 

να πετάει τριαντάφυλλα από μια ανθοδέσμη που του είχαν δώσει στον κόσμο. Η αστυνομία 

θεώρησε ότι επρόκειτο για κομμουνιστική πράξη…και άρχισε να χτυπάει τα παιδιά που 

προσπαθούσαν να πιάσουν τα λουλούδια. Ο Jagger άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα και 

λέγεται ότι χαστούκισε έναν αστυνομικό. (Νταλούκας, 2006:184). Ξεκίνησαν επεισόδια 

ανάμεσα στην αστυνομία και τους παρευρισκόμενους στην συναυλία, η οποία δυστυχώς 

τελείωσε λίγο μετά. Η συναυλία αυτή δείχνει εμφανώς πόσο συντηρητική, ανέτοιμη και 

προκατειλημμένη ήταν η ελληνική κοινωνία σε σχέση με τη ροκ μουσική και τα νεανικά 

κινήματα αμφισβήτησης το 1967, ακόμη και αν τυπικά η δικτατορία επιβλήθηκε τέσσερις 

μέρες αργότερα. 

Η πρώτη αναφορά στην Ελλάδα σε beatniks ή hippies γίνεται τον Φεβρουάριο του 

1967 στην εφημερίδα «Βραδυνή» που παρουσιάζει τη μετατροπή ενός παλιού αρχοντικού 

στο κέντρο της Αθήνας σε «κέντρο ομαδικής διαβιώσεως μπίτνικς». (Κατσάπης, 2013:327). 

Αυτό μάλλον ήταν ένα από τα πρώτα κοινόβια στην Ελλάδα. Ο Κατσάπης υποστηρίζει ότι 

στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’60 δεν είχαμε πραγματικούς hippies, κυρίως λόγω του 

γεγονότος πως στη χώρα μας η οικογένεια δεν αποδεχόταν τις ελεύθερες σεξουαλικές 

σχέσεις, ούτε την εγκατάλειψη της πατρικής εστίας. (Κατσάπης, 2013:328).Ακόμη, 

θεωρείται εύλογο, όμως πρέπει να προστεθεί, πως στη χουντική Ελλάδα οι ελευθερίες της 

νεολαίας ήταν περιορισμένες, αφού κάθε πολιτιστική ή πολιτική κίνηση ήταν ελεγχόμενη.  
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5.4. Η κινηματογραφική τριλογία της γενιάς της αμφισβήτησης και η 

υποδοχή τους από το ελληνικό κοινό 

Τον Νοέμβρη του 1970 προβλήθηκε στην Ελλάδα η αμερικάνικη ταινία «Ξέγνοιαστος 

Καβαλάρης» (“Easy Rider”). Η ταινία παρουσιάζει το ταξίδι δύο νεαρών χίπηδων και ενός 

φίλου τους στην Αμερική του ’60 (hippies, κοινόβια, αγροτικές οικογένειες) και τον 

συντηρητισμό των κατοίκων του Νότου. Θεωρήθηκε ύμνος στη χίπικη και ελεύθερη ζωή και 

άρτια καλλιτεχνικά, ακόμη και από τον ελληνικό τύπο. (Κατσάπης, 2013:396). 

Στα μέσα Νοεμβρίου του 1970 προβλήθηκε στους αθηναϊκούς κινηματογράφους η 

αμερικάνικη ταινία «Φράουλες και αίμα» (“The Strawberry Statement”). Η ταινία 

παρουσίαζε την πορεία ενός απαθούς φοιτητή και τη μεταστροφή του σε πολιτικό ον, 

συμμετέχοντας σε οργανώσεις της αριστεράς. Ο ελληνικός τύπος θεώρησε την ταινία αυτή 

σαν ύμνο στις φοιτητικές εξεγέρσεις. (Κατσάπης, 2013:396). 

Στις 29 Νοεμβρίου του 1970 η επίσης αμερικάνικη ταινία «Γούνστοκ» 

(“Woodstock”) βγήκε στους αθηναϊκούς κινηματογράφους. Η εταιρεία διανομής αποφάσισε 

να γίνει η α΄ προβολή δωρεάν, όμως από πολύ νωρίς το πρωί ο κινηματογράφος «Παλλάς» 

είχε γεμίσει και η αστυνομία κατέβασε τα ρολά, για να μην επιτραπεί η είσοδος σε άλλους 

νεαρούς. Τότε χιλιάδες οργισμένοι νέοι προσπαθώντας να εισέλθουν στον κινηματογράφο 

συγκρούστηκαν με την αστυνομία και ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια. Αυτά ήταν πρωτόγνωρα 

για τη χουντική περίοδο στην Ελλάδα και «κίνησαν υποψίες» για την ύπαρξη νεανικού 

κινήματος αμφισβήτησης κατ’ αντιστοιχία με αυτά της Ευρώπης και της Αμερικής. Γράφει ο 

Κατσάπης (2013) για τα επεισόδια αυτά 

Τα επεισόδια στον κινηματογράφο ΠΑΛΛΑΣ ήσαν η πρώτη εμφανής ρωγμή στην κοινωνική 

γαλήνη που η Δικτατορία ήταν αποφασισμένη να επιβάλει στη χώρα, «προστατεύοντας» την 

ελληνική νεολαία από επιρροές που είχαν καταστήσει τους συνομηλίκους τους στο 

εξωτερικό ανεξέλεγκτους. Μια ρωγμή άμεσα συνδεδεμένη με τα μηνύματα που κουβαλούσε 

η ροκ μουσική της εποχής και τα συναισθήματα στα οποία έδινε φωνή. (σελ. 398). 
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5.5. Η περίπτωση του Π. Σιδηρόπουλου και του Ν. Άσιμου
67

 

Ο Π. Σιδηρόπουλος (1948-1990) ήταν μία από τις κορυφαίες περιπτώσεις της ελληνικής ροκ  

και underground σκηνής. Εμφανίζει σημαντικό έργο μετά το 1978, αφού εγκαταλείπει τις 

σπουδές του στο Μαθηματικό Θεσσαλονίκης. Είναι από τους πρώτους καλλιτέχνες που 

τολμάει να γράψει ροκ μουσική με ελληνικό στίχο. Εκφραστής κατά τον Αργύρη Ζήλο όπ. 

αναφ στο Αραβανής «των βαθύτερων συναισθηματικών πτυχών της ελληνικής γενιάς που 

παρακολούθησε το Γούντστοκ από απόσταση και έπλασε στη ψυχή της ένα δικό της κόσμο 

για να πληρώσει το κενό». Το άλμπουμ «Φλου» που ηχογραφείται με το συγκρότημα 

«Σπυριδούλα», το φθινόπωρο του 1978, «επηρεάζει βαθιά όλη τη μετέπειτα ροκ κουλτούρα». 

(Νταλούκας, 2006:356).   

Η ιδεολογία των ναρκωτικών (drug culture) είναι βέβαια έκδηλη στον κόσμο του 

«Φλου». Ο Σιδηρόπουλος είναι χαρακτηριστική περίπτωση καλλιτέχνη που εντάσσεται στην 

κουλτούρα αυτή των χρόνων 1976-1980 που μυθοποιούν το «επικίνδυνο πέρασμα» στα 

ναρκωτικά. (Νταλούκας, 2006:363-364). Ο Νταλούκας στο βιβλίο του «Ελληνικό Ροκ, 

Ιστορία της νεανικής κουλτούρας από τη γενιά του Χάους μέχρι το θάνατο του 

Σιδηρόπουλου, 1945-1990» χαρακτηρίζει τη δεκαετία του 1980, που έδρασε κυρίως και ο 

Σιδηρόπουλος, ως μελαγχολική δεκαετία. Η μελαγχολία θεωρεί ότι προέρχεται από τη 

συνεχιζόμενη απογοήτευση από την Αριστερά και από την αδικαίωτη επανάσταση του 

Πολυτεχνείου. Συγκαταλέγει τον Π. Σιδηρόπουλο και την Κ. Γώγου σε αυτή τη γενιά και 

ειδικότερα στην ομάδα που ονομάζει «κίτρινο σούρουπο», εντάσσοντας εκεί 

«μελαγχολικούς», ρομαντικούς καλλιτέχνες που συνδέονται με τα οπιούχα. (Νταλούκας, 

2006:379). Το κύριο σύμπτωμα αυτής της ομάδας είναι «η εγκατάλειψη στη σιγουριά του 

θανάτου» (Νταλούκας, 2006:387). Ο Σιδηρόπουλος πράγματι πέθανε από υπερβολική δόση 

ηρωίνης στις 6 Δεκεμβρίου του 1990. Ως ροκ τραγουδιστής της γενιάς του συμμετείχε σε 

δράσεις- συναυλίες υποστηρίζοντας τους τρανς και τους ομοφυλόφιλους, ενώ αρνήθηκε να 

ταυτιστεί κάπου ιδεολογικά ή ταξικά. (Παναγιώτου, 2017:216). 

                                                           
67

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το αφιέρωμα στους Π. Σιδηρόπουλο, Ν. Άσιμο και Κ. Γώγου του Σ. Θεοδωράκη  

στην εκπομπή «Οι Πρωταγωνιστές» του “Mega”, 18/11/08 https://www.youtube.com/watch?v=XAc1hP-eQUY 

(πρόσβαση 10/01/19) με τίτλο «Οι Άγιοι των Εξαρχείων». Κάποιοι μελετητές βέβαια, όπως η Ε. Παναγιώτου 

(Παναγιώτου, 2017:211) θεωρούν (ίσως δικαίως) ότι οι τρεις αυτοί καλλιτέχνες λίγη σχέση έχουν μεταξύ τους. 

Στην υποσημείωση 605 της Παναγιώτου υπάρχει μια περίληψη της συγκεκριμένης εκπομπής και η άποψη της 

συγγραφέως περί κανονικοποίησης της «αγίας τριάδας». Στην υποσημείωση 606, στο ίδιο, αναφέρεται επίσης η 

άποψη του Γ. Κορδέλλα που μιλάει στους «Πρωταγωνιστές», ο οποίος γνώριζε και τους τρεις και «σχολιάζει 

ότι τελευταία οι νέοι που δεν τους γνώρισαν έχουν την τάση λανθασμένα να τους ταυτίζουν. Λέει ότι το μόνο 

κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι φλερτάρανε και φτάσανε στα άκρα. Διαφέρανε ως προς τη στάση ζωής, το 

έργο, την πορεία και την προσωπικότητα», όπ. αναφ στο Παναγιώτου, (2017:211). 

https://www.youtube.com/watch?v=XAc1hP-eQUY
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Ο Ν. Άσιμος αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση underground καλλιτέχνη από τη 

Θεσσαλονίκη. Κατεβαίνοντας από την συμπρωτεύουσα, έγινε γρήγορα γνωστός «στην 

ημιπαράνομη καλλιτεχνική πρωτοπορία» (Ψάχου, 2011:55) της Αθήνας. Αυτοδίδακτος, 

τραγουδούσε σε μπουάτ της εποχής, έλεγε ευρηματικές παρλάτες, αυτοσχεδίαζε, σάρκαζε 

και αυτοσαρκαζόταν. (Ψάχου, 2011:55). Έχοντας αντιμιλιταριστική νοοτροπία προσπαθεί να 

αποφύγει τον στρατό παίρνοντας συνεχώς αναβολές και στήνοντας θεατρικές παραστάσεις 

κάθε φορά που έπρεπε να παρουσιαστεί, ενώ βρίσκεται σε εκρηκτική σχέση με την εξουσία. 

Παράλληλα άρχισε να εκδίδει «παράνομες» κασέτες τις οποίες ηχογραφούσε και τις 

πωλούσε μόνος του, μαζί με βιβλία που κουβαλούσε σε ένα καρότσι στο Πολυτεχνείο, στα 

Εξάρχεια και σε άλλα σημεία της Αθήνας. Επίσης, γράφει και εκδίδει σε λίγα αντίτυπα το 

βιβλίο «Αναζητώντας Κροκανθρώπους». Οι «Κροκάνθρωποι» ήταν «μια ομάδα 

ντανταϊστικού ήθους, που δημιουργεί καταστάσεις (συμβάντα) με στόχο την αποκόλληση 

του θεατή από την τυραννία του θεάματος» (Νταλούκας, 2012). Το χαρακτηριστικό σε κάθε 

συμβάν Κροκ είναι το βρίσιμο του κοινού. Τα «συμβάντα αυτά δείχνουν τον επηρεασμό της 

ομάδας (που συμμετείχε ο Άσιμος ως υβριστής, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες) από τη θεωρία 

του Guy Debord («Η κοινωνία του θεάματος»), όπου το θέαμα θεωρείται υποδούλωση. 

(Νταλούκας, 2014).    

Ο Άσιμος συμμετείχε σε συναυλίες, κοινωνικοπολιτικές εκδηλώσεις, 

μουσικοθεατρικά σχήματα, θέατρο του δρόμου και διάφορα δρώμενα και καταλήψεις. Είχε 

μια μορφή σχιζοφρένειας που του δημιουργούσε την ψευδαίσθηση ενός «άλλου» εαυτού, 

ενός οδηγητή που «του αποκαλύπτει τη γνώση και τον ετοιμάζει για κάτι μεγάλο» 

(Νταλούκας, 2006:395). Κατηγορήθηκε για το βιασμό μιας κοπέλας, για πειράματα, 

βασανισμούς και θανάτωση ζώων, και για επιθετικότητα, κυρίως εναντίων γυναικών. 

Οδηγήθηκε πολλές φορές σε ψυχιατρικές κλινικές και τελικά τον Μάρτιο του 1988 

αυτοκτόνησε στο σπίτι του. 

5.6. Ο τόπος του ελληνικού underground 

«Μπορεί η Πλάκα να υπήρξε η μήτρα του underground της εποχής που εξετάζουμε, τα 

Εξάρχεια όμως ήταν η περιοχή που εκείνο ανετράφη και ανδρώθηκε» (Κολοβός, 2012:43). 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 άνοιξαν στην Πλάκα μια σειρά από μαγαζιά (π.χ. η «Σοφίτα» 

ή το «Mad» ), όπου συγκεντρώνονταν νέοι της αντικουλτούρας της εποχής (hippies, πανκς ή 

φρικιά). Σιγά- σιγά όμως με το σχέδιο «ανάπλασης» που επιβλήθηκε στην περιοχή 
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απομακρύνθηκαν όλοι οι παραπάνω και αυτή αφέθηκε «στην υπεραξία που είχε ανακαλύψει 

ο οργανωμένος τουρισμός και ο πραγματισμός του “real estate”». (Κολοβός, 2015:166). 

Τα Εξάρχεια με τα φτηνά νοίκια γίνονται γρήγορα στα τέλη της δεκαετίας του ’70 

ένας χώρος επαναστατικών ιδεών, σουρεαλιστικών ή ντανταϊστικών ρευμάτων και 

κοινοβιακής ατμόσφαιρας σε αντίθεση με το «πολιτικά ορθό» Κολωνάκι που συγκέντρωνε 

μια άλλου είδους νεολαία. Διαβάζουμε στην «Εφήμερη πόλη» 5-6 (Απρίλιος 85), 9 όπ.αναφ. 

στο Κολοβός (2012) 

Τα Εξάρχεια {είναι} ένας τόπος που στο πρόσωπό του συνοψίζεται άρτιο το μοντέλο μιας 

αντικοινωνικότητας. Ένας τόπος «εστία» του περιθωρίου, κάθε λογής περιθωρίου· 

αναρχικοί, αναρχοαυτόνομοι, αριστεριστές, ναρκομανείς, πανκς, ομοφυλόφιλοι, αλκοολικοί, 

μικροκλεφτρόνια, αργόσχολοι και χαραμοφάηδες. (σελ. 43). 

Σημαντικό ρόλο προώθησης της underground κουλτούρας της εποχής έπαιξαν οι 

συναυλίες που τελέστηκαν στις πέριξ πανεπιστημιακές σχολές: Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), 

Νομική. Οι συναυλίες αυτές «λειτούργησαν ως τελετουργικά που συνένωναν τις 

εξαρχειώτικες φυλές» (Κολοβός, 2012:45). Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της underground 

κουλτούρας των Εξαρχείων ήταν οι «καταλήψεις στέγης», μια προσπάθεια συμβίωσης πέρα 

από την οικογενειακή εστία και το φοιτητικό ενοικιαζόμενο διαμέρισμα. Από τις πιο γνωστές 

καταλήψεις πάνκηδων ήταν η “Villa Amalias” που βρισκόταν αρχικά στην Αμαλίας και 

αργότερα στην Αχαρνών και Χέυδεν. Ήταν ένας χώρος αυτοδιαχειριζόμενος, όπου έπαιζαν 

μουσικά συγκροτήματα με την προϋπόθεση ότι δεν έπαιζαν και σε μαγαζιά. Το εισιτήριο που 

υπήρχε στην αρχή σιγά-σιγά καταργήθηκε και τη θέση του πήρε ένα «κουτί ενίσχυσης». 

(Κολοβός, 2012:46). 

Στα Εξάρχεια επίσης αναδύθηκε και ενδυναμώθηκε το αντιεξουσιαστικό κίνημα που 

προήλθε κατά τον Π. Καλαμαρά (2013), όπ. αναφ. στο Κολοβός (2015:203) «από διάφορες 

μήτρες αμφισβήτησης (κοινοβουλευτική Αριστερά, μ-λ
68

 ορθοδοξία, φοιτητικό και εργατικό 

κίνημα, κουλτούρα αντεργκράουντ), αλλά στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ορίζονται ως 

αναρχικοί». Στα Εξάρχεια στην οδό Στουρνάρη, εξάλλου, έλαβε χώρα και η δολοφονία του 

Μ. Καλτεζά από αστυνομικό στις 17/11/1985, στη διάρκεια διαδηλώσεων για την επέτειο 

εξέγερσης του Πολυτεχνείου. 
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 Μαρξιστική- Λενινιστική. 
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5.7. Ο underground τύπος 

Σημαντικό μερίδιο στην underground κουλτούρα φέρει ο τύπος σε παραδοσιακές μορφές 

(περιοδικά) ή εναλλακτικές ( π.χ. fanzines
69

) ή και τα περιοδικά κόμικ. Ο Λ. Χρηστάκης 

(1928-2009), εκδότης πολλών underground περιοδικών όπως ο «Κούρος» και το “Panderma” 

δίνει τον εξής ορισμό για τον underground τύπο  όπ. αναφ στο Παπαδημητρίου (2012) 

Το underground έντυπο για να χαρακτηριστεί ως τέτοιο, δεν πρέπει να είναι επίσημο 

όργανο ενός κόμματος ή μιας νεολαίας, έστω και άμα κυκλοφορεί παράνομα. Συνήθως ο 

όρος underground περικλείει έντυπα, φυλλάδια, μπροσούρες, που η κυκλοφορία τους γίνεται 

με τρόπο ανεπανάληπτο, υπόγειο, ασταθή και ο εκδότης τους δεν έχει οικονομικά οφέλη και 

οικονομικά κίνητρα. Η δε ύλη τους είναι πάντα σε συνδυασμό με την πολιτική και όχι 

πολιτική…Ο εκδότης (σκέψου καλύτερα «κυκλοφορητής») ενός εντύπου αντεργκράουντ έχει 

μια γενικότερη αρνητική στάση απέναντι στο σύστημα, που του είναι απωθητικό ή 

εκμεταλλευτικό, που δεν προάγει το ερωτικό ένστικτο των πολιτών και το θεωρεί 

ανελεύθερο (σελ. 146). 

Μια σημαντική προσπάθεια ήταν το περιοδικό «Πάλι» με πρωτοβουλία του ποιητή Ν. 

Βαλαωρίτη (1921), όπου στα έξι τεύχη του περιοδικού «δημοσιεύτηκαν πρωτότυπα κείμενα 

και μεταφράσεις που εξέφραζαν ακριβώς τις ανησυχίες μέσα στους υπάρχοντες τρόπους 

έκφρασης που πάσχιζαν να γνωστοποιήσουν στο κοινό τρόπους ευρείς, ελεύθερους, 

αιχμηρούς». (Μπαμπασάκης
70

:533-535). Κυρίαρχες μορφές του περιοδικού ήταν ο Δ. 

Πουλικάκος (1943), ο Π. Κουτρουμπούσης (1937-2019), ο Λ. Χρηστάκης (1928-2009) και 

άλλοι δημιουργοί. Στο «Πάλι» δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά ποιήματα της γενιάς μπιτ, του 

θεωρητικού του υπερρεαλισμού A. Breton (1896-1966), του O. Paz (1914-1988). Ο Λ. 

Χρηστάκης εξέδωσε τον Ιανουάριο του 1978 και το «Ιδεοδρόμιο», ένα είδος 

δεκαπενθήμερης εφημερίδας, όπου παρουσίαζε νέα ρεύματα σκέψης, άγνωστα στην Ελλάδα 

και μέσα από το οποίο εκφράστηκαν πολλοί νέοι καλλιτέχνες. 

Σημαντικότατη ήταν η ίδρυση του εκδοτικού οίκου «Διεθνής Βιβλιοθήκη». Εκεί 

εκδόθηκε για πρώτη φορά «Η κοινωνία του θεάματος» του Guy Debord (1931-1944), έργα 

                                                           
69

 Fanzine (fan, οπαδός και zine, περιοδικό από το magazine), (στα ελληνικά. φανζίν) είναι είδος εντύπου που 

φτιάχνεται και κυκλοφορεί από ερασιτέχνες εκδότες και δημιουργούς και διανέμεται συνήθως χέρι με χέρι, έξω 

από τα καθιερωμένα πλαίσια διακίνησης εντύπων. Μοιράζονται δωρεάν ή με χαμηλό αντίτιμο, που συνήθως 

διατίθεται για το επόμενο τεύχος. https://el.m.wikipedia.org/wiki/Φανζιν (πρόσβαση 17/4/2019).  
70

 Ο Μπαμπασάκης στο «Μια Ελλάδα ορατή αλλά αθέατη» αναφέρει επίσης το δισκοπωλείο και βιβλιοπωλείο 

“Pop Eleven” των αδελφών Φαληρέα,  όπου εκεί μπορούσε κάποιος να βρει προωθημένη δισκογραφία, σπάνιες 

εκδόσεις και πρωτοποριακά έντυπα. Στο ίδιο υπάρχει αναφορά στην Κ. Γώγου που «στράφηκε στην ποίηση, 

γράφοντας με έναν σχεδόν ανεπεξέργαστο, βίαιο, ανυπότακτο και εμπρηστικό τρόπο την ιστορία του σώματός 

της, και συνάμα ποιητικά μανιφέστα ενάντια στα δεινά της εποχής και της κοινωνίας μας» (Μπαμπασάκης, 

Εγκυκλοπαίδεια pocket- Δομή.) 

https://el.m.wikipedia.org/wiki/Φανζιν


81 

 

της R. Luxembourg (1871-1919), του K. Marx (1818-1883), του Bakounin (1814-1876). Με 

ίδιο προσανατολισμό ιδρύθηκε ο εκδοτικός οίκος «Ελεύθερος Τύπος» που εξέδωσε έργα του 

P. Kropotkin (1842-1921) και του E. Malatesta (1853-1932). Ακόμη οι εκδόσεις «Απόπειρα» 

εξέδωσαν έργα των μπιτ λογοτεχνών όπως του A. Ginsberg, του W. Burroughs αλλά και 

έργα του C. Bukowski (1920-1994).  

 

5.8. Η ελληνική «σκηνή» underground 

Αν και το ελληνικό underground δεν έχει μελετηθεί εκτενώς, μπορεί να ειπωθεί ότι εκτός 

από την άποψη ότι υπήρχε ελληνικό underground (έστω και λίγο διαφορετικό από εκείνο του 

δυτικού κόσμου), υπάρχει η άποψη ότι υπήρχε μόνο μια «σκηνή» underground στην Ελλάδα 

και όχι ολόκληρο ρεύμα ή τάση. Γι’αυτό το θέμα γράφει ο Μήτρας (1975) όπ. 

αναδημοσιεύεται στο Μήτρας (2012:56) «1956-1975, μια εικοσαετία που προσδιορίζει το 

σχηματικό πλαίσιο δράσης της «Σκηνής»: ενός κύκλου ανθρώπων (κι όχι συγκροτημένης 

ομάδας) που με το έργο τους αποτελούν - για τον ελληνικό χώρο- τη μοναδική, έστω και 

ανεπαρκή, πρόταση μιας «υπόγειας» ή «παράλληλης» κουλτούρας» (Μήτρας, 2012:56). Ο 

Μήτρας σε γενικά πλαίσια θεωρεί ότι δεν υπήρχε ελληνική αντικουλτούρα (underground), 

αλλά ελληνική «σκηνή» underground, κάτι σαφώς πιο περιορισμένο. Οι επιρροές κατά τη 

γνώμη του από τα ξένα πρότυπα είναι εμφανείς, ωστόσο, υπήρξαν προσαρμογές και αλλαγές 

στα μέτρα της ελληνικής πραγματικότητας που αποδυνάμωσαν το κίνημα (Μήτρας, 

2012:56). 

Χαρακτηριστικά αυτής της «σκηνής» είναι η σάτιρα, η αμφισβήτηση της επίσημης 

κουλτούρας και η προσφυγή στο ντανταϊσμό και στον υπερρεαλισμό. Ο Μήτρας υποστηρίζει 

ότι αυτή η «σκηνή», σύμφωνα με την ελληνική πολιτισμική πραγματικότητα μπορεί να 

διεκδικήσει τον τίτλο του ελληνικού underground. Σύμφωνα όμως με τη διεθνή 

πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό. Γράφει πιο κάτω ο Μήτρας (2102). 

Διεθνώς, ο όρος underground, έχει ταυτιστεί με σαφέστατη κοινωνικοπολιτική 

δραστηριότητα, της οποίας η (αντι-) κουλτούρα αποτελεί απλώς ένα (ακόμη) μέσο. Επίσης 

το (αντί) πολιτιστικό underground διακρίνεται και για τη συστηματοποίηση με την οποία 

ασκήθηκε και ασκείται ακόμη. Η «Σκηνή» ποτέ δεν συστηματοποίησε/οργάνωσε το έργο 

της. Οι αφορμές για μια κάποια συγκροτημένη «εμφάνιση», έρχονται συνήθως απ’ έξω 

(σελ 57). 
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Παρά τις ενστάσεις του ο Μήτρας στο κείμενο του « (Ατελής) Εισαγωγή στη Σκηνή/ 

(ή το ελληνικό underground) που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Σήμα» το 1975, και 

αναδημοσιεύτηκε το 2012 στο αφιέρωμα της Athens Voice για το Αθηναϊκό underground 

αναφέρει στο τέλος ότι «το φαινόμενο “Σκηνή”, αναπόσπαστο μέρος του ιδιόμορφου 

νεοελληνικού (κοινωνικού- πολιτιστικού) φαινομένου, είναι ένα γεγονός και μια παρουσία 

αναμφισβήτητη» (Μήτρας, 2012:56). 

 

5.9. Υπήρξε τελικά το ελληνικό underground (αντικουλτούρα); 

  (ομοιότητες με τη Δύση) 

Άλλοι ερευνητές θεωρούν πως όντως υπήρξε το ελληνικό underground, το οποίο σε πολλά 

σημεία έμοιαζε με την αντικουλτούρα της Δύσης, είτε στη μορφή του, είτε στα αίτια 

δημιουργίας του. Ο Μάλλιαρης θεωρεί ότι η ελληνική αντικουλτούρα αρχίζει να εδραιώνεται 

τη δεκαετία του ’70. Πιστεύει ότι η «αστικοποίηση της χώρας και η σταδιακή εισαγωγή του 

μοντέλου της κοινωνίας της κατανάλωσης, με ό,τι αυτή συνεπάγεται (μαζοποίηση, άδειασμα 

της ζωής από νόημα, μοναξιά κ.λ.π.)» (Μάλλιαρης, 2012:126) δημιουργούν μια 

πραγματικότητα που μοιάζει πολύ με αυτή των δυτικών χωρών, επομένως τα αίτια 

δημιουργίας μιας ελληνικής αντικουλτούρας υπάρχουν. 

  Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο στην δεκαετία του ’70 στην Ελλάδα έχουμε μια 

κοινωνική κριτική εμπνεόμενη από ιδέες και καλλιτεχνικές πρακτικές που συνάδουν με 

αυτές της Δύσης (έστω και καθυστερημένα), που «εμπνέουν συλλογικά εγχειρήματα» και 

«συνδέονται με πολιτικές κινητοποιήσεις συγκεκριμένων χωρών» (Μάλλιαρης, 2012:126). 

Ακόμη, πρώτη φορά στην Ελλάδα εμφανίζονται οι ιδέες της σεξουαλικής απελευθέρωσης, 

του φεμινισμού αλλά και ενός LGBT
71

 κινήματος. Γράφει ο Μάλλιαρης (2012) για την 

αντικουλτούρα και τον ελευθεριακό χώρο στην Ελλάδα στην υποσημείωση 31 

Οι πρώτες φεμινιστικές ομάδες, εμπνεόμενες από το «δεύτερο κύμα» του φεμινισμού, 

ιδρύονται το 1974-75 (π.χ. η Κίνηση για την Απελευθέρωση των Γυναικών), ενώ εκείνη την 

περίοδο ή λίγο αργότερα αρχίζουν να εκδίδονται και περιοδικά όπως η Σκούπα, η Λάβρυς 

κ.λ.π., την ώρα που η Εκδοτική Ομάδα Γυναικών αρχίζει να εκδίδει μερικές κλασικές του 

φεμινισμού… Ταυτόχρονα, το 1976 ιδρύεται το Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλόφιλων 

Ελλάδας, το 1980 το Αυτόνομο Μέτωπο Ομοφυλόφιλων Θεσσαλονίκης, ενώ «οι 

προσπάθειες διοργάνωσης ενός Φεστιβάλ Υπερηφάνειας για τα άτομα της ΛεΓκΑΤ ( ή 
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 Το LGBT είναι αρκτικόλεξο από τα αγγλικά (Lesbian, Gay, Biosexual, Transgender). Στα ελληνικά 

μεταφέρεται ως ΛΟΑΤ Κοινότητα. (Λεσβία, Ομοφυλόφιλος, Αμφιφυλόφιλος, Τρανς). 
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LGBT) κοινότητας, άρχισαν τη δεκαετία του ‘80. Συγκεκριμένα, στις 26 Ιουνίου 1982 

οργανώθηκε στο Ζάππειο από την Α.Κ.Ο.Ε.
72

 συλλαλητήριο με πλακάτ που έγραφαν «Η 

ομοφυλοφιλία είναι ανθρώπινη δυνατότητα- διεστραμμένη είναι η κοινωνία σας». (Η 

Ιστορία του Λεσβιακού- Γκέι-Αμφί & Τρανς Κινήματος στην Ελλάδα: Μια Πρώτη 

Αποτίμηση, Αθήνα, Athens Pride 2008, σ. 5) (σελ. 126). 

Επίσης την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τον Μάλλιαρη εμφανίζεται για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα μια κριτική στην αριστερά με τη διάδοση του αναρχισμού και των 

Καταστασιακών, του Κ. Καστοριάδη (1922-1997), του W. Reich (1897-1957) και 

Συμβουλιακών μαρξιστών όπως η R. Luxembourg. Τέλος, υπερασπίζοντας την άποψη ότι 

υπήρχε ελληνική αντικουλτούρα (underground) στην Ελλάδα, (παρόμοια, όχι πανομοιότυπη 

με αυτή της Δύσης, μαζί με τις ιδιαιτερότητες της) μπορούν να προστεθούν δύο στοιχεία που 

αναφέρθηκαν και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αρχικά, ο χώρος των Εξαρχείων ήταν ένας 

τόπος στον οποίο τίθεντο υπό αμφισβήτηση «όλα τα ιδεολογήματα που είχαν ως και την 

περίοδο της Χούντας οργανώσει την πνευματική και πολιτιστική ζωή: την επίσημη 

ελληνοχριστιανική ιδεολογία και την αριστερή εκδοχή του εθνικισμού» (Μάλλιαρης, 

2012:128). Από την άλλη, τα «ανεξάρτητα», εναλλακτικά περιοδικά της εποχής 

(«Ιδεοδρόμιο», «Πάλι», «Κράξιμο» κ.α. ) με την σφοδρή κριτική που άσκησαν στο χώρο του 

θεάματος, στην ψυχιατρική, στον μιλιταρισμό, αλλά και με την υποστήριξη τους στα 

οικολογικά θέματα, στη σεξουαλική χειραφέτηση και στα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, 

συνηγορούν για την ύπαρξη μιας underground «εποχής» στην ελληνική πολιτισμική ιστορία. 

 

5.10. Οι διαφορές του ελληνικού underground με αυτό των δυτικών 

χωρών 

Στην παραδοχή λοιπόν για την ύπαρξη ελληνικής αντικουλτούρας (underground) ή «σκηνής» 

για την Ελλάδα, (αν θεωρηθεί ότι υπήρχε μόνο ελληνική «σκηνή» underground) δεν μπορεί 

να παραγνωριστεί το γεγονός πως υπήρξαν σημαντικές διαφορές με την αντικουλτούρα της 

Δύσης. Αρχικά, είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα όλα έρχονται κάπως καθυστερημένα. 

Καλλιτεχνικά ρεύματα και πρακτικές που εμφανίστηκαν στη Δύση και που επηρέασαν το 

underground κίνημα (όπως ο σουρεαλισμός ή ο ντανταϊσμός) εμφανίστηκαν πολύ πιο νωρίς 

εκεί (αρχές 20
ου

 αιώνα), ενώ στην Ελλάδα πολύ αργότερα. Επίσης, στην Ελλάδα «η 
                                                           
72

 Το Α.Κ.Ο.Ε είναι αρκτικόλεξο για το Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλοφίλων Ελλάδας που γεννήθηκε το 

1976. Με πρωτοβουλία του ξεκίνησε το 1978 το περιοδικό «Αμφί» με στόχο την απελευθέρωση της 

ομοφυλοφιλικής επιθυμίας. Το περιοδικό που αντιμετώπισε το 1979 τη δικαιοσύνη στη «δίκη περί ασέμνων» 

και τελικά την κέρδισε, κυκλοφορούσε μέχρι το 1990. (Μάης, 2015). 
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αντικουλτούρα συμπίπτει με τη δημιουργία ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου, του 

αναρχικού, ελευθεριακού ή “αντιεξουσιαστικού” χώρου» (Μάλλιαρης, 2012:127), κάτι που 

δε συναντούμε στις δυτικές χώρες, στις οποίες ο αναρχικός ή αντιεξουσιαστικός χώρος είχε 

κυρίως λαϊκά ερείσματα και προήλθε από το εργατικό κίνημα του 19
ου

 αιώνα. Δίπλα σε αυτό 

μπορεί να προστεθεί και άλλη μια διαφορά: η ελληνική αντικουλτούρα αναδύθηκε ως 

αντίδραση και στην αριστερά, κάτι που δεν συνέβη στη Δύση, όπου η αντίστοιχη 

αντικουλτούρα αναδύθηκε στους κόλπους της αριστεράς, αλλά κυρίως της «Νέας 

Αριστεράς». (New Left). 

Από την άλλη πλευρά, τα νεολαιίστικα κινήματα του ’60 στη Δύση απεχθάνονταν 

οτιδήποτε λαϊκό ως «μικροαστικό, αντιδραστικό και πατριαρχικό». (Μάλλιαρης, 2012:129). 

Δε συνέβη όμως το ίδιο με το ελληνικό underground που συνδέθηκε με το λαϊκό στοιχείο, 

έστω και χιουμοριστικά ή σατυρικά. Αυτό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της 

ελληνικής αντικουλτούρας. Γράφει ο Μάλλιαρης (2012) 

Πρόκειται για μία μη εξιδανικευτική σύνδεση με τις ουσιαστικά λαϊκές ρίζες της, 

νεοελληνικής κουλτούρας. Μέσα από ένα χιουμοριστικό και κωμικό πνεύμα, αναδεικνύεται, 

μεταξύ άλλων, και ο λαϊκός πολιτισμός, με τα καλά του και τα κακά του, ως αυθόρμητος, 

βαλκάνιος, υπαρκτός σουρεαλισμός: «ο σουρεαλιστής υδραυλικός, Κώστας Τσάκωνας», οι 

λαϊκοί τύποι του Χάρρυ Κλυνν, το λαϊκό σκυλάδικο στοιχείο στη γλώσσα και τη μουσική του 

Πιλαλί,…ακόμη και η Πάολα
73

 ως υπαρκτή προσωπικότητα του κινήματος…Αυτό είναι ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής αντικουλτούρας που θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

τη διακρίνει από τις καθεαυτό δυτικές της ομολόγους. (σελ. 129). 

  Ο Α. Κυπάρισσος στην ανάλυση του για «Το underground στην πολιτιστική 

διαστρωμάτωση της σύγχρονης Ελλάδας» αναφέρει ότι στην Ελλάδα  πριν το 1980 

(συγκρίνοντας το αμερικάνικο underground και το ελληνικό) υπήρχαν δύο άξονες αναφοράς 

για τους Έλληνες δημιουργούς: οι βίαιες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις της χώρας και η 

ελληνικότητα. (Κυπάρισσος, 2012:135). Για τον πρώτο άξονα θεωρεί ότι, ενώ στην υπόλοιπη 

Δύση ο καλλιτέχνης νομιμοποιούνταν να έχει «παρεκκλίνουσες πολιτικές απόψεις», η 

μετεμφυλιακή Ελλάδα θεωρούσε κάθε στροφή στην αριστερά σαν κάτι ακραίο. 

(Κυπάρισσος, 2012:135). 

  Για την ελληνικότητα θεωρεί πως συνέβη το εξής παράδοξο: στην Ελλάδα, που δεν 

είχε παρελθόν αστικού πολιτισμού, δεν ίσχυε ό, τι στις υπόλοιπες χώρες της Δύσης, αφού η 

                                                           
73

 Η Πάολα είναι η Πάολα Ρεβενιώτη (γεννημένη ως Παύλος Ρεβενιώτης), τρανς γυναίκα, ιερόδουλη, εκδότρια, 

ποιήτρια και πρωτοπόρος στην ελληνική ΛΟΑΤ Κοινότητα. Θεωρείται ένας θρύλος του ελληνικού 

underground. Για περισσότερες πληροφορίες στη συνέντευξη του Α. Αγγελιδάκη «Πάολα: ένας θρύλος του 

αντεργκράουντ μιλά στη LIFO» https://www.lifo.gr/mag/features/3572 (πρόσβαση 17/01/2019). 

https://www.lifo.gr/mag/features/3572
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λαϊκή κουλτούρα αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ θετικά, ακόμη και την περίοδο του 

μοντερνισμού. Αυτό έφερε την κατάλυση της διάκρισης αστικού (υψηλού) vs λαϊκού 

(χαμηλού) πολιτισμού, κάτι που καθόρισε τη μεταμοντέρνα κουλτούρα. 

  Ο Κυπαρίσσος πιστεύει ότι η ρήξη που έφερε μαζί του το μεταμοντέρνο στην Ελλάδα 

ήταν σε κάποιο βαθμό διαφορετική σε σχέση με τα δυτικά κράτη. Μετά τη δικτατορία 

λοιπόν, διαμορφώθηκαν στη χώρα μας δύο καλλιτεχνικές τάσεις. Η πρώτη ήταν μια τέχνη 

αριστερή, (χωρίς όμως να συνοδεύεται με καλλιτεχνικό προοδευτισμό) που ενέταξε μέσα της 

το λαϊκό στοιχείο, ενώ η άλλη ήταν μια νέα γενιά καλλιτεχνών του ’60 και του ’70 που 

απαξίωσε το λαϊκό στοιχείο. Υπήρξε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μια μείξη υψηλής και 

χαμηλής κουλτούρας. Καταλήγει λοιπόν ότι το ελληνικό underground δεν εγκλωβίστηκε στις 

διαμάχες της Δύσης περί λαϊκού ή αστικού, χαμηλού ή υψηλού, αλλά όπως γράφει ο 

Κυπαρίσσος (2012) 

Άλλες φορές (το ελληνικό underground) αντιμετώπισε με σκωπτικό τρόπο τόσο την 

ελληνικότητα όσο και την προοδευτική υστερία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις το δίλημμα δύση 

ή ελληνικός λαϊκός πολιτισμός φάνηκε ψευτοδίλημμα, όπως στο έργο του Ακριθάκη. Άρα, η 

κατ’εξοχήν περιθωριακή στάση πολλών underground καλλιτεχνών δεν ήταν κυρίως η 

αντιθεσμική τους ή αντιδραστική στάση αλλά μια ελαφρότητα και πολλές φορές αποστροφή 

στην κύρια, αλλά τελικά επίπλαστη, διαμάχη στην ελληνική πολιτισμική ταυτότητα… Ενίοτε 

(το ελληνικό  underground) μπορούσε να φτάσει σε επιτηδευμένο κυνισμό και σε αναρχικό 

αυτισμό, όμως στην πιο ανέμελη μορφή του παρέμενε από τις πιο αυθόρμητες εξωθεσμικές 

πολιτισμικές κινήσεις ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. (σελ. 137). 

  Μια άλλη διαφορά του ελληνικού underground μπορεί να ειπωθεί πως έγκειται στην 

παρουσία του σε ορισμένους θύλακες έκφρασης, άρα δεν «γεννήθηκε με τον συστηματικό 

και θεσμικό τρόπο που έγινε στις Η.Π.Α,…όπου ο μοντερνισμός και η αβανγκάρντ 

αποτελούσαν επίσημες κρατικές και εκπαιδευτικές αναφορές». (Κυπάρισσος, 2012:137). 

Αυτό το τεκμηριώνει συγκρίνοντας τα Εξάρχεια με το East Village της Ν. Υόρκης. Τα 

Εξάρχεια παραμένουν πολύ πιο πολιτικοποιημένα και απρόσιτα για τη θεσμική τέχνη, λόγω 

του ακραίου πολιτικού ήθους που υπήρχε εκεί, κάτι που δε συνέβη στην παραπάνω περιοχή 

της Ν. Υόρκης, που θεωρούνταν μεν underground, υποβαθμισμένη και περιθωριοποιημένη, 

όμως σε αυτήν κινούνταν και πολλοί lifestyle μποέμ καλλιτέχνες που μπορεί να πουλούσαν 

πίνακες εκατομμυρίων δολαρίων! (Κυπάρισσος, 2012) 



86 

 

6. Η Κατερίνα Γώγου 

6.1. Σύντομη βιογραφία και εργογραφία 

Η Κατερίνα Γώγου (Αθήνα, 1940-1993) ήταν ηθοποιός και ποιήτρια. Σπούδασε στη 

δραματική σχολή του Τάκη Μουζενίδη και στις σχολές χορού των Πράτσικα, Ζουρούδη και 

Βαρούτη (Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 2007). Από μικρή συμμετείχε σε παιδικούς 

θιάσους, ενώ κατά τη δεκαετία του 1960 έγινε γνωστή μέσα από πολύ γνωστές ταινίες της 

Φίνος Φιλμς («Το ξύλο βγήκε απ’ τον Παράδεισο», «Μια τρελή- τρελή οικογένεια», «Η δε 

γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Ο τρελός τα’ χει 400», «Τι έκανες στον πόλεμο Θανάση;») 

(Μποσκοΐτης, 2009:80). Σε αυτές τις ταινίες είναι γεγονός ότι συνήθως υποκρίνεται την 

ανέμελη, χαζούλα, σκανταλιάρα, τεντιμπόισσα ή χίπισσα. (Μποσκοΐτης, 2009:80) Αργότερα 

βέβαια, με το που αρχίζει να γράφει ποίηση, η ποιήτρια αλλάζει. Πραγματοποιεί λοιπόν 

«ριζικές αλλαγές στην καλλιτεχνική της πορεία κάνοντας ένα πελώριο άλμα από το “αστικό 

θέαμα” της Φίνος Φιλμς στον υπαρξιακό ίλιγγο της «Παραγγελιάς» (Παναγιώτου, 2013:2). 

Συμμετέχει στο «Βαρύ πεπόνι» καταγγέλλοντας την «ανέλιξη του μικροαστισμού που 

ακολούθησε τον Μεταπολιτευτικό μεγαλοϊδεατισμό» (Μποσκοΐτης, 2009:80), και στην 

«Παραγγελιά» (και οι δύο ταινίες του Τάσσιου). Με αυτόν τον τρόπο «απορρίπτει το 

καπιταλιστικό και αντιεπαναστατικό πρότυπο που προτείνει ο χώρος του αστικού θεάματος 

και διατυπώνει καθαρά πια τις ανάγκες και τα αιτήματά της, εντάσσοντάς τα  στη σφαίρα του 

συλλογικού» (Ουζούνη, 2013:28).  

Το 1978 δημοσιεύτηκε η πρώτη της ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Τρία Κλικ 

Αριστερά». Το βιβλίο μεταφράστηκε στα αγγλικά από τον J. Hirchmann και εκδόθηκε στο 

Σαν Φρανσίσκο από τις εκδόσεις “Night Horn Books”. Ακολούθησαν τα βιβλία «Ιδιώνυμο» 

(1980), «Το Ξύλινο Παλτό» (1982), «Απόντες (1986)», «Ο Μήνας των Παγωμένων 

Σταφυλιών» (1988), «Νόστος» (1990). Μετά τον θάνατό της εκδόθηκε το βιβλίο «Με λένε 

Οδύσσεια» (2002) με ποιήματα, πεζά και αποσπάσματα από το ημερολόγιό της.  Όλα της τα 

βιβλία εκδόθηκαν και επανεκδίδονται μέχρι σήμερα από τις εκδόσεις Καστανιώτη, εκτός από 

την πρώτη έκδοση της συλλογής «Νόστος» (εκδόσεις Λιβάνη) (Σπυράτου, 2009:25). Τα έργα 

της γνώρισαν πολλές επανεκδόσεις. Έδωσε η ίδια τέλος στη ζωή της τον Οκτώβριο του 1993 

στα Εξάρχεια. 
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6.2.  Θεματολογία 

Η Γώγου έζησε τα σημαντικότερα γεγονότα της ελληνικής ιστορίας και επηρεάστηκε 

βαθύτατα από αυτά. Είναι τα γεγονότα από τον εμφύλιο και μετά που αποτελούν τον καμβά 

πάνω στον οποίο σχηματίζονται με έντονα χρώματα οι αποκαλύψεις και οι αλήθειες της 

ποίησής της (Σπυράτου, 2007:17). Η ποίηση της μπορεί να χαρακτηριστεί έντονα βιωματική 

και εξομολογητική (Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 2007). Μέσα από το έργο της 

άσκησε οξεία κριτική στον καπιταλισμό και σε κάθε μορφής εξουσία, ενώ το ποιητικό της 

«Εγώ» είναι πέρα για πέρα πολιτικοποιημένο. Εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον 

αντιεξουσιαστικό χώρο και ένιωθε και εκείνη προδομένη από την επίσημη Αριστερά 

εκφράζοντας το αδιέξοδο μιας ολόκληρης γενιάς στο τέλος της δεκαετίας του ’70 και στη 

δεκαετία του ’80. 

Στο ποιητικό της έργο το ποιητικό Υποκείμενο υποφέρει από την κρατική εξουσία, 

την αστυνομοκρατία, από το σεξισμό και την αλλοτρίωση του καπιταλισμού. Ήρωες και 

ηρωίδες της Γώγου είναι τρελοί, ναρκομανείς, πόρνες, μετανάστες και γενικότερα αυτό που 

αποκαλούμε κοινωνικό περιθώριο. Ο ποιητικός της χώρος είναι το εξαθλιωμένο κέντρο της 

Αθήνας, η Πατησίων, η πλατεία Εξαρχείων, η πλατεία Ομονοίας. Στα ποιήματά της μιλάει 

γι’αυτήν την ηττημένη γενιά που αποδεκατίστηκε από το αλκοόλ, τα χάπια και την ηρωίνη 

και γι’ αυτόν τον κόσμο που δεν μπόρεσε τελικά να αλλάξει. Γράφει η Σπυράτου (2009) για 

τη Γώγου 

Όταν η Γώγου δημοσίευσε το πρώτο της βιβλίο το 1978, είχε ήδη αφομοιώσει ένα σύνολο 

διαφορετικών πραγματικοτήτων. Την επαναστατική άρνηση της μικροαστικής κοινωνίας, 

την προκλητική συμπεριφορά της νέας γενιάς και τη σεξουαλική απελευθέρωση της 

δεκαετίας του ’60, το συντηρητισμό στην κοινωνική και πολιτική ζωή, τη λογοκρισία, αλλά 

και τις συγκαλυμμένες προσπάθειες αναίρεσής της την εποχή της δικτατορίας τις διαψεύσεις 

της μεταπολίτευσης και τις απαρχές της επίθεσης της μαζικής κουλτούρας και του διεθνούς 

λόγου του καταναλωτισμού στο τέλος της δεκαετίας του .’70 (σελ. 21) 

6.3. Γλώσσα- ύφος 

Η Γώγου «καταγράφει με γλωσσική αμεσότητα και τολμηρότητα τη συναισθηματική ένταση 

και ενίοτε τον ψυχικό πυρετό ενός ατόμου που ασφυκτιά μέσα σε μια ανάλγητη κοινωνική 

πραγματικότητα» (Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 2007). Η ποιητική της γλώσσα δεν 

είναι ούτε ακαδημαϊκή ούτε διανοουμενίστικη, αλλά άμεση, καθημερινή, εξαιρετικά 
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ευαίσθητη και ικανή να μεταφέρει στον αναγνώστη με τρομερή δύναμη εικόνες αγριότητας. 

Η γλώσσα της είναι αυθεντική και εκφραστική, ίσως για κάποιους επιθετική. Ο λόγος της 

θυμίζει «λαϊκή επαναστατική πεζοδρομιακή μπροσούρα» (Μπαλούρδος, 2013).  

6.4.  Ένταξη στη γενιά του ’70/ Χαρακτηριστικά της ποίησής της 

Η Γώγου έχει αποκλειστεί από το λογοτεχνικό τοπίο της εποχής της και το έργο της έχει 

αποσιωπηθεί από τον λογοτεχνικό κανόνα. Μόνο τα τελευταία χρόνια το έργο της άρχισε να 

μελετάται και η ακαδημαϊκή κοινότητα να ασχολείται περισσότερο με αυτό
74

. Δεν 

εμπεριέχεται τυπικά στη γενιά του ’70, ούτε στις ανθολογίες της, αλλά τελευταία γίνεται 

αναφορά σε αυτήν ως «ιδιαίτερη περίπτωση» της γενιάς αυτής» του ’70 (Ψάχου, 2011:94). Ο 

Βαρίκας (1970 & 1971) όπ. αναφ. στο Σπυράτου (2009:20) τονίζει γι’ αυτή τη γενιά ότι «η 

διάθεση αμφισβήτησης που τους χαρακτήριζε θα έπρεπε να ερμηνευτεί ως μια πολιτική 

στάση, άμεσα συνυφασμένη με τα γεγονότα της δικτατορίας, ενώ ο Vitti (1994) όπ. αναφ. 

στο Σπυράτου (2009:20) χρησιμοποιεί για τη γενιά του ’70 «τον όρο «γενιά της 

αμφισβήτησης» συνδέοντάς τους με το γαλλικό Μάη και τη γενική τάση του δυτικού κόσμου 

για κριτική και απόρριψη παραδοσιακών αξιών».   

Τα αισθητικά χαρακτηριστικά της γενιάς του ’70 που πληροί και η Γώγου είναι: η 

γλώσσα της καθημερινής κουβέντας, ο πεζολογικός τόνος, η προτεραιότητα στην αυθεντική 

έκφραση και η αστιξία ή η μη παραδοσιακή χρήση της στίξης. Η γενιά αυτή στοχεύει να 

καταστρέψει τη συμβατική/ κυρίαρχη γλώσσα και να την αποκαταστήσει με μια νέα που θα 

αμφισβητεί τα ισχύοντα μοντέλα αισθητικής αντίληψης. Έτσι σε αυτήν «θα δούμε πολλαπλές 

διασταυρώσεις ρευμάτων, τάσεων και προσωπικών αναζητήσεων» (Ψάχου, 2011:325). Είναι 

λοιπόν αυτονόητες οι επιρροές της γενιάς αυτής -και της Γώγου βεβαίως- από τον 

υπερρεαλισμό, τον μοντερνισμό και το μεταμοντέρνο.   

                                                           
74

 Πρόκειται πρώτον για την διδακτορική διατριβή της Αγάπης Βιργινίας Σπυράτου «Weiblichkeit und tod im 

werk von Karoline von Günderrode, Maria Polydouri, Inge Müller und Katerina Gogou» (Θάνατος και 

Θηλυκότητα στο έργο των Karoline von Günderrode, Μαρίας Πολυδούρη, Inge Müller και Κατερίνας Γώγου)  

που εκπονήθηκε το 2007 (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. 

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και της οποίας τμήμα της αναφέρεται στη Κατερίνα Γώγου και 

κυκλοφόρησε διασκευασμένο σε βιβλίο το 2009 με τον τίτλο: «Κατερίνα Γώγου: Έρωτας θανάτου» από τις 

εκδόσεις Βιβλιοπέλαγος. Δεύτερον, είναι η διδακτορική διατριβή της Ευτυχίας Παναγιώτου το 2017 «Ιστορικό 

βίωμα και ποιητικές ταυτότητες στη νεοελληνική ποίηση (1970-1990), Τζένη Μαστοράκη και Κατερίνα 

Γώγου» (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας). 

Και οι δύο εξετάζουν το ποιητικό έργο της Γώγου, σε συνάρτηση βέβαια με άλλες λογοτέχνες και στο πλαίσιο 

κυρίως της φεμινιστικής θεωρίας της λογοτεχνίας η πρώτη… 
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ΜΕΡΟΣ 2
Ο
 (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ) 

1. Μεθοδολογία της έρευνας 

1.1. Γενικά για την ποιοτική έρευνα 

Για την εκπόνηση της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική 

έρευνα. Όπως διαβάζουμε στον Ζαφειρόπουλο (2015)  

Με τον όρο ποιοτικές μέθοδοι έρευνας εννοούμε ένα σύνολο ερμηνευτικών και 

διερευνητικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε διάφορες επιστήμες για να περιγράψουν, 

να αποκωδικοποιήσουν, να μεταφράσουν και να αποδώσουν κάποιο νόημα σε ένα 

φαινόμενο. (σελ. 281).  

Το βασικό χαρακτηριστικό των ποιοτικών ερευνών είναι ότι ερμηνεύουν, διαφωτίζουν 

και εξηγούν τις αιτίες εμφάνισης συμπεριφορών και φαινομένων στις κοινωνικές επιστήμες. 

(Ζαφειρόπουλος, 2015:282). Η ποιοτική έρευνα χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στους 

επιστημονικούς χώρους των Μ.Μ.Ε. και στις πολιτισμικές σπουδές «όπως συμβαίνει και σε 

πεδία που στηρίζονται πολύ στη διεπιστημονική ανάλυση, όπως είναι οι σπουδές αναφορικά με 

την υγεία και αυτές που εστιάζονται σε θέματα φύλου» (Mason, 2009:18). Η ποιοτική έρευνα 

δεν χρησιμοποιεί αριθμητικές μετρήσεις, χαρακτηριστικό της ποσοτικής έρευνας, ενώ έχει 

δυναμικό χαρακτήρα στην εξέλιξή της, δηλαδή ο ερευνητής ενδέχεται να ανακαλύψει κατά 

τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας ότι πρέπει να ενσωματώσει και νέα ζητήματα. 

(Ζαφειρόπουλος, 2015:284). 

Άλλα χαρακτηριστικά αυτού του είδους έρευνας είναι ότι δεν χρησιμοποιεί μεγάλα 

δείγματα υποκειμένων ή ότι εμπεριέχει το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Οι λόγοι τέλος 

που μας οδηγούν στη χρήση της ποιοτικής έρευνας είναι πολλοί: είτε δεν μπορεί να γίνει για 

το συγκεκριμένο θέμα που μελετάμε ποσοτική έρευνα (ή αν υλοποιηθεί θα δώσει 

περιορισμένης σημασίας αποτελέσματα), είτε μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε όλη την 

κοινωνική διαδικασία και όχι μόνο κάποιους δείκτες και θέλουμε να πάρουμε σε βάθος 

πληροφορίες. (Ζαφειρόπουλος, 2015:288-292). Πάντως η χρήση της ποιοτικής έρευνας δεν 

εμποδίζει τον ερευνητή να χρησιμοποιήσει και την ποσοτική έρευνα πριν ή μετά την 

ποιοτική. 
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1.2. Γενικά για την ανάλυση περιεχομένου 

Η ανάλυση περιεχομένου είναι ένα είδος ποιοτικής έρευνας που ανήκει στις μη 

αντιδραστικές ή διακριτικές μεθόδους. Γράφει ο Ζαφειρόπουλος (2015) για την ανάλυση 

περιεχομένου 

(με την ανάλυση περιεχομένου) δεν επηρεάζουμε την ανταπόκριση των ερευνούμενων. Κι 

αυτό γίνεται γιατί δεν μελετάμε τους ίδιους και τις απαντήσεις τους ή τις συμπεριφορές τους 

τη στιγμή που αυτές εκδηλώνονται, αλλά τα έργα και τα δημιουργήματά τους… 

καταγράφουμε φαινόμενα αφού αυτά έχουν συμβεί μόνο από τα αποτελέσματά τους, εικόνες, 

βίντεο, τηλεοπτικές εκπομπές κ.α. Έτσι δεν επηρεάζουμε τους δρώντες (σελ. 291-292). 

Η ανάλυση περιεχομένου είναι κατά τους Berelson (1952), Berelson και Lazarsfeld 

(1948), Holsti (1969), Krippendorff (1980), Riffe και Fico (1998), Weber (1990) «μία 

σημαντική τεχνική αντικειμενικής και συστηματικής μελέτης και ανάλυσης του γραπτού και 

προφορικού λόγου, καθώς και του περιεχομένου που διατίθεται από άλλα μέσα» όπ. αναφ. 

στο Ζαφειρόπουλος (2015). Διαβάζουμε πιο κάτω στον Ζαφειρόπουλο (2015) για την 

ανάλυση περιεχομένου 

Σκοπός της μεθόδου, που εφαρμόζεται κυρίως στις κοινωνικές επιστήμες, είναι να 

καταγραφούν, να συνοψιστούν και να περιγραφτούν λέξεις, φράσεις και νοήματα που 

εκφέρονται σε ένα κείμενο ώστε να περιγραφτεί και να ανακαλυφτεί το νόημα και τα 

μηνύματα που περιέχονται σε κάποιο κείμενο και να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα. 

Η ανάλυση περιεχομένου είναι μία τεχνική έρευνας για την εξαγωγή συμπερασμάτων με 

τρόπο συστηματικό και αντικειμενικό που προκύπτουν από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

τα οποία βρίσκονται μέσα σε ένα κείμενο. (σελ. 310) 

 

1.3. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη εργασία 

1.3.1  Η ερευνητική μέθοδος 

Στην συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε σαν ερευνητική μέθοδος η ανάλυση 

περιεχομένου. Έγινε χρήση αυτής της μεθόδου, για να διερευνηθεί αν οι συνεντεύξεις της 

Κατερίνας Γώγου διαθέτουν τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία θα επιτρέψουν να ειπωθεί 

ότι ο δημόσιος λόγος της εντάσσεται στην underground (αντικουλτούρα) της εποχής της, 

καθώς και στον χώρο της αμφισβήτησης και του κοινωνικού περιθωρίου. 
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Στη παρούσα λοιπόν εργασία επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου ως η προσφορότερη 

μέθοδος και πιο συγκεκριμένα η θεματική ανάλυση. Γράφει η Τζάνη (2005) για τη θεματική 

ανάλυση στην ανάλυση περιεχομένου 

Η (θεματική ή σημασιολογική) ανάλυση εστιάζεται σε έννοιες, νοήματα ή θέματα που 

ανακαλούνται αναφορικά με το αντικείμενο μελέτης, συγκεντρώνονται πληροφορίες για το 

αντικείμενο και το πώς αυτό γίνεται αντιληπτό από άτομα ή ομάδες (γνώμες, πεποιθήσεις, 

ερμηνείες που διατυπώνονται)…Η φράση (ως τμήμα με αυτοτελές εννοιολογικό 

περιεχόμενο) ή το θέμα (ως τμήμα του λόγου που αντιστοιχεί σε μία ιδέα) χρησιμοποιούνται 

με σκοπό την επιλογή και την ορθολογική οργάνωση κατηγοριών οι οποίες συμπυκνώνουν 

το ουσιώδες περιεχόμενο ενός κειμένου, μιας επικοινωνίας. (σελ. 6) 

Η κωδικοποίηση του δημόσιου λόγου της Γώγου έγινε και ως προς το πρόδηλο 

περιεχόμενο, το ορατό, το επιφανειακό, όσο και ως προς το λανθάνον περιεχόμενο. «Οι 

έκδηλες μονάδες αναφέρονται σε εκείνες που είναι φυσικά παρούσες (π.χ. μια συγκεκριμένη 

λέξη), ενώ το υπολανθάνον περιεχόμενο είναι ένα ζήτημα αναγωγής ή ερμηνείας εκ μέρους 

του κωδικοποιητή» (Robson, 2010:420). O βαθμός αναγωγής επομένως που υιοθετήθηκε στη 

συγκεκριμένη εργασία μπορεί να ειπωθεί πως αντιστοιχεί σε μονάδες και χαμηλής και 

υψηλής αναγωγής. 

 

1.3.2  Το δείγμα 

Το δείγμα που επιλέχτηκε ήταν όλες οι συνεντεύξεις της Γώγου, δεκατρείς στο σύνολο, 

δώδεκα δημοσιευμένες σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής και μία αδημοσίευτη 

(Σ13)
75

, αυτή στην Ελένη Γκίκα (Μάιος 1991). Οι συνεντεύξεις δόθηκαν τη χρονική περίοδο 

1980-1991, η συνέντευξη Σ12 όμως δημοσιεύθηκε μετά το θάνατο
76

 της ποιήτριας, στις 13 

Οκτωβρίου του 1993. Όλες οι συνεντεύξεις με εξαίρεση την τελευταία, τη Σ13, συνιστούν 

αναδημοσιεύσεις.  

Το υλικό αντλήθηκε από το βιβλίο της Ευτυχίας Παναγιώτου «Κατερίνα Γώγου. Μου 

μοιάζει ο άνθρωπος μ’ έναν ήλιο, που καίγεται από μόνος του» που κυκλοφόρησε τον 

Νοέμβριο του 2018 από τις εκδόσεις «Καστανιώτη». Ειδικά για την αδημοσίευτη Σ13 η 

Παναγιώτου θεωρεί ότι «η συνέντευξη είναι με όλη τη σημασία της λέξης “ντοκουμέντο” 

(Παναγιώτου, 2018:16). Γράφει η Παναγιώτου (2018) στην εισαγωγή του βιβλίου της 

                                                           
75

 Σ13= Η συνέντευξη νούμερο 13 (βλ. πίνακα στο παράρτημα, όπου απεικονίζονται όλες οι συνεντεύξεις, η 

χρονολογία έκδοσης τους, ο/η δημοσιογράφος και η εφημερίδα ή το περιοδικό που τις δημοσίευσε). Για να 

διευκολυνθεί ο αναγνώστης από εδώ και στο εξής θα αναφερόμαστε στις συνεντεύξεις με το αρχικό γράμμα Σ 

και τον αριθμό της συνέντευξης, σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος, σελ 16? 
76

 Η Κατερίνα Γώγου πέθανε στις 3 Οκτωβρίου του 1993. 
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Αν αναλογιστούμε τη δημοσιότητα που έχει ως ποιήτρια, (η Γώγου) καθώς και την αντοχή 

της ποίησής της, δεν έδωσε πολλές συνεντεύξεις. Τις έδωσε όμως σε έντυπα ευρείας 

κυκλοφορίας: σε μουσικά περιοδικά και εφημερίδες της εποχής, κάποια πλέον δυσεύρετα, 

κρυμμένα σε προσωπικά αρχεία. Είναι αυτονόητο ότι κάθε συνέντευξη υπόκειται σε 

εξωλογοτεχνικούς κανόνες: της έκτασης, του ύφους του εντύπου, της αναγνωσιμότητας-

εμπορικότητας, καθώς και της επικαιρότητας. Το αποτέλεσμά της εξαρτάται κάθε φορά κι 

από την ικανότητα των συνεντευξιαστών να θέτουν ερωτήσεις, να εκμαιεύουν πληροφορίες, 

να στρέφουν τη συζήτηση προς κάποιο συγκεκριμένο σημείο και να αναπτύσσουν μια 

εποικοδομητική συνομιλία .(σελ. 12) 

 

1.3.3  Η μονάδα καταγραφής και οι κατηγορίες 

Σαν μονάδα ανάλυσης ή καταγραφής ορίστηκε η πρόταση και δημιουργήθηκαν εννέα 

κατηγορίες οι οποίες προσδιορίστηκαν από τις ανάγκες της έρευνας, το σκοπό της και το 

θεωρητικό της υπόβαθρο (Ζαφειρόπουλος, 2015:312). Γράφει η Τζάνη (2010) για τις 

κατηγορίες στην ανάλυση περιεχομένου.  

Με τον όρο «κατηγορία» δηλώνεται η ομάδα αντικειμένων, πραγμάτων, καταστάσεων, που 

έχουν έναν ορισμένο αριθμό κοινών χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων τα οποία την 

διαφοροποιούν από τις άλλες ομάδες με κριτήρια ποιοτικά. Η διάκριση σε κατηγορίες 

αποτελεί την πεμπτουσία της ανάλυσης περιεχομένου, καθώς το σύστημα των κατηγοριών 

χρησιμεύει ως πλαίσιο για τη διαλογή του αναλυτέου υλικού. (σελ. 7) 

Πιο συγκεκριμένα
77

, στην πρώτη κατηγορία (Κ1) εντάχθηκαν προτάσεις/ δηλώσεις 

της Γώγου που σχετίζονται με την underground κουλτούρα. Στη δεύτερη κατηγορία (Κ2) 

προτάσεις που δηλώνουν την αμφισβήτηση κάθε μορφής (της πατριαρχίας, του 

καπιταλισμού) και αυτές που συνδέονται με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου. Η τρίτη κατηγορία (Κ3) σχετίζεται με το κοινωνικό περιθώριο και ειδικότερα με 

τον Αναρχισμό και με τα ναρκωτικά. Η τέταρτη κατηγορία (Κ4) περιλαμβάνει προτάσεις που 

συνδέονται με λογοτεχνικά ρεύματα της Δύσης και με απόψεις της περί τέχνης, ενώ στην 

πέμπτη κατηγορία (Κ5) ανήκουν αυτές οι αναφορές της Γώγου σε άτομα με τα οποία είχε 

«εκλεκτικές συγγένειες», δηλαδή κοινά πολιτισμικά στοιχεία. Στην έκτη κατηγορία (Κ6) 

τοποθετήθηκαν προτάσεις που αναδεικνύουν τον τόπο του ελληνικού underground και τον 

ελληνικό underground τύπο, ενώ στην έβδομη (Κ7) αναφορές σε κινήματα αμφισβήτησης της 

Δύσης. Τέλος στην όγδοη κατηγορία (Κ8) ανιχνεύτηκαν προτάσεις που παραπέμπουν σε 

                                                           
77

 Βλ. τον πίνακα 1 στο παράρτημα. 
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γεγονότα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και στην ένατη (Κ9) δηλώσεις/ προτάσεις/απόψεις 

της που διαφοροποιούνται κατά την πάροδο των χρόνων και των συνεντεύξεων ή 

υποδεικνύουν μια αλλαγή στη νοοτροπία ή την ιδεολογία της Γώγου. 

 

1.3.4 Μελέτη περίπτωσης 

Η μελέτη περίπτωσης δεν αποτελεί μέθοδο, αλλά μια στρατηγική έρευνας. Αφορά προφανώς 

μία περίπτωση που αναλύεται διεξοδικά (Ζαφειρόπουλος, 2015:323). Στη μελέτη περίπτωσης 

«η περίπτωση είναι η κατάσταση, το άτομο, η ομάδα, ο οργανισμός ή οτιδήποτε άλλο μας 

ενδιαφέρει» (Robson, 2010:210). Γράφει ο Robson (2010) για τη μελέτη περίπτωσης ότι 

είναι 

Μια καλά εδραιωμένη  ερευνητική στρατηγική όπου το επίκεντρο είναι σε μία περίπτωση ( η 

οποία ερμηνεύεται με μεγάλη ευρύτητα, ώστε να περιλαμβάνει την περίπτωση ενός 

μεμονωμένου ατόμου, μιας ομάδας, ενός περιβάλλοντος, ενός οργανισμού κ.λ.π.) καθαυτή, 

ενώ λαμβάνεται παράλληλα υπόψη και το πλαίσιό της. Τυπικά, περιλαμβάνει πολλαπλές 

μεθόδους συλλογής δεδομένων. Μπορεί να περιλαμβάνει και ποσοτικά δεδομένα, αν και 

σχεδόν πάντα συλλέγονται ποιοτικά δεδομένα. (σελ. 211) 

Η συγκεκριμένη έρευνα που μελετά τις συνεντεύξεις της Κατερίνας Γώγου σε σχέση 

με τις underground κουλτούρες, την αμφισβήτηση και το κοινωνικό περιθώριο, αποτελεί 

μεμονωμένη μελέτη περίπτωσης. Πρόκειται δηλαδή  για λεπτομερή αναφορά σε ένα 

πρόσωπο (Κατερίνα Γώγου) και διερευνά τη συνάφεια  των συνεντεύξεων της με τα 

παραπάνω στοιχεία. 

Αξίξει να σημειωθεί πως η «μελέτη περίπτωσης» δε συνιστά ένα μοντέλο γενίκευσης 

των όσων παρσουσιάζονται, αναλύονται και ερμηνεύονται. Αντίθετα συνιστά ένα σαφές, 

οριοθετημένο και εστιασμένο ερμηνευτικό πλαίσιο το οποίο έχει βάθος ανάλυσης και 

επιπροσθέτως διαμορφώνει μια σημαντική παρακαταθήκη για περαιτέρω έρευνα και 

ανάλυση. Το σημαντικότερο είναι πως αναδεικνύει διαστάσεις και όψεις που οι ποσοτικές 

προσεγγίσεις δε δύνανται να αναπτύξουν σε βάθος, ενώ εστιάζει σε επιμέρους εκφάνσεις οι 

οποίες αναλύονται ερμηνευτικά και ενδελεχώς προσφέροντας έδαφος για τον 

επαναπροσδιορισμό θεωρητικών προσεγγίσεων, ερευνητικών υποθέσεων, επιστημονικών 

συμπερασμάτων κ.ο.κ.  
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2. Ερευνητικά ερωτήματα 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα εργασία στοχεύει να απαντήσει στα εξής ερευνητικά 

ερωτήματα: 

1. Ποια στοιχεία και χαρακτηριστικά της underground κουλτούρας (αντικουλτούρας) 

εντοπίζονται στις συνεντεύξεις της Κ. Γώγου; 

2. Πιο συγκεκριμένα, ποια στοιχεία αμφισβήτησης εντοπίζονται; (π.χ. του καπιταλισμού, 

της πατριαρχίας κ.α.). 

3. Ποια χαρακτηριστικά κοινωνικού περιθωρίου (π.χ. αναρχισμός, ναρκωτικά) γίνονται 

αντιληπτά στις συνεντεύξεις της Κ. Γώγου; 

4. Διαπιστώνονται μέσα από τις απόψεις της για την τέχνη αναλογίες με λογοτεχνικά 

ρεύματα της Δύσης; (π.χ. μπιτ λογοτέχνες). 

5. Επηρεάζεται η Κ. Γώγου από το κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό κλίμα της εποχής 

της, έχει δηλαδή «εκλεκτικές συγγένειες» με άλλους καλλιτέχνες της ίδιας εποχής, ή 

αποτελεί μοναχική περίπτωση; 

6. Πιο συγκεκριμένα, εντάσσεται στο ελληνικό underground, σε σχέση με το χώρο, τον 

χρόνο και τον τύπο εκείνης της εποχής; (π.χ. fanzines). 

7. Κάποιες απόψεις της Γώγου συμβαδίζουν με τα αντίστοιχα κινήματα αμφισβήτησης της 

Δύσης; 

8. Καταγράφονται αναφορές στο δημόσιο λόγο της σε γεγονότα της μεταπολιτευτικής 

Ελλάδας; 

9. Τέλος, διαφαίνεται κάποια αλλαγή/ διαφορά/ εξέλιξη ή αποκήρυξη στις ιδέες της με την 

πάροδο των χρόνων, μέσα από τις συνεντεύξεις της; 
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3. Παρουσίαση και ανάλυση ευρημάτων 

Όλα τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις
78

 της Κατερίνας Γώγου είναι αντλημένα από το 

βιβλίο της Ευτυχίας Παναγιώτου «Κατερίνα Γώγου. Μου μοιάζει ο άνθρωπος μ’έναν ήλιο, 

που καίγεται από μόνος του» που κυκλοφόρησε το 2018 από τις εκδόσεις Καστανιώτη.  

3.1  Το Underground στοιχείο στις συνεντεύξεις της Κ. Γώγου 

Μελετώντας το δημόσιο λόγο της Γώγου είναι φανερά πολλά χαρακτηριστικά της 

underground κουλτούρας (αντικουλτούρας), όπως στοιχειοθετήθηκαν στο θεωρητικό μέρος. 

Αρχικά, στη Σ2
79

 η αναφορά της στις διαδηλώσεις, στα κυνηγητά και στο κράτος ή ο 

ειρωνικός τρόπος που μιλάει για τα κόμματα επιβεβαιώνουν την πολιτική θέση ρήξης που 

είχε η Γώγου με το σύστημα εν γένει.  

˗ Όταν κατεβαίνεις στο δρόμο, σε μια διαδήλωση, καταλαβαίνεις πολύ καλά ποιους 

εννοώ…Εννοώ το κράτος που παίρνει τη μορφή του αστυνόμου, του καθοδηγητή, του 

κομματάρχη και που αντιπαρατίθεται απέναντί σου. Μια ζωή, σ’ αυτές τις αναμετρήσεις 

μονίμως τρέχαμε και από πίσω μάς κυνηγούσαν…Και μια διευκρίνιση. Εγώ όταν λέω 

“κράτος” εννοώ όλα τα κόμματα. Γιατί είτε “έτσι” λέγεται το κράτος είτε “αλλιώς” πάντα 

θα υπάρχουν κάποιοι που θα κυνηγάνε κάποιους άλλους. Αυτό είναι σίγουρο. Και θα 

υπάρχουν και καμιά χιλιάδα άτομα- όσο πάμε και λιγοστεύουμε- που πάντα θα λένε όχι σ’ 

αυτά τα πράγματα. (σελ. 37)  

Η ειρωνεία της Γώγου αφορά όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως, ακόμη και αυτά στα οποία είχε 

ενταχθει η ίδια και η αμφισβήτησή της πολεμά κάθε μορφή κομματικής ή μη εξουσίας. Στο 

συγκεκριμένο απόσπασμα η Γώγου επικρίνει το «βόλεμα» των κομμάτων, το «κυνήγι» της 

εξουσίας και την αρχομανία που κυριαρχεί στα κόμματα. 

˗ Ήμουνα κάποτε κι εγώ σε ένα κόμμα, όχι βέβαια το δογματικό. Δεν μπόρεσα να τ’ αντέξω. 

Όμως το κάθε κόμμα θέλει αρχηγούς, αρχηγίσκους, πόστα, καρέκλες, υποτακτικούς κ.λ.π. 

(σελ. 37) 

Στην ίδια συνέντευξη εντοπίζονται στοιχεία υπονόμευσης της κυρίαρχης κουλτούρας με 

δηλώσεις που δείχνουν την αντίθεσή της με την αστική κουλτούρα αλλά και την 

αντιπαράθεσή της μ’ έναν έξωθεν επιβεβλημένο τρόπο ζωής. «Η μικροαστική ληθη, η 

επενδυμένη με τον αέρα της αλλαγής και της προοδευτικότητας, δεν μπορούσε να 
                                                           
78

 Όλες οι συνεντεύξεις με χρονολογική σειρά υπάρχουν στον πίνακα 2 του παραρτήματος. 
79

 Σ2= Συνέντευξη νούμερο 2. Οι συνεντεύξεις (σύμφωνα με το βιβλίο της Ε. Παναγιώτου απ’ όπου 

αντλήθηκαν) βρίσκονται σε χρονολογική σειρά. (Παναγιώτου, 2018:11-188). 
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παρηγορήσει κάποιους που παρέμειναν στους δρόμους των λαϊκών αγώνων κλυδωνυσμένοι. 

(Παναγιώτου, 2013). Έτσι και η Γώγου δε μπορούσε να ενταχθεί σ’ ένα κοινωνικό σύστημα 

που δε σεβόταν, ριζοσπαστικοποιήθηκε πολιτικά και τελικά περιθωριοποιήθηκε. 

- Ελπίζω να γίνει κάποτε ένα κίνημα αυτόνομο. Πολύς κόσμος έχει εγκαταλείψει τις 

οργανώσεις και αυτό είναι καλό. Γιατί με τη στέγη βολεύεσαι, γίνεσαι ένας άλλου είδους 

μικροαστός. Παρ’ όλα αυτά εμείς οι “ανοργάνωτοι” είμαστε εκεί που πρέπει όταν 

χρειάζεται… Τα πράγματα όσο περνάει ο καιρός γίνονται όλο και πιο ζόρικα. Γι’ αυτό, όσο 

μπορείς να προκαλείς. Να προκαλείς αυτούς. Ξέρεις ποιους εννοώ… (σελ. 40) 

- Είμαι πάντα ανοιχτή σε όλα. Δεν μπορώ να μπω σ’ ένα καλούπι και να πω “θα ζήσω 

έτσι”…Θα ζω, θα κινούμαι πάντα, θα αγωνίζομαι. Με κάθε τρόπο. Είτε καταπίνοντας 

φωτιές, είτε ανοίγοντας τις πόρτες της φυλακής. Πριν μιλήσεις για επαναστάσεις και για 

διάφορα τέτοια, θα πρέπει να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις τον ίδιο σου τον εαυτό. (σελ. 48) 

Στη Σ3 η Γώγου υπερασπίζεται τον αναρχισμό και σχολιάζει αποδοκιμαστικά τη σύγχρονη 

καπιταλιστική κοινωνία, όπως και τη μαζική κουλτούρα και τη διαφήμιση, που είναι ίσως η 

πιο επιθετική μορφή της. Επίσης, τάσσεται υπέρ του κοινωνικού περιθωρίου, των 

εκτοπισμένων που αρχίζουν σιγά- σιγά να αντιδρούν. 

     -Τώρα; Τώρα ασπάζεται τον αναρχισμό. 

     -Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. 

˗ Πώς βλέπει το χώρο των λεγόμενων “αναρχοαυτόνομων”; 

˗ Τώρα που η κοινωνία έχει γίνει χοντρή βιτρίνα με καρτελίτσες αγοραστικής αξίας πάνω 

μας, και τ’ ανταλλακτικά μάς σερβίρονται σε κονσέρβες- κουτάκια. 

Τώρα που ο μαρξισμός, με τη χρυσή βοήθεια των αρχηγών- θεωρητικών και τον έλεγχο των 

εργατοπατέρων, κατάντησε τ’ αριστερό χεράκι του καπιταλισμού. 

Τώρα η ιστορία μπαίνει σ’ εκείνο το σημείο, που ό,τι μέχρι τώρα ονομάτιζαν αντικοινωνικό, 

λούμπεν, περιθωριακό, αρχίζει να κινείται. 

Και σ’ αυτούς τους “αντικοινωνικούς” δεν μπαίνει το ψεύτικο δίλημμα της επιλογής. 

Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Χριστός ή θάνατος. 

Σ’ αυτούς είναι ζωή ή θάνατος. 

Κι όσο κι αν βάζουν χέρι επάνω τους, φιλανθρωπικά κόμματα και διανοούμενοι θεωρητικοί 

της αστικής τάξης, για να τους οικειοποιηθούν αρχικά και στη συνέχεια να τους 

ευνουχίσουν, αυτοί δεν καταλαβαίνουν απ’ αυτά. Προχωράνε. (σελ. 53-54) 
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Στη Σ4 η Γώγου μνημονεύει απόντες που παραμένουν «ζωντανοί» προσπαθώντας να 

ερμηνεύσει τον τίτλο του βιβλίου της
80

, αποδεικνύοντας έτσι τη σύνδεση της (έστω και 

ψυχολογική/συναισθηματική ή και ιδεολογική) με ομάδες του κοινωνικού περιθωρίου της 

εποχής (αναρχικούς, τρομοκράτες, τραβεστί). Έδειχνε σε όλο αυτόν τον κόσμο αλληλεγγύη 

και προάσπιζε τα δικαιώματά τους, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι εκείνη τους 

θεωρεί «ζωντανούς», αν και είναι στην πραγματικότητα νεκροί. 

˗Ποιοι είναι οι “απόντες” του βιβλίου σου; 

˗Μιλάω για απόντες ζωντανούς, όχι νεκρούς, έστω κι αν αναφέρομαι στον Τσουτσουβή, 

στον Βερνάρδο, στη Σόνια την τραβεστί
81

.(σελ. 81) 

Στη Σ5 διαπιστώνεται για άλλη μια φορά αφενός η άμεση, ανοιχτή, αντίθεση και σύγκρουσή 

της με την επίσημη/κυρίαρχη κουλτούρα και αφετέρου η προτίμησή της στον 

αντιεξουσιαστικό χώρο Ακόμη, διακρίνεται η απαξίωση της σύγχρονης «πολιτισμένης» 

ανθρωπότητας με το σχόλιο που κάνει γι’ αυτήν και η καταγγελία της για την καταπίεση από 

την κρατική μηχανή, τον εξευτελισμό του ανθρώπου, την άρνηση για μια αξιοπρεπή ζωή. Ο 

πολιτισμός εδώ ταυτίζεται με την αστική κουλτούρα και τους θεσμούς της που 

αντιπροσωπεύουν κάθε μορφής εξουσία. 

˗ Είναι γνωστό ότι ο λόγος υπηρετεί την εξουσία. Πιστεύω πως βρισκόμαστε στην ιστορική 

εκείνη περίοδο της υστερικής φλυαρίας. Έτσι, ο μόνος ανατρεπτικός λόγος σήμερα είναι η 

σιωπή. Αυτό τον ακρωτηριασμό, τη θυσία, μπορείς να την αποφύγεις μόνο μέσα από μια 

βίαιη, αντιεξουσιαστική πράξη και μέσα από την τέχνη. Αν υπάρχει. 

˗ Το νέο πρόσωπο της καταστολής στην Ελλάδα τι όψη έχει; 

˗ Ολόκληρη η πολιτισμένη (!) ανθρωπότητα έχει γονατίσει μπρος στην τυποποίηση, τον 

ξεπεσμό της εργασίας, την ταπείνωση και την πλήξη της καθημερινότητας. Ο εξαναγκασμός 

όλο και πιο πολύ παίρνει την πιο χυδαία μορφή του. 

Εκτός από τα γνωστά στηρίγματα της εξουσίας (οικογένεια, σχολείο, στρατός, ψυχιατρεία) 

συμπλέουν τώρα εδώ και καιρό μαζί της η πληροφόρηση, η δημοσιότητα, η κουλτούρα. 

(σελ. 90-91) 
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 Πρόκειται για την τέταρτη ποιητική συλλογή της Κατερίνας Γώγου με τον τίτλο «Απόντες» που εκδόθηκε το 

1986. 
81

 Η τραβεστί Σόνια ήταν μέλος του θιάσου των Απόκληρων που ανέβαζαν τα προσωπικά τους δράματα σε 

ζωντανές παραστάσεις στα Εξάρχεια στα τέλη του ’70 αρχές του ’80. Βρέθηκε δολοφονημένη στη Βουλιαγμένη 

το 1980. Η Γώγου της αφιέρωσε ένα ποίημά της, το «Σόνια» στην ποιητική της συλλογή «Απόντες» που 

εκδόθηκε το 1986 από τις εκδόσεις Καστανιώτη, ενώ ο Νικόλας Άσιμος ασχολήθηκε με την περίπτωσή της σε 

ένα κομμάτι ανέκδοτο μέχρι πρότινος, που εντάχθηκε στο cd «Η βιομηχανία του πεζοδρομίου» (MINOS- EMI, 

2002). 
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Τέλος στη Σ10 ο κυνικός και καυστικός τόνος της Γώγου για όλους και για όλα 

τεκμηριώνεται στο τέλος της συνέντευξης, στο «Προσκαλώ» της σε μια παράσταση που θα 

συμμετείχε η ίδια και η οποία ανέβαινε στο «Ρόδον».  

˗ Θέλω για σπόνσορα την ΤΕΞΑΚΟ, για το κουτί της βενζίνης και τη μάνικα, που έχει άστρο 

και κόκκινο και μαύρο χρώμα, τη ΓΟΥΕΣΤ, γιατί γι’ αυτήν και την ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ έχω 

γράψει. Προσκαλώ, τιμής ένεκεν, την κυρία Μπακογιάννη, αν δεν έχει τίποτα καλύτερο να 

κάνει. Παιδιά της 17Ν, θα ’ρθείτε κι εσείς; Αυτά…Κι αν δεν τα ’πα καλά, συγχωρήστε με… 

Αβάντι μαέστρο, τώρα η μουσική! (σελ. 140) 

Αυτά τα λόγια δεν αφήνουν αμφιβολίες σχετικά με τη συγκρουσιακή και καταγγελτική 

στάση της για κάθε μορφής σύστημα και κατεστημένο, ιδίως δε αυτό της κυρίαρχης 

αφήγησης και της μαζικής κοινωνίας του καταναλωτισμού και της διαφήμισης. Εκείνο όμως 

που είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι στο συγκεκριμένο παράθεμα η Γώγου 

ειρωνεύεται ακόμη και τη «17Νοέμβρη» προσκαλώντας μαζί με αυτήν την κυρία 

Μπακογιάννη
82

 στην παράσταση που ετοίμαζε στο «Ρόδον»! Η ειρωνεία της Γώγου φαίνεται 

ότι δεν έχει όρια και πως δεν αφήνει κανέναν στο απυρόβλητο. 

 

3.2  Η αμφισβήτηση στο δημόσιο λόγο της Κ. Γώγου 

Διαβάζοντας τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις της Κ. Γώγου και συγκεκριμένα αυτά της Σ1 

εύκολα εντοπίζονται η επαναστατικότητα και η αντιδραστικότητά της ενάντια στο σύστημα, 

χωρίς όμως να οριοθετεί σε ταμπέλες αυτή της την στάση και δηλώνοντας ότι είναι 

ανένταχτη. Επίσης διακρίνουμε ότι τα αιτήματά της εντάσσονται στη σφαίρα του συλλογικού 

και όχι τόσο του ατομικού ακτιβισμού. 

˗…είσαι κομμουνίστρια, πρώην κομμουνίστρια, αναρχική, χουντική
83

, τι    απ’όλα; 

 ˗ Είμαι αυτό που βγαίνει από τα βιβλία μου. Είμαι εναντίον των ταμπελών… 

 ˗ Κάπου υποβόσκει και η αντρική καταπίεση. Είσαι φεμινίστρια; 

 ˗  Θέλω να είμαι επαναστάτρια. 
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 Ο σύζυγος της Ντόρας (Θεοδώρας) Μπακογιάννη, Παύλος Μπακογιάννης που ήταν δημοσιογράφος και 

βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» τον 

Σεπτέμβριο του 1989 στην Αθήνα. https://www.cnn.gr/news/politiki/story/148311/paylos-mpakogiannis-29-

xronia-apo-ti-dolofonia-toy-apo-ti-17-noemvri (πρόσβαση 4/4/19). 
83

 Στην πρώτη συνέντευξη του Δημήτρη Γκιώνη για την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» το 1980 η συγκεκριμένη 

λέξη έχει τυπωθεί ως «χουντική». Σε συνέντευξη του 1986 (από τον ίδιο και για την ίδια εφημερίδα) ο 

δημοσιογράφος αναφέρεται στην προηγούμενη συνέντευξη που είχε πάει από τη Γώγου το 1980 και στη 

συγκεκριμένη ερώτηση επαναλαμβάνοντάς την.  Εδώ η λέξη όμως που εμφανίζεται δεν είναι «χουντική», αλλά 

«χαοτική». Όπως αναφέρει η Παναγιώτου «Σε κάποια από τις δύο συνεντεύξεις η οπτική ομοιότητα δύο κατά 

τα άλλα διαφορετικών λέξεων θα οδήγησε σε τυπογραφικό ολίσθημα (Παναγιώτου, 2018:280). 

https://www.cnn.gr/news/politiki/story/148311/paylos-mpakogiannis-29-xronia-apo-ti-dolofonia-toy-apo-ti-17-noemvri
https://www.cnn.gr/news/politiki/story/148311/paylos-mpakogiannis-29-xronia-apo-ti-dolofonia-toy-apo-ti-17-noemvri
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 ˗ Δηλαδή; 

 ˗ Δεν πιστεύω στα μεμονωμένα κινήματα. Εγώ πιστεύω ότι όλα πάνε μαζί και τίποτα δεν 

πάει χωριστά. Θέλω να είμαι μέσα σ’ όλα αυτά. (σελ. 31) 

Η επικριτική της αυτή στάση είναι έντονη προς τα Μ.Μ.Ε
84

, επομένως και στην 

παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα που ασκείται από αυτά. Επίσης, εκφράζει την 

αποδοκιμασία της για το υπάρχον πολιτικό σύστημα, όταν σε ερώτηση του δημοσιογράφου η 

απάντησή της παραπέμπει στην πλήρη ανατροπή του και σε μια επανάσταση, που θα έρθει, 

αφού καταστραφεί τελείως αυτό. 

˗Έχω πει ότι παντού μάς την έχουνε στημένη. Όποια κίνηση και να κάνουμε είμαστε 

χωμένοι μέχρι το λαιμό. Έτσι βρέθηκα και εγώ να υπερασπίζομαι μια χουντική επιτροπή 

ενάντια σε μερικούς κριτικούς που έχουν πιάσει τα πόστα των λεγόμενων δημοκρατικών 

εφημερίδων και καθορίζουν την τύχη μας. 

˗Πιστεύεις αλήθεια ότι την καθορίζουν; 

˗Ε ναι, δε βλέπεις πως τους ακούει ο κόσμος και τρέχει και βλέπει τις ταινίες που του λένε 

να δει και τρελαίνεται; 

˗ Θα μου απαντήσεις τώρα και στο άλλο ερώτημα; Τι έχεις να αντιπροτείνεις; Ποιο είναι το 

όραμά σου; 

˗Από τη στιγμή που δε μας αφήνουν να φτιάξουμε τη ζωή, θα χαλάσουμε αυτό που υπάρχει 

και θα βγει το καινούριο μετά. Αυτό έχω να πω. (σελ. 32-33) 

Στη Σ2 η Γώγου αναφέρεται στις διαδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει και στις απειλές που 

δέχεται από την αστυνομία, δίνοντας έμφαση στην παθητικοποίηση, στην αδιαφορία και 

στον εφησυχασμό των πολιτών, ενώ η κατάσταση είναι έκρυθμη. Η Γώγου φαίνεται ότι 

υποφέρει από τη βία, από την αστυνομοκρατία, από τη βαρβαρότητα των φασιστών και από 

την έλλειψη ανθρωπιάς. 

˗ Στις διαδηλώσεις οι αστυνόμοι μού πετάνε ανοιχτές απειλές. Φοβάμαι τους φασίστες της 

Κυψέλης. Γιατί τώρα, βλέπεις, έχω πρόσωπο…Σε άλλες εποχές είχαμε έναν τραυματία στις 

διαδηλώσεις και καιγόταν η Αθήνα. Τώρα έχουμε αυτοκτονίες στις φυλακές, μέρα με τη 

μέρα κρεμιέται κι από ένας, και δεν καίγεται καρφί σε κανέναν. Ή μήπως είναι κακοί όλοι 

αυτοί που είναι μέσα και μόνο έξω είναι οι καλοί; Πλήρης αδιαφορία. Απεργίες πείνας στα 

αναμορφωτήρια, στα τρελάδικα  και οι έξω κρατάνε μόνο μια παθητική στάση. Φοβερό. Και 

ύστερα μου λες για ποιήματα. Τι να σου κάνουν αυτά. Δε φτάνουν. (σελ. 43) 

                                                           
84

 Και στη συνέντευξη Σ9 αναφέρεται (στην παραπληροφόρηση που τσακίζει). 
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Στην ίδια συνέντευξη ειρωνικά αναφέρεται στο δόγμα της χούντας, αλλά και στην κατώτερη 

θέση της γυναίκας στην εποχής της, η οποία έπρεπε να είναι υποταγμένη στον άντρα, 

εκφάζοντας έτσι τη δύσκολη θέση της γυναίκας που ζει σ’ έναν πατριαρχικό κόσμο. 

 Κάπου τη γυναίκα τη θέλουνε και λίγο γατούλα, λίγο κότα. Κάπου ξυπνάει το πατρίς, 

θρησκεία, οικογένεια.» (σελ. 46) 

Στη Σ4 έχουμε πολλές αναφορές της Γώγου σε αναρχικούς, υποστηρικτές της ένοπλης πάλης 

και σε άτομα του κοινωνικού περιθωρίου. Είναι γνωστό ότι η Γώγου ήταν ακτιβίστρια και 

έδειχνε την αλληλεγγύη της και την υποστήριξή της σε άτομα που προέρχονταν είτε από τον 

αναρχικό χώρο, είτε από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα
85

. 

-Ποιοι είναι οι “απόντες” του βιβλίου σου; 

 ˗Μιλάω για απόντες ζωντανούς, όχι νεκρούς, έστω κι αν αναφέρομαι στον Τσουτσουβή, 

στον Βερνάρδο, στη Σόνια την τραβεστί. (σελ. 81) 

Στην ίδια συνέντευξη εντοπίζεται και η αναφορά στη «θρυλική» μήνυση που είχε κάνει η 

Γώγου στον τότε υπουργό Δημοσίας Τάξης, Νίκωνα Αρκουδέα, για τον ξυλοδαρμό που 

υπέστη από τα ΜΑΤ σε κάποια διαδήλωση, γεγονός που ενισχύει την άποψη πως η Γώγου 

στρεφόταν κατά της βίας της αστυνομίας και της κρατικής εξουσίας και την καταδίκαζε 

ρητά. 

-Τελευταία σε κάποια διαδήλωση έφαγες ξύλο κι έκανες μήνυση στον υπουργό Δημόσιας 

Τάξης. Γιατί την έκανες, αφού, όπως θα ξέρεις, υποθέσεις όπως αυτή δε φτάνουν ποτέ στο 

δικαστήριο; 

 ˗ Στο πρώτο μου βιβλίο, εκεί στο εξώφυλλο είχα γράψει: «Ξέρω, ποτέ δε σημαδεύουνε στα 

πόδια./ Στο μυαλό είναι ο στόχος». Με χτύπησαν κι εμένα. Το περίμενα ότι εκεί θα 

χτυπούσαν, στο κεφάλι. Δεν πειράζει. Όποιος αποφασίζει πρέπει όλα να τα περιμένει. Ξέρω 

ότι η υπόθεση δε θα φτάσει στο δικαστήριο. Βουλευτική ασυλία, εντάξει, αλλά δεν ήθελα να 

τ’ αφήσω κι έτσι. (σελ. 84) 

Είναι εμφανές τέλος στη Σ7 το «όνειρο της επανάστασης», το όραμα που είχε η Γώγου το 

1978, όταν έγραφε το «Τρία κλικ αριστερά», για έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο, μέσα 

από μια επαναστατική πρακτική.. 

˗ Το “Κλικ”
86

 ήταν σε μια εποχή οριακή, αγωνιστική, επαναστατική. Υπήρχε μια έξαρση, 

όλοι πιστεύαμε τότε ότι μπορούμε, και καλά κάναμε δηλαδή και το πιστεύαμε. Κι εγώ 

                                                           
85

 Βλ. Κεφάλαιο: Συμπεράσματα- Αναστοχασμοί σχετικά με την επικαιρότητα των απόψεων της Γώγου σε 

σχέση με τη ΛΟΑΤ Κοινότητα (Λεσβία, Ομοφυλόφιλος, Αμφιφυλόφιλος, Τρανς) και την υποστήριξη των 

δικαιωμάτων τους.  
86

 «Τρία Κλικ Αριστερά» είναι η πρώτη ποιητική συλλογή της Κατερίνας Γώγου που εκδόθηκε το 1978 από τις 

εκδόσεις Καστανιώτη. 
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πιστεύω τώρα με την ίδια δύναμη, αλλά αλλιώς, κι έχω τις ίδιες ηθικές αξίες μέσα μου. 

(σελ. 107) 

Στη Σ10 παρατηρείται η στάση της Γώγου για την προάσπιση των δικαιωμάτων των 

φυλακισμένων, των ναρκομανών και όλων των τσακισμένων (των απόβλητων για τη 

μικροαστική νοοτροπία, που τόσο απεχθάνεται), μια στάση που χαρακτηρίζει τόσο την 

προσωπικότητα όσο και την ποίηση της Γώγου. 

Να αρχίσω, λοιπόν, μ’ ένα λαμπερό γεια χαρά σ’ εσένα…Στα “παιδιά με τα μακριά μαλλιά 

και με τα μαύρα ρούχα”. Σ’ όλους…στους “τσακισμένους”…Σ’ όλα τα τζάνκια, τους 

φυλακισμένους, σ’ όλους τους καλλιτέχνες…(σελ. 135) 

Τέλος, στη Σ13, ενώ η ποιήτρια απαγγέλλει τη «Θολούρα», ένα ποίημα αρκετά φεμινιστικό, 

από την άλλη ειρωνεύεται το φεμινιστικό κίνημα προβάλλοντας έτσι έναν σαρκασμό για όλο 

το σύστημα, μια άρνηση για οτιδήποτε ανήκει στο αστική κουλτούρα της εποχής της. 

Εκφράζει επομένως τη θέση της γυναίκας σ’ έναν πατριαρχικό κόσμο, χωρίς όμως να 

χρησιμοποιεί την ταμπέλα της φεμινίστριας και ασκώντας κριτική ακόμη και στο φεμινιστικό 

κίνημα!
87

 

Απαγγελία ποιήματος “ Θολούρα”
88

…(εδώ μιλάμε για το φεμινιστικό κίνημα εν ολίγοις 

γιατί δεν το γούσταρα καθόλου και ποτέ, εγώ ήμουν ενάντια στο φεμινιστικό, μπορώ να τις 

καταλάβω αλλά δε θέλω. Λοιπόν. (σελ. 186-187) 

(Μετά την απαγγελία του παραπάνω ποιήματος)…Την έστειλα! Πάνε αυτές! Τι είναι αυτό το 

φεμινιστικό κίνημα; (πολλά γέλια) (σελ .188) 

 

3.3  Το κοινωνικό περιθώριο στον δημόσιο λόγο της Κ. Γώγου 

3.3.1 Ο αναρχισμός στις συνεντεύξεις της Γώγου 

Στον αναρχισμό ίσως διαπιστώνονται οι περισσότερες παραπομπές της Γώγου στο δημόσιο 

λόγο της. Η ιδεολογία της κατά του κράτους, οι διαδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει, οι 
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 Η Σπυράτου γράφει για το συγκεκριμένο θέμα ότι «Η πηγή της καταπίεσης για τη Γώγου δεν φαίνεται να 

είναι οι άνδρες, αλλά η δομή της καπιταλιστικής πατριαρχίας» (Σπυράτου, 2007:62). 
88

 Το ποίημα «Θολούρα» περιέχεται στη συλλογή «Τρία Κλικ Αριστερά» και ενώ από τη μία περιγράφει τη ζωή 

μιας καταπιεσμένης γυναίκας (και θα μπορούσε να θεωρηθεί άκρως φεμινιστικό), από την άλλη ειρωνεύεται το 

φεμινιστικό κίνημα. Στο τέλος του ποιήματος η γυναίκα/ μάνα/ σύζυγος/ ερωμένη/ νοικοκυρά δολοφονεί τον 

άντρα της με το «καλώδιο της ψήστρας». (Γώγου, 2013:32-33). Στο ποίημα «η γυναίκα φαίνεται να είναι από 

την αρχή η μεγάλη χαμένη, μόνο και μόνο γιατί γεννήθηκε γυναίκα, μεγάλωσε μέσα σε έναν καταιγισμό 

κοινωνικά αποδεκτών εικόνων θυληκότητας, που έπρεπε να ακολουθήσει και ενηλικιώθηκε δίχως να μπορέσει 

να ξεφύγει απ’ αυτές» (Σπυράτου, 2007:52). 
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απειλές της αστυνομίας είναι έκδηλα στοιχεία στη Σ2, όπως και το γεγονός ότι υποφέρει από 

την κρατική βία. 

-Όταν κατεβαίνεις στο δρόμο, σε μια διαδήλωση, καταλαβαίνεις πολύ καλά ποιους 

εννοώ…Εννοώ το κράτος που παίρνει τη μορφή του αστυνόμου, του καθοδηγητή, του 

κομματάρχη και που αντιπαρατίθεται απέναντί σου. Μια ζωή, σ’ αυτές τις αναμετρήσεις 

μονίμως τρέχαμε και από πίσω μάς κυνηγούσαν…Και μια διευκρίνηση. Εγώ όταν λέω 

“κράτος” εννοώ όλα τα κόμματα. Γιατί είτε “έτσι” λέγεται το κράτος είτε “αλλιώς” πάντα 

θα υπάρχουν κάποιοι που θα κυνηγάνε κάποιους άλλους. Αυτό είναι σίγουρο. Και θα 

υπάρχουν και καμιά χιλιάδα άτομα- όσο πάμε και λιγοστεύουμε- που πάντα θα λένε όχι σ’ 

αυτά τα πράγματα… (σελ. 37) 

- Ο “Ελεύθερος Κόσμος” έγραψε άρθρο γι’ αυτή την “αναρχική θεατρίνα”. Και σε άλλη 

εφημερίδα τα ίδια. Στο σπίτι μου ήρθαν και ψάξανε για όπλα. Στις διαδηλώσεις οι 

αστυνόμοι μού πετάνε ανοιχτές απειλές. Φοβάμαι τους φασίστες της Κυψέλης. (σελ. 43) 

Στην ίδια συνέντευξη φαίνεται η ειρωνεία της για τα κόμματα και την ιεραρχία τους και η 

δήλωσή της πως πλέον δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα, πως είναι «άστεγη» και αναζητά μια 

διαφορετική πολιτική ταυτότητα. 

˗ Ήμουνα κάποτε κι εγώ σε ένα κόμμα, όχι βέβαια το δογματικό. Δεν μπόρεσα να τ’ αντέξω. 

Όμως το κάθε κόμμα θέλει αρχηγούς, αρχηγίσκους, πόστα, καρέκλες, υποτακτικούς κ.λ.π. 

(σελ. 37) 

-Οπότε, τώρα που είσαι “άστεγη”, τι ελπίζεις; 

˗Ελπίζω να γίνει κάποτε ένα κίνημα αυτόνομο. Πολύς κόσμος έχει εγκαταλείψει τις 

οργανώσεις και αυτό είναι καλό. Γιατί με τη στέγη βολεύεσαι, γίνεσαι ένας άλλου είδους 

μικροαστός. Παρ’ όλα αυτά εμείς οι “ανοργάνωτοι” είμαστε εκεί που πρέπει όταν 

χρειάζεται… Τα πράγματα όσο περνάει ο καιρός γίνονται όλο και πιο ζόρικα. (σελ. 40) 

Στη Σ3 διαπιστώνεται εξάλλου ο κυνισμός της για την ίδια τη συνέντευξη που παραχωρεί 

προϊδεάζοντας τους αναγνώστες ότι δεν πρόκειται να δώσει “επαναστατικές” απαντήσεις που 

θα ανατρέψουν τον τύπο της εποχής της, ο οποίος υπηρετεί την αστική κουλτούρα. 

-Όπως και να ’χει, συνέντευξη ίσον λούμπα. Δεν είμαι απ’ αυτούς που πιστεύουν πως μέσα 

απ’ τις “επαναστατικές” απαντήσεις μου θα ανατρέψω τον αστικό Τύπο.» (σελ. 49) 

Στη συνέχεια αναφέρεται σε γνωστούς αναρχικούς που είχαν κατηγορηθεί για χρήση όπλων 

και εκρηκτικών ή για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και οι οποίοι είχαν προβεί σε 

απεργίες πείνας, για να αφεθούν ελεύθεροι. Η Γώγου τους υποστήριζε και έδειχνε την 

αλληλεγγύη της γράφοντας σε εφημερίδες την άποψή της, ότι πρέπει να αποφυλακιστούν.  
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˗ Ο μόνος λόγος που θα σου μιλήσω είναι για να προπαγανδίσω, αν λέγεται προπαγάνδα η 

εξόντωση των Κυρίτση
89

, Μοίρα, Σκανδάλη
90

, κι όλων αυτών των κρατούμενων γενικά. 

(σελ. 51) 

Παρακάτω δηλώνει ανοιχτά ότι ασπάζεται τον αναρχισμό
91

, ενώ στέκεται επικριτικά 

απέναντι στον καταναλωτισμό της εποχής της, επομένως και στο καπιταλιστικό σύστημα. 

Ασκεί δριμεία κριτική στον καταναλωτισμό και την αλλοτρίωση που έχει επιφέρει, 

ταυτόχρονα όμως επιτίθεται και στον μαρξισμό, για αυτό που κατάντησε. (προφανώς ένιωθε 

προδομένη από την επίσημη Αριστερά και τους παλιούς της συντρόφους). Η σύγκρουσή της 

και με τα δύο πολιτικά συστήματα και με τους δύο πολιτικούς δρόμους είναι παραπάνω από 

φανερή. Είναι επομένως σαφές ότι η Γώγου βρισκόταν «απέναντι» σε όλους και σε όλα 

αναζητώντας έναν τρίτο πολιτικό δρόμο, για να πορευτεί. Ο πολιτικός αντικομφορμισμός της 

και η καταγγελία του αστικού καταστημένου και των μικροαστικών ιδανικών φαίνεται και 

στη συνέχεια της συνέντευξής της, όπως και η υποστήριξη που έδειχνε στους 

«περιθωριακούς». 

˗ Τώρα; Τώρα ασπάζεται τον αναρχισμό 

˗Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. 

˗ Πώς βλέπει το χώρο των λεγόμενων “αναρχοαυτόνομων”; 

˗ Τώρα που η κοινωνία έχει γίνει χοντρή βιτρίνα με καρτελίτσες αγοραστικής αξίας πάνω 

μας, και τ’ ανταλλακτικά μάς σερβίρονται σε κονσέρβες- κουτάκια. 

Τώρα που ο μαρξισμός, με τη χρυσή βοήθεια των αρχηγών- θεωρητικών και τον έλεγχο των 

εργατοπατέρων, κατάντησε τ’ αριστερό χεράκι του καπιταλισμού. 

Τώρα η ιστορία μπαίνει σ’ εκείνο το σημείο, που ό,τι μέχρι τώρα ονομάτιζαν αντικοινωνικό, 

λούμπεν, περιθωριακό, αρχίζει να κινείται. 

Και σ’ αυτούς τους “αντικοινωνικούς” δεν μπαίνει το ψεύτικο δίλημμα της επιλογής. 

Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Χριστός ή θάνατος. 

Σ’ αυτούς είναι ζωή ή θάνατος. 
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 Ο Φίλιππος Κυρίτσης είναι από τους πρώτους αναρχικούς της μεταπολίτευσης που πέρασε από τις ελληνικές 

φυλακές. Μαζί με τη γυναίκα του Σοφία Αργυρίου Κυρίτση συνελήφθησαν με την κατηγορία «περί όπλων και 

εκρηκτικών» και καταδικάστηκαν σε εννιά και πέντε χρόνια φυλακή αντίστοιχα. Υποχρεώθηκαν να κάνουν 

απεργία πείνας συνολικά 380 ημερών ο Κυρίτσης και 150 ημερών η γυναίκα του και τελικά αφέθηκαν 

ελεύθεροι. https://athens.indymedia.org/post/1588337/ (πρόσβαση 7/3/2019). 
90

 Ο Γιάννης Σκανδάλης καταδικάστηκε το 1978 σε πέντε χρόνια φυλακή για συμμετοχή σε τρομοκρατική 

ομάδα και για τοποθέτηση εμπρηστικών βομβών μολότωφ στα γραφεία του «Βήματος». Προέβη σε απεργία 

πείνας και αποφυλακίστηκε το 1981 έχοντας εκτίσει 3 χρόνια ποινή. Στη φυλακή γνώρισε  τον Κυριάκο Μοίρα 

και τον Φίλιππο Κυρίτση και συγκρότησε μια παρέα που εξελίχθηκε σε συντροφική σχέση. 

https://ngnm.vrahokipos.net/index.php/history/41-arthra/879-2014-01-02-11-07-42 (πρόσβαση 7/3/2019). 
91

 Η Γώγου δημοσίευσε στο περιοδικό «Άναρχος», τευχ. 1, Εκδόσεις Κολλεκτίβα Άναρχος, τον Νοέμριο του 

1983 ένα άτιτλο ποίημα της που τελειώνει με το στίχο «Υπερασπίζομαι την Αναρχία», και το οποίο δεν 

συμπεριλαμβάνεται σε καμία από τις ποιητικές της συλλογές.  

https://athens.indymedia.org/post/1588337/
https://ngnm.vrahokipos.net/index.php/history/41-arthra/879-2014-01-02-11-07-42
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Κι όσο κι αν βάζουν χέρι επάνω τους, φιλανθρωπικά κόμματα και διανοούμενοι θεωρητικοί 

της αστικής τάξης, για να τους οικειοποιηθούν αρχικά και στη συνέχεια να τους 

ευνουχίσουν, αυτοί δεν καταλαβαίνουν απ’ αυτά. Προχωράνε.(σελ. 54-55) 

Παρακάτω στην ίδια συνέντευξη (Σ3) ειρωνεύεται την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που ως 

σοσιαλιστική θέλει να ελευθερώσει τους παραπάνω αναρχικούς, εκμεταλλευόμενο τη 

συμπεριφορά προς τα αριστερά. 

˗ Συμφωνεί με τις καταλήψεις. Γιατί όμως φαίνονται τώρα και όχι όταν ήταν η Δεξιά στην 

εξουσία; 

˗ Γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε δείξει κατανόηση σ’ όλον αυτό τον κόσμο. Θα ’ταν γελοίο να μην το 

εκμεταλλευτούν. Γιατί και το ΠΑΣΟΚ εκμεταλλεύτηκε αυτό ακριβώς. Τη συμπεριφορά προς 

τα αριστερά. Γιατί το παιχνίδι να παιχτεί μόνο από το ΠΑΣΟΚ; Και τώρα με τις 

καταλήψεις, δε γλιτώνει η εκκλησία αν πετάξει έξω απ’ το νυμφώνα της το φτωχό ποίμνιό 

της. (σελ 53-54) 

˗ Ο Κυρίτσης, ο Μοίρας κι ο Σκανδάλης φτάσανε μέχρι σήμερα στις 42 μέρες απεργία 

πείνας… 

Η σβελτάδα των ΜΑΤ στην απλή πορεία που κατεβήκαμε πού οφείλεται; Στην αργοπορία 

της Αλλαγής; 

Σίγουρα κάποια στιγμή θα τους βγάλουν. Γιατί καμιά κυβέρνηση, πόσο μάλλον 

σοσιαλιστική, δε θέλει νεκρούς σε καιρούς ειρήνης. 

Μόνο που πρέπει να βγουν γεροί και όμορφοι όπως τους πήρανε για να περάσουν τους 

τρομοκρατικούς νόμους. (σελ. 54-55). 

Στη Σ4 η Γώγου υποστηρίζει τον Τσουτσουβή, μέλος του «Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα» 

και δημιουργό της «Αντικρατικής Πάλης» και πιο κάτω στη Σ5 τάσσεται υπέρ της 

αντιεξουσιαστικής πράξης μέσα από την τέχνη, επικρίνοντας την τυποποίηση της εργασίας 

και τις δομές εξουσίας μαζί με την παραπληροφόρηση που χαρακτηρίζουν ολόκληρη την 

«πολιτισμένη», όπως λέει ανθρωπότητα. Στο παρακάτω απόσπασμα διαφαίνονται και οι 

αξίες τις οποίες πρέσβευε η Γώγου και που ήταν αντίθετες με την κυρίαρχη αστική 

ιδεολογία. H ιδανική κοινωνία της περιελάμβανε την ανθρωπιά, τη συλλογικότητα, την 

αλληλεγγύη, τη δουλειά όχι με βάση το κέρδος αλλά ως επιλογή, την ανοχή, την 

ανεκτικότητα και το σεβασμό στο διαφορετικό.  
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˗ Ποιοι είναι οι “απόντες” του βιβλίου σου; 

˗ Μιλάω για απόντες ζωντανούς, όχι νεκρούς, έστω κι αν αναφέρομαι στον Τσουτσουβή
92

, 

στον Βενάρδο
93

, στη Σόνια την τραβεστί.» (σελ. 81)  

Είναι γνωστό ότι ο λόγος υπηρετεί την εξουσία. Πιστεύω πως βρισκόμαστε στην ιστορική 

εκείνη περίοδο της υστερικής φλυαρίας. Έτσι, ο μόνος ανατρεπτικός λόγος σήμερα είναι η 

σιωπή. Αυτό τον ακρωτηριασμό, τη θυσία, μπορείς να την αποφύγεις μόνο μέσα από μια 

βίαιη, αντιεξουσιαστική πράξη και μέσα από την τέχνη. Αν υπάρχει. 

˗ Το νέο πρόσωπο της καταστολής στην Ελλάδα τι όψη έχει; 

˗ Ολόκληρη η πολιτισμένη (!) ανθρωπότητα έχει γονατίσει μπρος στην τυποποίηση, τον 

ξεπεσμό της εργασίας, την ταπείνωση και την πλήξη της καθημερινότητας. Ο εξαναγκασμός 

όλο και πιο πολύ παίρνει την πιο χυδαία μορφή του. Εκτός από τα γνωστά στηρίγματα της 

εξουσίας (οικογένεια, σχολείο, στρατός, ψυχιατρεία) συμπλέουν τώρα εδώ και καιρό μαζί 

της η πληροφόρηση, η δημοσιότητα, η κουλτούρα. (σελ. 90-91) 

Στη Σ8 η Γώγου κάνει αναφορά στη δολοφονία του δεκαπεντάχρονου Μιχάλη Καλτεζά από 

τον αστυνομικό Αθανάσιο Μελίστα και μιλάει ειρωνικά για την εποχή της (1988) 

διαπιστώνοντας ότι είναι μια εποχή, όπου πλέον δεν υπάρχουν ηρωισμοί, ούτε πορείες, 

κυνηγητά ή διαδηλώσεις, οι πολίτες δηλαδή είναι εφησυχασμένοι. 

Το τελευταίο μου βιβλίο («Ο μήνας των παγωμένων σταφυλιών») μού αρέσει. 

Είναι λιτό. Ήρεμο. Δε με τρομάζω. Είναι και θέμα καιρών. Το ’78 το «Τρία κλικ αριστερά» 

ήταν λαχανιασμένο. Μπρος εμείς πίσω οι άλλοι. Τώρα δεν έχει τρεχάλες. Γονατίζει, 

σκοπεύει ο Μελίστας, τέλος ο Καλτεζάς.
94

 Οι ηρωισμοί τέλος. (σελ. 115) 

Τέλος, σ’ αυτή την συνέντευξη παραδέχεται ότι νιώθει προδομένη από το πολιτικό σύστημα 

(κυρίως όμως από τους συντρόφους της και την επίσημη Αριστερά) και πως φοβάται μη γίνει 

αυτό που πάντα φοβόταν, δηλαδή να σταματήσει να ασχολείται με τα κοινά και μόνο να 
                                                           
92

 Ο Χρήστος Τσουτσουβής ήταν μέλος του «Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα» από το 1976-1980, όταν 

αποχώρησε για ιδεολογικές και επιχειρησιακές διαφωνίες. Ήταν θιασώτης της σκληρής ένοπλης αντιπαράθεσης 

και όχι των συμβολικών χτυπημάτων με βόμβες. Έφτιαξε την «Αντικρατική Πάλη». Σκοτώθηκε το 1985 σε 

ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία στο Γκύζη, μαζί με τρεις ακόμη αστυνομικούς. 

http://www.nostimonimar.gr/san-simera-skotothike-se-antallagi-pyrovolismon-stou-gkyzi-o-christos-

tsoutsouvis/ (πρόσβαση 7/3/2019). 
93

 Ο Βενάρδος ήταν γνωστός ως ο «ληστής με τις γλαδιόλες». Ήταν ληστής τραπεζών με αναίμακτο τρόπο, 

εμφανίσιμος και καρδιοκατακτητής, ρομαντικός, ευγενικός, έξυπνος και αγαπητός στο κοινό. Αυτοκτόνησε το 

1984 στο κελί του. https://www.lifo.gr/team/bitsandpieces/60000 (πρόσβαση 7/3/2019). 
94

 Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου του 1985, ανήμερα της 12
ης

 επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου ένας 

δεκαπεντάχρονος διαδηλωτής ο Μιχάλης Καλτεζάς έπεσε νεκρός από σφαίρα αστυνομικού στα Εξάρχεια. Ο 

Καλτεζάς εκσφενδόνισε μια βόμβα μολότωφ κατά αστυνομικού αυτοκινήτου και ο εικοσιεξάχρονος αστυνόμος 

Αθανάσιος Μελίστας πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο κατά των διαδηλωτών μια σφαίρα του 

οποίου βρήκε τον νεαρό μαθητή και τον σκότωσε. Εννέα μέρες αργότερα η τρομοκρατική οργάνωση «17 

Νοέμβρη» εκδικείται για το θάνατο του Καλτεζά και παγιδεύει με εκρηκτικά αυτοκίνητο δίπλα σε λεωφορείο 

των ΜΑΤ στην Καισαριανή, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο εικοσιπεντάχρονος αστυφύλακας Νίκος 

Γεωργακόπουλος. https://www.sansimera.gr/articles/700 (πρόσβαση 7/3/2019). 

http://www.nostimonimar.gr/san-simera-skotothike-se-antallagi-pyrovolismon-stou-gkyzi-o-christos-tsoutsouvis/
http://www.nostimonimar.gr/san-simera-skotothike-se-antallagi-pyrovolismon-stou-gkyzi-o-christos-tsoutsouvis/
https://www.lifo.gr/team/bitsandpieces/60000
https://www.sansimera.gr/articles/700
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γράφει. Επίσης, για άλλη μια φορά στηλιτεύει την κοινωνική παθογένεια που έχει επιφέρει ο 

καταναλωτισμός, ως απόρροια του καπιταλισμού. 

˗ Πιστεύεις ότι υπάρχει πρόβλημα οργάνωσης του συγκεκριμένου “χώρου”; (αναρχικού) 

˗ Εδώ έχουμε την αντίφαση του αναρχισμού. Οργανωμένος αναρχικός είναι κόντρα σαν 

έκφραση. 

˗ Ο ένοπλος αγώνας που έχει υιοθετηθεί από οργανώσεις όπως η 17Ν
95

 ή ο ΕΛΑ μπορεί να 

οδηγήσει πουθενά; 

˗ Δε νομίζω πως είμαι σε θέση να κάνω γι’ αυτήν(την ένοπλη πάλη)
96

 πολιτική ανάλυση. 

Από ότι αισθάνομαι γύρω μου, άλλοι τη βλέπουν σαν απάντηση και άλλοι τρομοκρατούνται. 

Πάντως με καθυστέρηση ήρθε η ένοπλη πάλη και στην Ελλάδα. 

˗ Γενικά για την πολιτική κατάσταση; 

˗ Με την πολιτική δεν ανακατεύομαι. Είναι τόσο ανακατεμένα, που δε με χρειάζεται. Εκτός 

κι αν θεωρήσω ότι για κάποια κατάφωρη αδικία (θα μου πεις τι δεν είναι) μπορώ να βάλω 

ένα χεράκι. Αν μου 'μεινε… 

˗ Δείχνεις απογοητευμένη. 

˗ Όχι. Προδομένη…(σελ 115-116) 

˗ Κάποτε ήμουν καλομαθημένη με πορείες, κυνηγητά, τζαμαρίες. Τώρα όλο για λεφτά, για 

666 και πάλι για λεφτά και μηχανές. Φοβάμαι πως έγινα αυτό που πάντα φοβόμουνα. Να μη 

συμμετέχω στα κοινά και μόνο να γράφω. Θα δείξει. Κάπου είμαι σκληρή. Κάπου πάλι 

αδύναμη. (σελ. 117) 

Στη Σ9 η Γώγου δηλώνει τις πολιτικές της πεποιθήσεις κατά το παρελθόν (ότι δηλαδή ήταν 

τροτσκίστρια) και διευκρινίζει ότι μετά πέρασε στον αναρχοκομμουνισμό και αργότερα σε 

έναν άναρχο Χριστιανισμό. 

˗ Απ’ όσο μπορώ να θυμάμαι, πάντα τα ίδια πίστευα για ό,τι έλεγα και για ό,τι έβλεπα. Και 

πάντα με τις λέξεις “βλάκα” ή “αναρχοτρομοκράτισσα” με λιθοβολούσαν. Ύστερα από 

χρόνια τροτσκιστικής και μπερδεμένης αναρχοκομμουνιστικής ακαμψίας, όπως ήταν φυσικό 

έσπασα! Πέρασα σ’ έναν με δύναμη συναισθηματικό άναρχο Χριστιανισμό, που θα τον 

υπερασπιστώ με όλες μου τις δυνάμεις. (σελ. 132) 

Στο τέλος της συνέντευξης Σ10 μ’ ένα μόνο της σχόλιο ειρωνεύεται τον καπιταλισμό και το 

όργανό της, τη διαφήμιση, απαριθμώντας πολυεθνικούς κολοσσούς της εποχής (ΤΕΞΑΚΟ, 

                                                           
95

 Τον Ιανουάριο του 1980 η «17 Νοέμβρη» σκότωσε στο Παγκράτι δύο αστυνομικούς και η Γώγου συνελήφθη 

σαν ύποπτη, μετά από καταγγελία ενός μάρτυρα, ο οποίος υποστήριξε ότι είδε μια γυναίκα να απομακρύνεται 

τρέχοντας από το σημείο της δολοφονίας. Αποδείξεις δεν βρέθηκαν ποτέ και η Κατερίνα αφέθηκε ελεύθερη.  

https://www.mixanitouxronou.gr/to-telos-tis-katerinas-gogou-i-afelis-tou-ellinikou-kinimatografou-i-anarchiki-

piitria-ton-exarchion-i-piitiki-tis-sillogi-poulise-oso-ke-to-eliti/  
96

 Υποσημείωση αρ. 20 της Παναγιώτου. Εδώ η ερώτηση αφορά την ένοπλη πάλη (Παναγιώτου, 2018:282). 

https://www.mixanitouxronou.gr/to-telos-tis-katerinas-gogou-i-afelis-tou-ellinikou-kinimatografou-i-anarchiki-piitria-ton-exarchion-i-piitiki-tis-sillogi-poulise-oso-ke-to-eliti/
https://www.mixanitouxronou.gr/to-telos-tis-katerinas-gogou-i-afelis-tou-ellinikou-kinimatografou-i-anarchiki-piitria-ton-exarchion-i-piitiki-tis-sillogi-poulise-oso-ke-to-eliti/
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ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ). Δε μένει όμως εκεί. Μιλάει επίσης καυστικά για τους αναρχικούς και τους 

αντιεξουσιαστές (τη μάνικα που έχει άστρο και κόκκινο και μαύρο χρώμα), για τη Δεξιά (την 

κυρία Μπακογιάννη) αλλά και για την τρομοκρατία (Παιδιά της 17Ν). Με λίγα λόγια, 

ειρωνεύεται τους πάντες και τα πάντα, έρχεται σε ρήξη με όλα, είτε αυτά εκπροσωπού το 

σύστημα, είτε το αντισύστημα. 

˗ Θέλω για σπόνσορα την ΤΕΞΑΚΟ, για το κουτί της βενζίνης και τη μάνικα, που έχει άστρο 

και κόκκινο και μαύρο χρώμα, τη ΓΟΥΕΣΤ, γιατί γι’ αυτήν και την ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ έχω 

γράψει. Προσκαλώ, τιμής ένεκεν, την κυρία Μπακογιάννη, αν δεν έχει τίποτα καλύτερο να 

κάνει. Παιδιά της 17Ν, θα ’ρθείτε κι εσείς; Αυτά…Κι αν δεν τα ’πα καλά, συγχωρήστε με… 

Αβάντι μαέστρο, τώρα η μουσική! (σελ. 140) 

Τέλος στη συνέντευξη Σ13 ανακοινώνει την στήριξή της, μέσω της επιστολής που έστειλε 

στην «Ελευθεροτυπία», στον αναρχικό Πετρόπουλο και αργότερα κάνει αναφορά σε 

ιστορικά στελέχη της άκρας Αριστεράς και της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο (Σωφρόνη και 

Φελέκη) ενώ πιο κάτω αναφέρεται στον Νίκο Μπαλή, υπερασπιστή των ελευθεριακών και 

αναρχικών απόψεων στην Ελλάδα. 

˗ Δεν ξέρω γιατί ξαφνικά όλα τα ΜΜΕ με θυμηθήκανε, ίσως από το “Ρόδον”, ίσως απ’ το 

γράμμα του Πετρόπουλου
97

, δεν ξέρω τι συνέβη… (σελ. 165) 

˗ Είναι και κάποιες φορές που λέω “ηθικές”, όπως να βγει ο Πετρόπουλος, είμαι 

αναγκασμένη να μιλάω σε κάποιους με κάποια άλλη γλώσσα, την ξέρω αυτήν τη γλώσσα 

γιατί ήμουνα τροτσκίστρια χρόνια, στην ΟΚΔΕ
98

, και ξέρω τη γλώσσα την πολιτική… (σελ. 

172) 

˗ Άκου να δεις! Με ποιον, με τον Σωφρόνη
99

 και τον Φελέκη
100

; Εκείνο τον καιρό; Εγώ 

μετά το ’78 επί “Κλικ” (“Τρία κλικ Αριστερά”). Ίσως κι ένα χρόνο νωρίτερα. Και πέρα απ’ 

αυτό, με την πολιτική είχα ασχοληθεί από μικρή, από πολύ μικρή… 

                                                           
97

 Στις 18/03/1991 η Γώγου έστειλε ενυπόγραφη επιστολή στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», μέσω της οποίας 

εξέφραζε τη στήριξή της προς τον αναρχικό Κυριάκο Μαζοκόπο και τον Γιάννη Πετρόπουλο που ήταν 

αναρχικοί φυλακισμένοι. https://luben.tv/originals/129808 (πρόσβαση 19/3/2019).  
98

 ΟΚΔΕ είναι η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. «Είναι μια μαρξιστική οργάνωση που παλεύει 

για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, για τη νίκη της επανάστασης και την οικοδόμηση μιας αταξικής 

σοσιαλιστικής- κομμουνιστικής κοινωνίας. Ανήκει στο ρεύμα του τροτσκισμού και της 4
ης

 Διεθνούς, που από  

την ίδρυσή της, το 1938, για δεκαετίες υπήρξε η συνέχεια του επαναστατικού μαρξισμού, αφού πιο μπροστά ο 

Τρότσκι και η Αριστερή αντιπολίτευση είχαν σηκώσει ηρωικά στις πλάτες τους το καθήκον της πάλης ενάντια 

στον Σταλινισμό.» www.okde.gr/poioi-eimaste-giati-palevoume (πρόσβαση 8/3/2019). 
99

 Ο Σωφρόνης Παπαδόπουλος ήταν ιστορικό στέλεχος της άκρας Αριστεράς και της ΟΚΔΕ και αγωνιστής της 

εξέγερσης του Πολυτεχνείου. https://tsak-giorgis.blogspot.com/2017/11/73-6.html (πρόσβαση 9/3/2019). 
100

 Ο Γιάννης Φελέκης ήταν ιστορικό στέλεχος της επαναστατικής Αριστεράς και του τροτσκιστικού κινήματος 

στη χώρα μας και αγωνιστής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. https://tsak-giorgis.blogspot.com/2017/11/73-

6.html (πρόσβαση 9/3/2019). 

https://luben.tv/originals/129808
http://www.okde.gr/poioi-eimaste-giati-palevoume
https://tsak-giorgis.blogspot.com/2017/11/73-6.html
https://tsak-giorgis.blogspot.com/2017/11/73-6.html
https://tsak-giorgis.blogspot.com/2017/11/73-6.html
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…δηλαδή την πολιτική πάλι έτσι την εννοούσα, απλώς την είδα σαν φροντιστήριο για να 

φτάσω μέχρι εκεί, όχι γιατί ήμουνα τροτσκίστρια και πίστευα ότι θα πάρουμε τα όπλα και θα 

αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά πίστευα στην αλληλεγγύη πάντα, στην αδελφοσύνη, στην ειρήνη 

μεταξύ μας, στο να μπορούμε να μιλάμε έτσι όπως μιλάμε…(σελ. 173-174) 

˗ Ήμουν ένα κορίτσι που έτρεχε στις διαδηλώσεις και το θέατρο και έκανε ταινιάκια. Αυτό 

ήμουνα. Ε, και ξαφνικά έγινε αυτό, άρχισα να γράφω. Και πήγα κατ’ αρχάς, σοφά 

φερόμενη, στον Νίκο τον Μπαλή
101

, τον αναρχικό το γέρο το διανοούμενο, και του λέω “σε 

παρακαλώ, για διάβασε αυτά, είναι καλά;”. Και τα διαβάζει. (σελ. 183) 

Παρακάτω, σχολιάζει με σκωπτική διάθεση το «Κεφάλαιο» του Μαρξ και τους 

κομμουνιστές/ πρώην συντρόφους της οι οποίοι ισχυρίζονται ότι το έχουν διαβάσει και 

αποσαφηνίζει πως, αφού έφυγε από την ΟΚΔΕ, στράφηκε στον αναρχισμό. «Μάντισσα 

κακών, η ποιήτρια έβλεπε ότι ο κόσμος έπρεπε να αποκατασταθεί τόσο από τη σταλινική 

βαρβαρότητα όσο και από την εισβολή του καπιταλισμού» (Παναγιώτου, 2013). Ακόμη, 

μιλάει για τη συμμετοχή της στην πορεία συμπαράστασης των αναρχικών στην 

ακροαριστερή τρομοκρατική οργάνωση Μπάαντερ-Μάινχοφ. 

…Διάβαζα κιόλας, προσπάθησα να διαβάσω  το “Κεφάλαιο” του Μαρξ! Είναι κάτι το 

τρομακτικό δηλαδή! Μόνο νούμερα, αριθμοί και τέτοια και παθαίνεις πλάκα, κι είναι 

κομμουνιστές ας πούμε! Και υποτίθεται το έχουν διαβάσει όλοι! Ή τουλάχιστον οι αρχηγοί 

πρέπει να το έχουν διαβάσει. Άσε τους άλλους. Οι αρχηγοί! 

Ε, και μετά πέρασα με τους αναρχικούς. Δηλαδή, την κοπάνησα μια μέρα από την ΟΚΔΕ. 

(γέλια). Είχαν βγάλει απόφαση να μην κατέβουμε στην πορεία που θα πάνε οι αναρχικοί για 

την Μπάαντερ- Μάινχοφ
102

αλλά εγώ δεν καταλάβαινα κανέναν και κατέβηκα. Και πάω στην 

πλατεία κι ήταν όλοι οι αναρχικοί, γιατί υπήρχαν αναρχικοί τότε και ελπίζω πως πάντα θα 

υπάρχουν με την έννοια που εννοώ, και πάω για την Μπάαντερ-Μάινχοφ και ήταν μια 

πλατεία γεμάτη από πιτσιρικάδες πανέμορφους, υγιείς, με κάτι ματούκλες. Δηλαδή, το ’παιζα 

μεταξύ γυναίκας και αγωνίστριας, έλεγα δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια άτομα, και 

πήγα, πέρασα με τους αναρχικούς, έγιναν και στην πορεία σπασίματα και ένας πιτσιρικάς 

έσπασε μια βιτρίνα και πήρε ένα μπουφάν, πρώτη φορά μ’ έβλεπε και μου το χάρισε, μου το 

έσπρωξε! Πώς δε θα γίνω αναρχική εγώ δηλαδή (γέλια), πού θα πάω: εκεί, με τα μαλλιά, τις 

μουσικές τους και τέτοια. (σελ 173-174) 

                                                           
101

 Ο Νίκος Μπαλής ήταν ηθοποιός, μεταφραστής, γραφίστας και εκδότης με σημαντικότατη συμβολή στην 

επανάκαμψη των ελευθεριακών και αναρχικών απόψεων στην Ελλάδα. https://www.news247.gr/afieromata/to-

polytechneio-sto-anarchiko-lexiko.6470215.html (πρόσβαση 09/03/2019). 
102

 Η Μπάαντερ-Μάινχοφ γνωστή και ως Φράξια Κόκκινος Στρατός (RAF) ήταν ακροαριστερή τρομοκρατική 

οργάνωση που έδρασε στη δυτική Γερμανία την περίοδο 1971-1977. https://tvxs.gr/news/sinema/40-xronia-apo-

ton-thanato-tis-oylrike-mainxof-symplegma-mpaanter-mainxof (πρόσβαση 9/3/2019). 

https://www.news247.gr/afieromata/to-polytechneio-sto-anarchiko-lexiko.6470215.html
https://www.news247.gr/afieromata/to-polytechneio-sto-anarchiko-lexiko.6470215.html
https://tvxs.gr/news/sinema/40-xronia-apo-ton-thanato-tis-oylrike-mainxof-symplegma-mpaanter-mainxof
https://tvxs.gr/news/sinema/40-xronia-apo-ton-thanato-tis-oylrike-mainxof-symplegma-mpaanter-mainxof
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Στην ίδια συνέντευξη (Σ13) μνημονεύει επίσης τον αριστερό, ακτιβιστή, γιατρό Βασίλη 

Τσιρώνη που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του για μήνες κάνοντας αγώνα κατά της Δεξιάς και 

παραθέτει λεπτομέρειες σχετικά με τη μεγάλη συναυλία που διοργάνωσε στο Σπόρτινγκ 

«κατά της κρατικής καταστολής». 

-Έχω μπουκώσει πια, το κράτος είστε εσείς οι πιστολέρο παντού. Εχτές, ο Γιάννης που σου 

σύστησα, ο Σκανδάλης, ήτανε το πρωτοπαλίκαρο του Τσιρώνη
103

, και ήμουνα φίλη από τότε 

γιατί έτρεξα και τον βοήθησα και βγήκε με τους Κυρίτσηδες που είχαν 47 μέρες απεργία 

πείνας, και έκανα την πρώτη συναυλία
104

 στην Ελλάδα παρακαλώ! Και μετά έγινε 

ντιριντάχτα, ξέρεις! (σελ. 175) 

…είναι κάπου στα καμαρίνια στο Σπόρτινγκ…και μου κάνουν ένα μπάσιμο οι 

σκατόμπατσοι, εκείνο τον καιρό που ήταν ο Αρκουδέας
105

, νομίζω ο Αρκουδέας, ενώ 

παιζόταν η παρτίδα! Είχε κατέβει όλο το προάστιο κι όλη η Αθήνα, τρόμος, τίγκα, 

μαυρόασπρα πανό πρώτη φορά, και με παίρνει ο αρχιμπάτσος εκεί στην Ασφάλεια και μου 

λέει “υπογράφετε μια υπεύθυνη δήλωση να μη δημιουργηθούν επεισόδια;” (σελ 175-176) 

Σε άλλο απόσπασμα της ίδιας συνέντευξης αναφέρεται στο «Ράδιο Κιβωτό», έναν αναρχικό 

ραδιοσταθμό της Θεσσαλονίκης που είχε επισκεφτεί κατά την παραμονή της εκεί, στοιχείο 

που δικαιολογεί την ταύτισή της με τον ελευθεριακό και αντιεξουσιαστικό χώρο. 

 ˗ …γιατί χρειάζομαι άμεσα χρήματα να φύγω για Θεσσαλονίκη για να γίνω όντως καλά! Να 

περπατήσω, να βρω φίλους μου, να μιλήσω για αρχαία ελληνικά, έχουνε κάνει κι ένα 

“Ράδιο Κιβωτό”
106

 γράφ’τα αυτά, είναι εκεί μια κοινότητα δικιά μας η οποία έχει κάνει ένα 

σταθμό εκεί, “Ράδιο Κιβωτός”. Και είναι ας πούμε, από αναρχοκομμούνια αρχαίους μέχρι 

σκατοπανκιά…Και κάτι συνελεύσεις που κάνουν, δεν είχα δει στη ζωή μου! (σελ. 179) 
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 Ο Βασίλης Τσιρώνης ήταν γιατρός και αριστερός ακτιβιστής ο οποίος κατά τη διάρκεια της χούντας 

(16/08/1969) έκανε αεροπειρατεία σε ένα ελληνικό αεροπλάνο  που το ανάγκασε να προσγειωθεί στην Αλβανία 

και μετέβη στη Σουηδία, όπου κατηγορήθηκε για τις πολιτικές του πεποιθήσεις και φυλακίστηκε. Το 1962 

ίδρυσε το «Κόμμα των Αδέσμευτων» που αργότερα μετονόμασε σε «Εθνικό Αστικό Κόμμα». Αποφυλακίστηκε 

το 1974 και επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο Τσιρώνης συνέχισε τον αγώνα κατά της δεξιάς  του γράφοντας 

υβριστικά μηνύματα κατά του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή και κατά μεγαλοεκδοτών. Το 1977 

ειδικές δυνάμεις και ελεύθεροι σκοπευτές πολιόρκησαν το σπίτι του και ο ίδιος ταμπουρώθηκε μέσα για μήνες 

κηρύσσοντάς το «ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος». Τον Ιούλιο με εντολή του τότε υπουργού Δημοσίας Τάξης 

28 κομάντος εισήλθαν στο διαμέρισμά του με παρουσία εισαγγελέα και ο Τσιρώνης έπεσε νεκρός κάτω από 

αδιευκρίνιστες συνθήκες. https://thecaller.gr/xronomixani/otan-giatros-vasilis-tsironis-aerioplano-olimpiakis-

tr/# (πρόσβαση 09/03/2019).  
104

 Το 1981 η Γώγου συνδιοργάνωσε στο Σπόρτινγκ μεγάλη συναυλία «κατά της κρατικής καταστολής». 

https://www.lifo.gr/mag/features/3383 (πρόσβαση 09/03/2019). 
105

 Ο Νίκωνας Αρκουδέας ήταν τότε αρχηγός της Αστυνομίας. Το 1986 η Γώγου μήνυσε τον Αρκουδέα για 

ξυλοδαρμό από τα ΜΑΤ σε κάποια διαδήλωση. Η Γώγου ήδη από το 1983 θεωρούνταν προκλητική για την 

Αστυνομία, αφού τότε κυκλοφόρησε την ιστορική  πλέον αφίσα «Οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη». 

https://www.lifo.gr/mag/features/3383 (πρόσβαση 09/03/2019).  
106

 Το «Ράδιο Κιβωτός» 92,5 στη Θεσσαλονίκη ήταν πολιτικοποιημένο και ενταγμένο στον ευρύτερο 

αντιεξουσιαστικό χώρο με πολλούς επώνυμους πίσω από τα μικρόφωνά του. 

https://parallaximag.gr/thessaloniki/afti-ine-istoria-tou-radiofonou-sti-thessaloniki (πρόσβαση 09/03/2019). 

https://thecaller.gr/xronomixani/otan-giatros-vasilis-tsironis-aerioplano-olimpiakis-tr/
https://thecaller.gr/xronomixani/otan-giatros-vasilis-tsironis-aerioplano-olimpiakis-tr/
https://www.lifo.gr/mag/features/3383
https://www.lifo.gr/mag/features/3383
https://parallaximag.gr/thessaloniki/afti-ine-istoria-tou-radiofonou-sti-thessaloniki
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Παρακάτω στην ίδια συνέντευξη εξηγεί αρχικά τον τίτλο της πρώτης ποιητικής της συλλογής 

«Τρία Κλικ Αριστερά», υποννοώντας ότι ότι κατά την άποψή της η Αριστερά όφειλε να 

«ανοιχτεί» και άλλο, να πάει δηλαδή ακόμη πιο αριστερά («τρία κλίκ πιο Αριστερά»). 

Έπειτα αναλύει τον τίτλο της δεύτερης ποιητικής της συλλογής «Ιδιώνυμο» εξηγώντας ότι 

παραπέμπει στον νόμο του 1976, «όνομα που έδωσε η αντιπολίτευση, η Αριστερά και ο 

αναρχικός χώρος στο νόμο Στεφανάκη του ’76, παραπέμποντας στο νόμο Ελ. Βενιζέλου 

(4229/1929) που νομιμοποιούσε τη δίωξη λόγω πολιτικών φρονημάτων. Σύμφωνα με το 

νόμο Στεφανάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θωράκιζε τα σώματα ασφαλείας στην 

προσπάθειά της να τα προστατέψει από το απεργιακό κύμα της Μεταπολίτευσης» σύμφωνα 

με την Αγάπη-Βιργινία Σπυράτου (2007), όπ. αναφ. στο Παναγιώτου (2017). 

˗ Απ’ το “Τρία κλικ αριστερά” θα ξεκινήσουμε, γιατί έχει σημασία. Είναι η εποχή του 1978, 

έχουμε ένα ανερχόμενο αναρχικό κίνημα, συν τροτσκιστικό, συν οτιδήποτε, έξω αριστερά 

όμως παίζεται το παιχνίδι, ήταν σαν άνθηση. Και επειδή εγώ έχω μεγαλώσει σαν 

πολεμίστρια…και στο στρατό το στόχαστρο βάζουνε και λένε οι επικεφαλείς πόσα κλικ δεξιά 

ή αριστερά για να βρουν το στόχο. Πήρα αυτήν τη φράση, γιατί ήταν πολύ σημαντικός ο 

τίτλος, έπαιξε μεγάλο ρόλο, [δέκα]επτά εκδόσεις έχει κάνει, μεγαλώνουν παιδιά μ’ αυτό, και 

είπα “Τρία κλικ αριστερά”
107

. Από εκεί που είμαι, ακόμα τρία αριστερά, δίνω κι άλλο 

άνοιγμα, ν’ ανοιχτούμε, είπα. Ε, κι έγινε μετά σύνθημα. (σελ. 181) 

˗ Λοιπόν, στο “Ιδιώνυμο”
108

. Αυτό τον τίτλο μού τον βρήκε ο παλιοτροτσκιστής ο Τάσιος
109

, 

δηλαδή δεν ήξερα πώς να το βγάλω και μου λέει “Ιδιώνυμο” και θυμήθηκα το νόμο
110

 και 

τέτοια. Έτσι έγινε με το “ Ιδιώνυμο”. 

Το πρώτο βιβλίο δεν ξέρω τι βγάζει στους ανθρώπους, βγάζει έναν τσαμπουκά στα σίγουρα 

το “Τρία κλικ αριστερά”, μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί ο καθένας έχει τον δικό του 

ψυχισμό…Είχα τουλάχιστον εγώ έναν τσαμπουκά χοντρό, πολύ χοντρό, αλλά για τη ζωή. Με 

όλα τα μέσα. (σελ. 183 
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 Εδώ η Γώγου πέρα από το γεγονός ότι δηλώνει τις πολιτικές της πεποιθήσεις, ερμηνεύει και τον τίτλο που 

έδωσε στην πρώτη ποιητική της συλλογή «Τρία κλικ αριστερά» που εκδόθηκε το 1978. 
108

 «Ιδιώνυμο» είναι η δεύτερη ποιητική συλλογή της Γώγου που εκδόθηκε το 1980. 
109

 Ο Παύλος Τάσιος ήταν σκηνοθέτης και άντρας της Γώγου με την οποία απέκτησε μία κόρη τη Μυρτώ 

Τάσιου, ενώ το ζευγάρι χώρισε πολύ νωρίς. Ήταν ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους του 

«Νέου» ελληνικού κινηματογράφου. Με τη Γώγου συνεργάστηκαν σε δύο ταινίες: στο «Βαρύ πεπόνι» το 1977 

και στην «Παραγγελιά» το 1980. https://www.tovima.gr/2011/10/02/culture/apebiwse-o-skinothetis-paylos-

tasios/ (πρόσβαση 09/03/2019). 
110

 «Ιδιώνυμο» σύμφωνα με την Αγάπη- Βιργινία Σπυράτου (2007) είναι το «όνομα που έδωσε η αντιπολίτευση, 

η Αριστερά και ο αναρχικός χώρος στο νόμο Στεφανάκη του ’76, παραπέμποντας στο νόμο Ελ. Βενιζέλου 

(4229/1929) που νομιμοποιούσε τη δίωξη λόγω πολιτικών φρονημάτων. Σύμφωνα με το νόμο Στεφανάκη, η 

κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θωράκιζε τα σώματα ασφαλείας στην προσπάθειά της να τα προστατέψει 

από το απεργιακό κύμα της Μεταπολίτευσης» όπ. αναφ. στο Παναγιώτου (2017). 

https://www.tovima.gr/2011/10/02/culture/apebiwse-o-skinothetis-paylos-tasios/
https://www.tovima.gr/2011/10/02/culture/apebiwse-o-skinothetis-paylos-tasios/
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Τέλος, στη Σ13 εξηγεί πώς έγραψε τον τελευταίο στίχο
111

 του ποιήματος 23, του τελευταίου 

ποιήματος της πρώτης ποιητικής της συλλογής «Τρία κλικ αριστερά». Στην πραγματικότητα 

η Γώγου παραποιεί το «4
η 

Διεθνής», το πολυεθνικό σώμα των τροτσκιστικών οργανώσεων 

και γράφοντας «204
η
 Διεθνής» ειρωνεύεται τον τροτσκισμό. Επιπλέον, διακρίνεται στο 

επόμενο σχόλιο της (χώνω διακόσια τέσσερα, δηλαδή θα γίνονται συνέχεια επαναστάσεις) η 

στάση της υπέρ μια συνεχούς επανάστασης, η οποία δεν τελειώνει ποτέ. 

˗ Και πάω στον Σκούρτη…και το διαβάζει όλο εν ριπή οφθαλμού και η μόνη παρατήρηση 

που μου κάνει στο τέλος- εγώ τελείωνα “ζήτω η Τετάρτη Διεθνής”
112

ως τροτσκίστρια- και 

γυρνάει και με κοιτάει, καλή του ώρα “Τετάρτη Διεθνή
113

 έχουν οι τροτσκιστές
114

”, έχει 

σταματήσει μέχρι το τρία, εμείς είμαστε πιο κει. Κι έγραψα “ Δεν υπογράφω./ Ζήτω η 204
η
 

Διεθνής” στο τέλος! Αφήνω το τέσσερα, γιατί δεν είχα φύγει κι από εκεί, αλλά χώνω 

διακόσια τέσσερα, δηλαδή θα γίνονται συνέχεια επαναστάσεις
115

, δεν καταλαβαίνω τίποτα. 

(σελ. 184) 

Γενικότερα, όλες οι παραπάνω δηλώσεις των συνεντεύξεων της μαρτυρούν μια 

αντιεξουσιαστική, εξωκοινοβουλευτική κουλτούρα και έναν πολιτικό αντικομφορμισμό που 

έρχεται σε σύγκρουση με όλα τα συστήματα και που καταγγέλλει τα πάντα. 

 

3.3.2 Τα ναρκωτικά στις συνεντεύξεις της Γώγου 

Στο δημόσιο λόγο της Γώγου υπάρχουν αρκετές αναφορές στα ναρκωτικά, δηλώσεις της που 

κυρίως στηλιτεύουν τους εμπόρους, αλλά και το ίδιο το σύστημα που έριξαν τα ναρκωτικά 

στην αγορά, για να παθητικοποιήσουν τη νεολαία. (Σ4, Σ5). 
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 Ο στίχος ήταν ο εξής: «Δεν υπογράφω./ Ζήτω η 204η Διεθνής». 
112

 Η Γώγου αναφέρεται στο τελευταίο ποίημα, νούμερο 23, από την ποιητική της συλλογή «Τρία κλικ 

αριστερά». 
113

 Τέταρτη Διεθνής είναι ένα πολυεθνικό σώμα που αποτελείται από τροτσκιστικές οργανώσεις και 

δημιουργήθηκε πρώτη φορά σε αντίθεση με τις πολιτικές της Τρίτης Διεθνούς ή Comintern, στην οποία 

κυριαρχούσε ο σταλινισμός. Η Τρίτη  Διεθνής (ή Διεθνής Κομμουνιστική) ήταν μια ένωση εθνικών 

κομμουνιστικών κομμάτων, που δημιουργήθηκε το 1919.  https://www.britannica.com/topic/Fourth-

International (πρόσβαση 16/03/2019). 
114

 Ο τροτσκισμός είναι μία μαρξιστική ιδεολογία βασισμένη στη θεωρία της διαρκούς επανάστασης που 

διατυπώθηκε πρώτα από τον Λέον Τρότσκι (1879-1940), που ήταν ένας από τους θεωρητικούς αρχηγούς του 

κόμματος των μπολσεβίκων και αργότερα αρχηγός στη Ρωσική Επανάσταση. Ο τροτσκισμός έγινε ο βασικός 

θεωρητικός στόχος του σταλινισμού στους ρωσικούς κομμουνιστικούς κύκλους τη δεκαετία του ’20 και του 

’30. Σύμφωνα με τον Τρότσκι η Ρωσική Επανάσταση για να πετύχει, έπρεπε να βασιστεί στην επανάσταση και 

των άλλων χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Επίσης, ο Τρότσκι έδινε κυρίαρχη θέση στην εργατική τάξη, εξαιτίας 

της στρατηγικής θέσης της στη βιομηχανία και σε άλλους εξελιγμένους τομείς της οικονομίας. 

https://www.britannica.com/topic/https://www.britannica.com/topic/Fourth-InternationalTrotskyism (πρόσβαση 

16/03/2019). 
115

 Εδώ η Γώγου εξηγεί πώς έγραψε τον τελευταίο στίχο του ποιήματος 23, που ήταν και το τελευταίο της 

πρώτης της ποιητικής συλλογής «Τρία κλικ αριστερά». Στην ουσία όλη η ποιητική συλλογή τελειώνει με αυτόν 

τον στίχο. 

https://www.britannica.com/topic/Fourth-International
https://www.britannica.com/topic/Fourth-International
https://www.britannica.com/topic/Trotskyism
https://www.britannica.com/topic/Trotskyism
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-Έτρεχα για μένα, για το παιδί μου, για όλους μας. Έτρεχα για τα ναρκωτικά, με αφίσες, 

κουβέντες, αλλά δυστυχώς η ηρωίνη είναι πολυεθνική, δεν είναι έμπορος να τον 

αντιμετωπίσεις. (σελ. 81) 

˗Κουνιέται τίποτα σήμερα στην Ελλάδα; 

˗ Τα βαποράκια. (σελ. 94) 

Πιο συγκεκριμένα στη Σ8 εξηγεί πως στην εποχή της (1988) δεν έχει πλέον ηρωισμούς, αφού 

η ηρωίνη τους έχει αντικαταστήσει (δηλαδή τους αγώνες και την επανάσταση). Η Γώγου 

δηλώνει εδώ φανερά την άποψή της πως τα ναρκωτικά έχουν αποδυναμώσει τα πολιτικά 

κινήματα. 

˗ Το ’78 το “Τρία κλικ αριστερά” ήταν λαχανιασμένο…Τώρα δεν έχει τρεχάλες
116

…Οι 

ηρωισμοί τέλος. Βάλε και την ηρωίνη, αντί του ηρωισμού. (σελ. 115) 

Στην ίδια συνέντευξη αναφέρεται στον καλλιτεχνικό «ρατσισμό» που υπέστη από τον 

Μικρούτσικο που θεώρησε τα ποιήματά της «πρεζάκικα».  

˗ Είχε γίνει κάποια προσπάθεια με τον Μικρούτσικο, όμως βρήκε τα ποιήματά μου 

“πρεζάκικα”. Δεν κατάλαβα ή μάλλον αυτός δεν κατάλαβε… Η μουσική είναι ένας τρόπος 

επικοινωνίας. Οι φίρμες του ροκ, τα ινδάλματά τους, φύγαν οι καλύτεροι απ’ αυτήν. Τα 

πράγματα δεν αστειεύονται… (σελ. 117) 

Στη Σ9 καταγγέλλει πως οι έμποροι μπήκαν στα σπίτια μας. και στη συνέντευξη Σ10 

διακηρύττει την άποψή της για αποποινικοποίηση του χασίς και αποδοκιμάζει τα δημόσια 

«ιδρύματα» απεξάρτησης για φτωχούς, τη στιγμή που οι πλούσιοι εξαρτημένοι νοσηλεύονται 

σε ιδιωτικές κλινικές. Αυτό που στην ουσία διαπιστώνει και επικρίνει η Γώγου είναι οι 

ταξικές διακρίσεις ακόμη και στην απεξάρτηση των τοξικομανών. 

-Να σου πω για την ηρωίνη και τους εμπόρους που κατέκλυσαν τη ζωή μας. Μπήκαν στα 

σπίτια μας. Είναι παντού! (σελ. 130-131) 

˗ Να πούμε κάτι για τα ναρκωτικά; 

˗ Αποποινικοποίηση. Το χορτάρι της γης, το χόρτο, λέω ελεύθερο, στα περίπτερα, και τ’ 

άλλα, τη δόση τους, ελεύθερα…τα ψυχιατρεία και οι φυλακές έχουν γεμίσει από 

τοξικομανείς, όπως λένε, φτωχούς. Οι έχοντες χρήματα νοσηλεύονται σε ιδιωτικές κλινικές. 

Οι δημόσιες Ιθάκες, μπορεί κάποιος καλοπροαίρετος να τις είδε καλά, αλλά είναι Γκεστάπο. 

Εκπαιδεύουνε κομάντος, δηλαδή δικούς τους. Οι ευαίσθητοι φεύγουνε, άλλοι ξαναγυρνάνε… 

(σελ. 139) 
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 Η συνέντευξη αυτή δόθηκε  το 1988, δέκα χρόνια μετά το «Τρία κλικ αριστερά». 
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Στη συνέντευξη Σ11 η Γώγου κατακρίνει όλη τη γενιά της που ξέπεσε στα ναρκωτικά. 

Μπορεί να ειπωθεί εδώ ότι η Γώγου εκφράζει συλλογικά το αδιέξοδο μιας γενιάς (τέλη της 

δεκαετίας του ’70, αρχές του ’80) που αποδεκατίστηκε από το αλκοόλ και την ηρωίνη και 

της οποίας διαψεύστηκε περίτρανα το όνειρο μιας δικαιότερης και καλύτερης κοινωνίας. 

˗ Εμείς σαν γενιά δε νομίζω πως δώσαμε και τόσο υπέροχα δείγματα… 

˗ Ποια ήταν τα χειρότερα; 

˗ Δεν είχαμε πάντως υπέροχα, γιατί, αν είχαμε, δε θα παίρναμε ηρωίνες. 

˗ Μετάνιωσες που πήρες εσύ (αν πήρες κάποτε); 

˗ Δε μετανιώνω για τίποτα, σαν την Έντιθ Πιαφ. (σελ. 149) 

Τέλος, στη συνέντευξη Σ13 κατηγορεί τον μικροαστική ηθική και την υποκρισία διάφορων 

καλλιτεχνών, όπως του Σαββόπουλου, που «φοβάται μην πάρουν τα παιδιά του ναρκωτικά». 

Η Γώγου εξηγεί ότι τα ναρκωτικά τα «σπρώχνει» και τα τρέφει το ίδιο το σύστημα, κάτι που 

το γνωρίζουν όλοι, πόσο μάλλον καλλιτέχνες που έχουν γράψει και καλά πράγματα, όπως ο 

Σαββόπουλος.  

˗ …Αυτά λέω για τον κύριο Σαββόπουλο εγώ, και να το γράψεις. Χαιρετίσματα, γκουντμπάι. 

Τώρα, ξέρεις τι μας λέει; “Ποπό φοβάμαι μην πάρουν τα παιδιά μου ναρκωτικά”, άκου τι 

μας λέει τώρα! Κι ο γιος του πρώτος στο δεν ξέρω πού, και τέτοια… 

…είναι όμως κάποια επί της ουσίας θέματα ηθικά, δεν μπορεί να μιλάει έτσι γιατί μας έχει 

γράψει και καλά πράγματα. Και ξέρει την πρέζα γιατί τη χώσανε και τη στείλανε και πού 

χτύπησαν όλη τη νεολαία. Το ξέρει το παιχνίδι! Δεν μπορεί να βγαίνεις σ’ εμάς που σ’ 

αγαπάμε τόσο πολύ και λέμε “ο Νιόνιος” και “σαν βγω απ’ αυτή τη φυλακή κανείς δε θα με 

περιμένει”, και τρέχαμε όλοι, δεν μπορεί να μας λέει τώρα τέτοια γιατί μπορεί να του τύχει 

και του γιου του, να μη λέει μεγάλη κουβέντα! Δεν έχει πάρει γραμμή; Μπορεί να γίνει κι ο 

ίδιος. Δεν ξέρεις. (σελ. 181-182) 

Στα παραπάνω σημεία λοιπόν η Γώγου σχολιάζει το θέμα των ναρκωτικών, δίνοντας 

βαρύτητα τόσο στη γενιά της που «έπεσε» σαν θύμα στην ηρωίνη, όσο και στο ίδιο το 

«σύστημα» που τα συντηρεί. 

 

3.4  Η σχέση της Κ. Γώγου με τα λογοτεχνικά ρεύματα της Δύσης και οι 

απόψεις της για την τέχνη 

 Στις συνεντεύξεις της Γώγου διακρίνονται κάποιες απόψεις της για την τέχνη, καθώς και η 

σχέση της με κάποια λογοτεχνικά ρεύματα της Δύσης, όπως αυτό των μπιτ. Πιο 
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συγκεκριμένα στη συνέντευξη Σ2 διαπιστώνεται ότι η άποψη της για την τέχνη και για τη 

χρήση της γλώσσας στην ποίηση συμπίπτει με αυτή των μπιτ λογοτεχνών, ενώ παρακάτω 

αποδέχεται το σχόλιο του δημοσιογράφου που μιλάει για αυτοέκθεση, αποκαλυπτικό και 

εξομολογητικό τόνο, λέγοντας ότι η ίδια γράφει έτσι και νιώθει σιγουριά.  

˗ Στα ποιήματά σου υπάρχει αυτή η φοβερή τάση να τα λες έξω απ’ τα δόντια. Πράγμα που 

προκαλεί ποικίλες εντυπώσεις. 

˗ Ίσως γιατί χρησιμοποιώ μια άμεση καθημερινή γλώσσα, αυτή που μιλάμε όλοι, και όχι 

φράσεις καλλιέπειας και ναρκισσισμού. Του στιλ “το μοβ συννεφάκι” κ.λ.π.. Όχι πως τα 

περιφρονώ όλα αυτά. Κάθε άλλο. Και οι άνθρωποι που τα γράφουν, όλοι αυτοί οι ποιητές, 

μ’ αρέσουν…Αλλά το στιλ τους δε μου πάει… 

˗ Ποια είναι η σχέση σου με τους πνευματικούς, ποιητικούς και κριτικούς κύκλους; 

˗ Δεν ξέρω κανέναν. Και δε νομίζω ότι θα μ’ ενδιέφερε να μάθω… 

Ζω και γράφω. Φαίνεται και στα βιβλία μου. Είμαι φορτωμένη από γεγονότα. Τώρα τα 

πράγματα είναι μπλεγμένα, ποίηση και ζωή είναι το ίδιο πράγμα. Κι εγώ μερικές φορές 

αδυνατώ να ξεχωρίσω το ένα από τ’ άλλο. (σελ. 40-41) 

˗ Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Αυτή η αίσθηση ότι γράφοντας εκτίθεσαι, ότι 

εκθέτεις δημόσια τα “πιστεύω” σου και τις ιδέες σου, και μάλιστα μ’ έναν αποκαλυπτικό, 

εξομολογητικό τρόπο, δε σε τρομάζει καθόλου; 

˗ Όχι. Νιώθω σιγουριά τώρα. Πριν φοβόμουν. Νιώθω ότι υπάρχει κάποιος προστατευτικός 

κλοιός γύρω μου. Από τους ανθρώπους που με διαβάσανε, που με βλέπουν στο δρόμο και με 

χαιρετάνε. Όλα αυτά με συγκινούν. (σελ. 43) 

Στις συνεντεύξεις Σ3 και Σ6 παρατηρείται η εναντίωση της Γώγου στην κάστα των 

διανοουμένων, και στις κρατούσες πολιτισμικές και λογοτεχνικές αξίες, εναντίωση που 

συνάδει με τη γενιά μπιτ η οποία ερχόταν σε σύγκρουση με το κατεστημένο, πολιτικό ή 

λογοτεχνικό και υποστήριζε την ανεμπόδιστη αυτο-ολοκλήρωση και αυτοέκφραση.  

˗ Και η Τέχνη δε γίνεται από μια μικρή κάστα ανθρώπων, είτε “διανοούμενων” είτε 

“λαϊκών”, που την καθοδηγεί, την εκφράζει και τελικά τη λυμαίνεται, με το πρόσχημα ότι 

αυτοί είναι που ξέρουν κι όλοι οι άλλοι είναι πρόβατα. (σελ. 51) 

˗ Στη λέξη ποιητής έχω εισαγωγικά. Λέω για τους “ποιητές” της παραγγελιάς ή της γυάλας. 

Το ίδιο λέω και για το “θάνατος στις τέχνες και τα γράμματα”, λέω πως δεν είναι η ίδια η 

ζωή, αλλά ο ρόλος. Λέω για εκείνους που οι ίδιοι ποτέ δεν είχαν δημιουργικό έργο και 

καταφέρανε να οδηγούν την τέχνη, τα γράμματά και την παιδεία, εκεί που η εξουσία μπορεί 

να τα οικειοποιείται για δικό της όφελος. (σελ. 99) 
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Στη Σ7 εξάλλου, υπάρχει και η αναφορά της Γώγου στον Νάνο Βαλαωρίτη, (που σχετιζόταν 

άμεσα με τους μπιτ λογοτέχνες) στον οποίο άρεσαν τα ποιήματα της Γώγου και ήταν αυτός 

που τη βοήθησε να μεταφραστούν στα αγγλικά τα ποιήματά της. 
117

 

˗ Τα βιβλία σου “Τρία κλικ αριστερά” και “Μήνας των παγωμένων σταφυλιών” όμως 

μεταφράστηκαν στο Σαν Φρανσίσκο. 

˗ Ναι, άρεσαν στον Νάνο Βαλαωρίτη
118

. Ξέρετε ζει στο Σαν Φρανσίσκο και είναι 

δικτυωμένος με τους μπιτ. Είναι ο μόνος διανοούμενος που μου βρήκε κάτι  (σελ. 116-117) 

Τέλος, στη Σ9 παρατηρείται ο θαυμασμός της Γώγου για τους «καταραμένους» ποιητές, 

αλλά και η διαπίστωσή της ότι όλοι αυτοί οι λογοτέχνες έζησαν μοναχικά, κάνοντας χρήση 

ουσιών ή αντιμετωπίζοντας ψυχολογικά προβλήματα. Σ’ αυτήν την αναφορά της στους 

«καταραμένους» θα μπορούσε να πει κάποιος ότι διακρίνεται ένας παραλληλισμός με τον 

εαυτό της. 

˗ Να σου πω για τους καταραμένους ποιητές
119

. Σκεφτήκατε ποτέ πόσο πολλοί έχουν πεθάνει 

τρελοί, μόνοι, ξοφλημένοι, με μια σύριγγα στις φλέβες, κι όμως τόσο ωραίοι, τόσο μεγάλοι; 

(σελ. 130) 
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 Έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά τα εξής ποιήματα και δύο ποιητικές συλλογές της Γώγου:  

1) Katerina Gogou, «May 25», μτφ. Jack Hirschman, River Styx, τχ. 9, 1981. 2) Katerina Gogou, «7», «9», 

«14», «19», «9 Years Old», «Misty», στο Ten Women Poets of Greece, επιμέλεια Dino Siotis, εισαγωγή 

Katerina Anghelaki-Rooke, Wire Press, Σαν Φρανσίσκο 1982. 3) Katerina Gogou, Three Clicks Left, Night 

Horn Books, Σαν Φρανσίσκο 1983.4) Katerina Gogou, The Month of the Frozen Grapes, μτφ. Jack Hirschman, 

δίγλωσση έκδοση, Deliriodendron Press, Σαν Φρανσίσκο 1998. 5) Katerina Gogou, Gedichte / Κατερίνα Γώγου, 

Ποιήματα», μτφ. Jan Kuhlbrodt &Γιώργος Καρτάκης, Ποιείν, 29 Ιανουαρίου 

http://www.poiein.gr/archives/25828/index.html , [πρόσβαση 28.8.2016].430. (Παναγιώτου, 2017:429-430). 
118

 «Ο Νάνος Βαλαωρίτης γεννήθηκε στη Λωζάννη της Ελβετίας το 1921. Σπούδασε φιλολογία και νομικά στα 

πανεπιστήμια Αθηνών, Λονδίνου, Σορβόνης. Παρουσίασε άρθρα και μετέφρασε πρώτος στο Λονδίνο εκτενώς 

Έλληνες ποιητές του 1930 -Σεφέρη, Ελύτη, Εμπειρίκο, Εγγονόπουλο, Γκάτσο. Στην Αγγλία έζησε από το 1944 

έως το 1953 και γνώρισε τον Έλιοτ και όλο τον κύκλο του. Το διάστημα 1954-60 έμεινε στο Παρίσι και 

γνώρισε τον Αντρέ Μπρετόν και τους υπερρεαλιστές. Το 1960 γύρισε στην Ελλάδα και διηύθυνε το περιοδικό 

"Πάλι" (1963-1966). Το 1969 παρουσίασε ελληνική ποίηση στο γαλλικό περιοδικό "Lettres Nouvelles". Από το 

1968 έως το 1993 δίδαξε συγκριτική λογοτεχνία και δημιουργική γραφή στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Σαν 

Φρανσίσκο. Εκεί, ποιητικά του κείμενα εκδόθηκαν από τον οίκο City Lights του Λώρενς Φερλινγκέττι. 

Οργάνωσε παρουσίαση των Ελλήνων υπερρεαλιστών στο Κέντρο Πομπιντού το 1990-91. Το 1959 βραβεύτηκε 

με το Β΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης το οποίο και αρνήθηκε. Πήρε το Κρατικό Βραβείο Ποίησης (1982) και το 

Κρατικό Βραβείο Χρονικού - Μαρτυρίας (1998). Επίσης έλαβε κι ένα βραβείο του Ν.Ρ.Α. [National Poetry 

Association (Αμερικανική Εταιρεία Ποίησης)] το 1996 -βραβείο που είχε δοθεί προηγουμένως στους 

Φερλινγκέττι, Γκίνσμπεργκ και άλλους. Βιβλία του έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό σε αγγλικές και γαλλικές 

μεταφράσεις. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων. Στην Ελλάδα επέστρεψε μόνιμα το 2004». 

http://www.biblionet.gr/author/684/Βαλαωρίτης,_Νάνος,_1921- (πρόσβαση 15/03/2019). Συνδέθηκε επίσης με 

την έλευση των μπιτ στην Ελλάδα το 1961, αφού αλληλογραφούσε με τον Γκίνσμπεργκ και άλλους μπιτ. 
119

 Σύμφωνα με την Παναγιώτου (2017:215), υποσημείωση 623: «Η Γώγου δέχεται τον χαρακτηρισμό 

“καταραμένοι ποιητές” λόγω ίσως της αναγνώρισης της αξίας των ποιητών που ταυτίστηκαν με αυτό το 

όνομα…ουσιαστικά υπονοώντας ότι ένας στιγματισμένος βίος μπορεί να οδηγήσει σε αξιόλογη ποίηση». 

http://www.biblionet.gr/author/684/Βαλαωρίτης,_Νάνος,_1921-
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3.5  «Εκλεκτικές συγγένειες» της Κ. Γώγου 

Η Γώγου στο δημόσιο λόγο της αναφέρεται σε ανθρώπους με τους οποίους είτε είχε 

προσωπικές σχέσεις, είτε καλλιτεχνικές, είτε τους αισθανόταν κοντά της, όλοι όμως 

εκπροσωπούσαν αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί ελληνική underground σκηνή. Στη 

συνέντευξη Σ3, Σ7 και στη Σ11 αναφέρεται στο φίλο της Νικόλα Άσιμο, μια ξεχωριστή 

περίπτωση underground καλλιτέχνη, όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό μέρος, ενώ στην ίδια 

συνέντευξη μνημονεύει τον Λεωνίδα Χρηστάκη, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες 

προσωπικότητες της ελληνικής αντικουλτούρας και εκδότη του περιοδικού «Ιδεοδρόμιο», 

που άφησε εποχή στον underground/ εναλλακτικό τύπο.  

˗ Μπορώ όμως να πω για τους “ευυπόληπτους” πολίτες που ενοχλήθηκαν, για τους άγριους 

πατέρες, τις Δικαστικές Αρχές που μήνυσαν σαν ηθικό αυτουργό τον Λεωνίδα Χρηστάκη.
120

 

Γι’ αυτούς που θελήσανε να στριμώξουν τον Νικόλα Άσιμο, για να μην μπορέσει να 

ξανατραγουδήσει. (σελ. 54) 

˗ Όσοι απομείνανε τώρα (ας βάλω και εμένα μέσα) θα καταντήσουμε γραφικοί. 

˗ Γραφικοί σαν τον Άσιμο; 

˗ Δε νομίζω ότι ήταν γραφικός ο Νικόλας.  Τέλος πάντων ο Άσιμος διάλεξε το δικό του 

δρόμο
121

…Χρησιμοποίησε μια λύση που κατά καιρούς και ποιος δεν τη σκέφτηκε. (σελ. 115) 

˗ Θυμάσαι καμιά φορά τον Νικόλα τον Άσιμο; 

˗ Φίλος μου. Κολλητός Ο Νικόλας όμως έφτασε στην αυτοκτονία επειδή έλεγε πως είναι 

ένας αλλά λέων. (Ήταν και το ζώδιό του, βλέπεις.) Το πίστεψε πολύ και είδε στο τέλος πως 

ένας ή λέων ή έτσι δεν του βγήκε. Είπε μεγάλες κουβέντες και ύστερα βάρυνε το παιδί. Τις 

πίστεψε τις κουβέντες δηλαδή. Κατάλαβες; 

˗ ‘Ήταν συνεπής ο Νικόλας. 

˗ Με το θάνατό του όμως μου δείχνει ασυνέπεια εμένα. Είμαι εναντίον των αυτοκτονιών
122

. 

Δεν ξέρω αν είμαι αισιόδοξη, ξέρω όμως ότι είμαι μαχήτρια- παρ’ όλα τα χάλια μου. (σελ. 

151-152) 

Στη Σ5 και στη Σ7 μιλάει για τον Νάνο Βαλαωρίτη, ποιητή και μεταφραστή που παρουσίασε 

τους Έλληνες υπερρεαλιστές στους Γάλλους και συνδεόταν με τους μπιτ, αφού 
                                                           
120

 Για τον Λεωνίδα Χρηστάκη, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του ελληνικού underground, 

έγινε λόγος και στο πρώτο μέρος της εργασίας (βλ. Ενότητα Β΄, κεφ. 5.7). Ήταν εικαστικός, συγγραφέας και 

εκδότης βιβλίων αλλά και εμβληματικών underground περιοδικών όπως το «Ιδεοδρόμιο». 
121

 Εδώ η Γώγου αναφέρεται στην αυτοκτονία του Νικόλα  Άσιμου τον Μάρτιο του 1988. Η συνέντευξη αυτή 

δίνεται λίγους μήνες μετά, το φθινόπωρο του 1988. Βλ. και παρακάτω υποσημείωση 101. 
122

 Εδώ φαίνεται πως η Γώγου ήταν εναντίον της αυτοχειρίας. 
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αλληλογραφούσε με τον Ginsberg και άλλους από το κίνημα των μπιτ, ενώ το όνομά του 

συνδέθηκε με την έλευσή τους στην Ελλάδα το 1961. 

˗ Πιστεύω πως με τα βιβλία κάτι θα γίνει. Πιθανό να με βοηθήσει ο Νάνος Βαλαωρίτης και 

μεταφραστούν οι “Απόντες” στην Αμερική. Και τότε ποιος μας πιάνει… (σελ. 90) 

˗ Τα βιβλία σου “Τρία κλικ αριστερά” και “Μήνας των παγωμένων σταφυλιών” όμως 

μεταφράστηκαν στο Σαν Φρανσίσκο. 

˗ Ναι, άρεσαν στον Νάνο Βαλαωρίτη . Ξέρετε ζει στο Σαν Φρανσίσκο και είναι δικτυωμένος 

με τους μπιτ. Είναι ο μόνος διανοούμενος που μου βρήκε κάτι…. (σελ. 116-117) 

Επιπρόσθετα, στη Σ10 η Γώγου αναφέρεται στη γνωριμία της με τον Παύλο Παυλίδη
123

, 

πανκ-ροκ μουσικό και τραγουδιστή με θητεία σε διάφορα γνωστά συγκροτήματα των 

δεκαετιών ’80 και ’90, ο οποίος δραστηριοποιείται ακόμη και σήμερα ως σόλο καλλιτέχνης 

και συνεργάζεται και με τους B-Movies. Στην ίδια συνέντευξη παρακάτω η Γώγου 

αναφέρεται σε δύο «ελεύθερους σκοπευτές», τον Νικόλα Άσιμο και τον Παύλο 

Σιδηρόπουλο, τους οποίους κατά τη γνώμη της τους «έφαγε» το σύστημα δηλώνοντας ότι η 

ίδια είναι η μόνη επιζήσασα από αυτή την ομάδα. 

˗ Ας δούμε τι έκανες στο Παρίσι; 

˗ Έμεινα γύρω στις είκοσι μέρες και νύχτες. Ήμουνα κλεισμένη σε ένα μικρό δωμάτιο, όπου 

ο Παύλος έκανε πρόβες… 

˗ Ποιος είναι αυτός ο Παύλος και πού γνωριστήκατε;… 

˗ Την άνοιξη γνώρισα τον Παύλο
124

, φίλο φίλων μου. Δεν τον ήξερα. Μου είχανε πει πως 

είχε κάνει ένα δίσκο στη Θεσσαλονίκη, τα “Μωρά στη φωτιά”… 

˗ Αυτός ο Παύλος δεν έχει άλλο όνομα; 

˗ Μου είπε ένα βράδυ “βάφτισέ με”. Ε, του λέω, πώς σε λένε; Παύλο Παυλίδη, μου είπε. Τι 

να σε βαφτίσω- έχεις όνομα. (σελ. 135-136)  
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 Ο Παύλος Παυλίδης έγραψε και τραγούδησε τον Δεκέμβρη του 2018 το τραγούδι «Ένα αλλιώτικο παιδάκι» 

στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου, ακτιβιστή της ΛΟΑΤ Κοινότητας που λιντσαρίστηκε από αστυνομικούς και 

πολίτες και τελικά πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2018 κατά τη διάρκεια της προσπάθειας του να εξέλθει από 

κοσμηματοπωλείο του κέντρου της Αθήνας, όπου είχε εισέλθει παράνομα. https://popaganda.gr/art/o-zak-

kostopoulos-itan-ena-alliotiko-pedaki-lei-o-pavlos-pavlidis/ (πρόσβαση 6/4/19). Στο σημείο αυτό σκόπιμο είναι 

να τονιστεί η επικαιρότητα του δημόσιου λόγου της Γώγου (βλ. και κεφάλαιο Συμπεράσματα, στο σημείο που 

αναλύεται η επικαιρότητα του λόγου της) που υπερασπιζόταν τα δικαιώματα όλων, επομένως και των 

ομοφυλόφιλων και των τραβεστί, ένα θέμα επίμαχο την εποχή που το έφερε στη συζήτηση η Γώγου, φαίνεται 

όμως πως και σήμερα ο διάλογος παραμένει ανοιχτός και επίκαιρος. 
124

 Η αναφορά εδώ στον ροκ μουσικό και τραγουδιστή Παύλο Παυλίδη «Γνωστός στο ευρύ κοινό έγινε ως 

κιθαρίστας στην ελληνική ροκ μπάντα Μωρά στη Φωτιά (1986– 1988) και μετέπειτα ως frontman και 

στιχουργός στα Ξύλινα Σπαθιά (1993– 2003). Από το 2004, ακολουθεί solo καριέρα και συνεργάζεται με τους 

B-Movies». https://stixos.eu/ερμηνευτής/παύλος-παυλίδης/ (πρόσβαση 15/03/2019). 

https://popaganda.gr/art/o-zak-kostopoulos-itan-ena-alliotiko-pedaki-lei-o-pavlos-pavlidis/
https://popaganda.gr/art/o-zak-kostopoulos-itan-ena-alliotiko-pedaki-lei-o-pavlos-pavlidis/
https://stixos.eu/ερμηνευτής/παύλος-παυλίδης/
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˗Και θέλω να γίνει ταινία το σενάριο του Κορδέλλα
125

 “Ελεύθερος σκοπευτής”. Άκου 

καλά…Ελεύθερος σκοπευτής ήτανε ο Νικόλας Άσιμος. Τον δολοφόνησαν κι αυτόν. Θα 

έπαιζε ο Παύλος Σιδηρόπουλος- τον φάγανε κι αυτόν…Η μόνη επιζήσασα- για να ιδώ- 

εγώ… (σελ. 138)  

Τέλος, στη Σ13 η Γώγου αναφέρεται στον Γιώργο Σκούρτη, που προσπαθεί να μοιάσει στον 

Bukowski
126

, συγγραφέα θεατρικών έργων αλλά και άλλων λογοτεχνικών ειδών για τον 

οποίο ισχυρίζεται ότι της αρέσει η γραφή του. 

Όχι, πρώτα πάω στον Σκούρτη
127

, τον ήξερα γιατί τότε δούλευα στο θέατρό του 

“Απεργία
128

” και τέτοια. Και πάω στον Σκούρτη, κάπου τον γούσταρα εγώ τον Σκούρτη σαν 

γραφή, αλήτης και χαρτοπαίχτης και γκομενιάρης, και μας το παίζει Μπουκόφσκι, λαϊκός, 

καλά, ιστορία, τέλος πάντων…(σελ. 183-184) 

Όλες οι παραπάνω αναφορές της Γώγου λοιπόν, είτε σχετίζονται με την underground σκηνή 

της εποχής της, είτε με τους μπιτ λογοτέχνες, πρόκειται πάντως για καλλιτέχνες, δημιουργούς 

ή εκδότες (Άσιμος, Σιδηρόπουλος, Παυλίδης, Χρηστάκης, Βαλαωρίτης, Σκούρτης) που 

άφησαν το δικό τους «εναλλακτικό» στίγμα την εποχή που διαπραγματευόμαστε. Η Γώγου 

επομένως ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση στα ελληνικά γράμματα, δεν ήταν όμως μια 

μοναχική περίπτωση. 

 

3.6  Αναφορές της Κ.Γώγου στον τόπο του ελληνικού underground και στα 

ελληνικά “fanzines” 

Στις συνεντεύξεις της Γώγου είναι έκδηλες οι αναφορές της στον κατεξοχήν τόπο του 

underground στην Αθήνα, την πλατεία Εξαρχείων. Οι αναφορές της στις Σ4 και Σ13 
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 Ο Γεώργιος Κορδέλλας, σκηνοθέτης και φίλος της Γώγου, ανέβασε το 2013 στο Ρυθμός Stage τη 

μουσικοθεατρική παράσταση «Κατερίνα Γώγου- Στο μυαλό είναι ο στόχος». 
126

 Για την ομοιότητα της Γώγου με τον Bukowski βλ. Σπυράτου, 2007:44. «Υπάρχει μια ομοιότητα με την 

ποίηση του Bukowski,ο οποίος έγραφε για το φόβο, τη μοναξιά, τη ζωή στο περιθώριο και ξεγύμνωνε το 

αμερικάνικο όνειρο. Τα ποιήματά του έχουν- όπως και της Γώγου- εξαιρετικά ρεαλιστικές περιγραφές της 

πραγματικότητας, του κόμου των περιθωριακών και των εκδιδόμενων. Ακόμη και οι γυναίκες στην ποίησή του 

μοιάζουν με αυτές στην ποίηση της Γώγου. Και οι δύο συμπονούν τους ανθρώπους, κυρίως γιατί οι ίδιοι έχουν 

αδυναμίες. 
127

 Ο Γιώργος Σκούρτης (1940-2018) γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έγραψε πολλά θεατρικά έργα, που 

παίχτηκαν κυρίως στο Θέατρο Τέχνης με μεγάλη επιτυχία. Έγραψε, επίσης, διηγήματα, νουβέλες, 

μυθιστορήματα και σενάρια και σκηνοθέτησε όλα του τα θεατρικά έργα, στη σκηνή, στην τηλεόραση και στο 

ραδιόφωνο. Έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2018, σε ηλικία 78 ετών. 

http://www.biblionet.gr/author/678/Σκούρτης_Γιώργος_1940-2018 (πρόσβαση 15/03/2019). 
128

 «Αναφέρεται στην παράσταση “Η απεργία”, που παιζόταν την περίοδο 1975-1976, στο Θέατρο Λουζιτάνια. 

Σκηνοθέτης και συγγραφέας ο Γιώργος Σκούρτης, τη μουσική σύνθεση υπέγραψε ο Δήμος Μούτσης και τις 

ερμηνείες ανέλαβε ο θίασος του Κώστα Μεσσάρη. Η Γώγου είχε το ρόλο της Μπερνάρντας». (Υποσημείωση 

45, Παναγιώτου, 2018:285). 

http://www.biblionet.gr/author/678/Σκούρτης_Γιώργος_1940-2018
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περιγράφουν τα Εξάρχεια σαν ένα χώρο αναρχικών και αντιεξουσιαστικής ιδεολογίας, σαν 

ένα τόπο διακίνησης ναρκωτικών από τους εμπόρους- που όμως οι αναρχικοί προσπαθούν να 

τους απομακρύνουν από την περιοχή- αλλά και ως έναν τόπο συγκέντρωσης της 

αντιδραστικής νεολαίας της εποχής ή συνάντησης ομάδων για αγωνιστική δράση που 

κατέβαιναν σε πορείες ή διαδηλώσεις. Επίσης, υπάρχει αναφορά στα Προπύλαια του 

Πανεπιστημίου, ένα κομβικό σημείο έναρξης των διαδηλώσεων στην Αθήνα, ακόμη και 

σήμερα. 

˗Έτρεχα για τα ναρκωτικά, με αφίσες, κουβέντες, αλλά δυστυχώς η ηρωίνη είναι 

πολυεθνική, δεν είναι έμπορος να τον αντιμετωπίσεις. Έδειραν οι αναρχικοί τους εμπόρους 

στα Εξάρχεια κι αυτοί πήγαν στην πλατεία Καραμανλάκη. (σελ. 81) 

˗ Ε, και μετά πέρασα με τους αναρχικούς. Δηλαδή, την κοπάνησα μια μέρα από την ΟΚΔΕ. 

(γέλια). Είχαν βγάλει απόφαση να μην κατέβουμε στην πορεία που θα πάνε οι αναρχικοί για 

την Μπάαντερ- Μάινχοφ αλλά εγώ δεν καταλάβαινα κανέναν και κατέβηκα. Και πάω στην 

πλατεία κι ήταν όλοι οι αναρχικοί, γιατί υπήρχαν αναρχικοί τότε και ελπίζω πως πάντα θα 

υπάρχουν με την έννοια που εννοώ, και πάω για την Μπάαντερ-Μάινχοφ και ήταν μια 

πλατεία γεμάτη από πιτσιρικάδες πανέμορφους, υγιείς, με κάτι ματούκλες. Δηλαδή, το ’παιζα 

μεταξύ γυναίκας και αγωνίστριας, έλεγα δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια άτομα, και 

πήγα, πέρασα με τους αναρχικούς, έγιναν και στην πορεία σπασίματα και ένας πιτσιρικάς 

έσπασε μια βιτρίνα και πήρε ένα μπουφάν, πρώτη φορά μ’ έβλεπε και μου το χάρισε, μου το 

έσπρωξε! Πώς δε θα γίνω αναρχική εγώ δηλαδή (γέλια), πού θα πάω: εκεί, με τα μαλλιά, τις 

μουσικές τους και τέτοια. (σελ 173-174) 

˗ Μετά έγραψαν και συνθήματα. Είχε γράψει ένας “Όλοι φοράτε από ένα ξύλινο παλτό
129

” 

στα Προπύλαια, με κάτι γράμματα τόσα. Ο κόσμος, όλοι ξύλινο παλτό φοράμε (γέλια). 

˗ Ήταν από την αρχή όλοι μαζί σου, πλάι σου… 

˗ Είχα την άμετρη συμπαράσταση, οφείλω να ομολογήσω, απ’ όλη την πλατεία Εξαρχείων! 

Φρικιά, αναρχοτέτοια… (σελ. 185-186) 

Ακόμη, η ποιήτρια αναφέρει το «Ράδιο Κιβωτό» στη Θεσσαλονίκη, έναν ραδιοφωνικό 

σταθμό που συνδέθηκε με τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο στη συμπρωτεύουσα και το 

underground της εποχής. 

˗ …γιατί χρειάζομαι άμεσα χρήματα να φύγω για Θεσσαλονίκη για να γίνω όντως καλά! Να 

περπατήσω, να βρω φίλους μου, να μιλήσω για αρχαία ελληνικά, έχουνε κάνει κι ένα 

“Ράδιο Κιβωτό”  γράφ’τα αυτά, είναι εκεί μια κοινότητα δικιά μας η οποία έχει κάνει ένα 
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 «Το ξύλινο παλτό» είναι η τρίτη ποιητική συλλογή της Γώγου, που εκδόθηκε το 1982 από τις εκδόσεις 

Καστανιώτη. 
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σταθμό εκεί, “Ράδιο Κιβωτός”. Και είναι ας πούμε, από αναρχοκομμούνια αρχαίους μέχρι 

σκατοπανκιά…Και κάτι συνελεύσεις που κάνουν, δεν είχα δει στη ζωή μου! (σελ. 179) 

Τέλος, η συνέντευξη Σ8
130

 στο Γιάννη Κολοβό και στον Δημήτρη Αργυρόπουλο το 1988 στο 

έντυπο «Στις Σκιές του Β-23», ένα ανεξάρτητο περιοδικό που εκδιδόταν τότε στην Αθήνα με 

τιράζ 1000 αντιτύπων, είναι ενδεικτική της στήριξης της Γώγου στον underground τύπο της 

δεκαετίας του ’80, τα “fanzines”. Η συνέντευξη που παραχώρησε τότε στους δύο νέους 

«εκδότες», ήταν βέβαια μεγάλο κατόρθωμα για τους ίδιους, αλλά προϋπέθετε και την τόλμη 

της Γώγου να μιλήσει σ’ ένα τέτοιο μικρό, ανεξάρτητο περιοδικό, υποδηλώνοντας έμμεσα τη 

αλληλεγγύη της σε αυτού του είδους τον τύπο. 

 

3.7  Aναφορές της Κ. Γώγου σε κινήματα αμφισβήτησης της Δύσης 

Στον δημόσιο λόγο της Γώγου παρατηρούνται κάποιες αναφορές που σχετίζονται με 

κινήματα αμφισβήτησης στη Δύση ή με την δράση ακροαριστερών οργανώσεων που 

διεξήγαγαν αντάρτικο πόλεων στην Ευρώπη, όπως η Μπάαντερ- Μάινχοφ στη Δυτική 

Γερμανία. Στη Σ11 η Γώγου αναφέρει την εποχή του 1-1-4, όπου οι νέοι «τρέχανε» να 

λύσουν διάφορα πολιτικά προβλήματα. Το 1-1-4 ήταν ένας αριθμός που γράφτηκε 

μυστηριωδώς στους τοίχους της Αθήνας και που αποτέλεσε έναυσμα για τους φοιτητές της 

δεκαετίας του ’60 να ξεκινήσουν αγώνες για την παιδεία, τη δημοκρατία και τον 

εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. Ο αριθμός αυτός παρέπεμπε στο τελευταίο άρθρο του 

Συντάγματος του 1952 που έλεγε ότι η τήρησή του επαφίεται στον πατριωτισμό των 

Ελλήνων.  

˗ Δηλαδή αυτά που μπορεί να είδα εγώ όταν ήμουνα πιτσιρικού τα σημερινά παιδιά δεν τα 

είδανε. Δεν τρέξανε να λύσουνε διάφορα πολιτικά προβλήματα, για παράδειγμα, 1-1-4,
131

 

Πολυτεχνεία, και βάλε πιο πίσω για την Κύπρο που μας τρεχαλάγανε… 

˗ Πέρασες ποτέ από την ΚΝΕ; 
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 Σ8=Συνέντευξη στους Γιάννη Κολοβό και Δημήτρη Αργυρόπουλο, περ. Στις Σκιές του Β-23 , τεύχ.0, 

φθινόπωρο 1988. (Παναγιώτου, 2018:109-120). Το fanzine «Στις Σκιές του Β-23» ήταν ένα από τα πιο θρυλικά 

έντυπα που έχουν περάσει από την εγχώρια ανεξάρτητη σκηνή, σύμπραξη του «Β-23» που εξέδιδε ο Γιάννης 

Κολοβός από το 1986-1988 και του «Σκιές» του Δημήτρη Αργυρόπουλου (1985-;). Επιμελήθηκε λίγες, αλλά 

πολύ καλές συλλογές βινυλίων, τις “fragmenta” και κυκλοφόρησε 15 τεύχη από το 1988 έως το 1993. Αργότερα 

εκδόθηκαν και άλλα τρία τεύχη χ.χ. (χωρίς χρονολογία). https://www.fanzines.gr/στις-σκιές-του-β23 (πρόσβαση 

16/03/2019). 
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 Το 1-1-4 ήταν ένας αριθμός που γράφτηκε μυστηριωδώς στους τοίχους της Αθήνας και που αποτέλεσε 

έναυσμα για τους φοιτητές της δεκαετίας του ’60 να ξεκινήσουν αγώνες για την παιδεία, τη δημοκρατία και τον 

εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. Ο αριθμός αυτός παρέπεμπε στο τελευταίο άρθρο του Συντάγματος του 1952 

που έλεγε ότι η τήρησή του επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. www.matrix24.gr/2018/11/i-michani-

tou-chronou-parousiazi-to-fititiko-kinima-1-1-4-ke-ti-drasi-tou-sto-cosmote-history-hd/ (πρόσβαση 8/3/2019). 

http://www.matrix24.gr/2018/11/i-michani-tou-chronou-parousiazi-to-fititiko-kinima-1-1-4-ke-ti-drasi-tou-sto-cosmote-history-hd/
http://www.matrix24.gr/2018/11/i-michani-tou-chronou-parousiazi-to-fititiko-kinima-1-1-4-ke-ti-drasi-tou-sto-cosmote-history-hd/
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˗ Όχι βέβαια, ευτυχώς. 

˗ Από το Κομμουνιστικό Κόμμα; 

˗ Όχι βέβαια, ευτυχώς. 

˗ Γιατί ευτυχώς; 

˗ Γιατί το γλύτωσα… (σελ. 150) 

Τέλος, στη Σ13 η Γώγου παραθέτει την απόφαση της να συμμετέχει στην πορεία για την 

Μπάαντερ-Μάινχοφ, σε αντίθεση με την απόφαση της ΟΚΔΕ, στην οποία άνηκε παλιά. Η 

Μπάαντερ-Μάινχοφ ήταν μια ομάδα γνωστή και ως «Φράξια Κόκκινος Στρατός» (RAF) που 

ήταν ακροαριστερή τρομοκρατική οργάνωση και έδρασε στη Δυτική Γερμανία την περίοδο 

1971-1977. 

. Δηλαδή, την κοπάνησα μια μέρα από την ΟΚΔΕ. (γέλια). Είχαν βγάλει απόφαση να μην 

κατέβουμε στην πορεία που θα πάνε οι αναρχικοί για την Μπάαντερ- Μάινχοφ
132

αλλά εγώ 

δεν καταλάβαινα κανέναν και κατέβηκα. Και πάω στην πλατεία κι ήταν όλοι οι αναρχικοί, 

γιατί υπήρχαν αναρχικοί τότε και ελπίζω πως πάντα θα υπάρχουν με την έννοια που εννοώ, 

και πάω για την Μπάαντερ-Μάινχοφ και ήταν μια πλατεία γεμάτη από πιτσιρικάδες 

πανέμορφους, υγιείς, με κάτι ματούκλες. Δηλαδή, το ’παιζα μεταξύ γυναίκας και 

αγωνίστριας, έλεγα δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια άτομα, και πήγα, πέρασα με τους 

αναρχικούς, έγιναν και στην πορεία σπασίματα και ένας πιτσιρικάς έσπασε μια βιτρίνα και 

πήρε ένα μπουφάν, πρώτη φορά μ’ έβλεπε και μου το χάρισε, μου το έσπρωξε! Πώς δε θα 

γίνω αναρχική εγώ δηλαδή (γέλια), πού θα πάω: εκεί, με τα μαλλιά, τις μουσικές τους και 

τέτοια. (σελ 173-174) 

 

3.8  Αναφορές της Κ. Γώγου σε γεγονότα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας 

Είναι πολλές οι αναφορές σε γεγονότα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας που εντοπίζονται στις 

συνεντεύξεις της Γώγου, κυρίως δε πολιτικού ή κοινωνικού περιεχομένου, τα οποία 

συνδέονται με αναρχικές ή αντιεξουσιαστικές ιδεολογίες, ακόμη και επικριτικά σχόλια για 

την κοινωνία του καπιταλισμού ή απαξιωτικά σχόλια για τον ορθόδοξο μαρξισμό. 

Στη Σ3 η Γώγου αναφέρεται στους Κυρίτση, Μοίρα και Σκανδάλη, αναρχικούς 

κρατούμενους της μεταπολίτευσης που είχαν συλληφθεί και είχαν οδηγηθεί στις ελληνικές 

φυλακές. Η Γώγου τους υπερασπιζόταν για την αποφυλάκισή τους και έδειχνε έμπρακτα την 
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Η Μπάαντερ-Μάινχοφ γνωστή και ως Φράξια Κόκκινος Στρατός  (RAF) ήταν ακροαριστερή τρομοκρατική 

οργάνωση που έδρασε στη δυτική Γερμανία την περίοδο 1971-1977. https://tvxs.gr/news/sinema/40-xronia-apo-

ton-thanato-tis-oylrike-mainxof-symplegma-mpaanter-mainxof (πρόσβαση 9/3/2019). 

https://tvxs.gr/news/sinema/40-xronia-apo-ton-thanato-tis-oylrike-mainxof-symplegma-mpaanter-mainxof
https://tvxs.gr/news/sinema/40-xronia-apo-ton-thanato-tis-oylrike-mainxof-symplegma-mpaanter-mainxof
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αλληλεγγύη της. Στην ίδια συνέντευξη, αλλά πιο κάτω, η ίδια σχολιάζει την κοινωνία της 

εποχής της (1982) ως άκρως καπιταλιστική μιλώντας αποδοκιμαστικά γι’ αυτήν, αλλά και 

για το πώς κατάντησε ο μαρξισμός στην εποχή της. «Το αδιέξοδό της ήταν το αδιέξοδο μιας 

ολόκληρης γενιάς στο τέλος της δεκαετίας του ’70 και στη δεκαετία του ’80, η οποία 

βρισκόταν εγκλωβισμένη ανάμεσα στην καπιταλιστική βαρβαρότητα και τον εφιάλτη του 

σταλινισμού» (Σπυράτου, 2007:34-35). Είναι γνωστό άλλωστε ότι η ίδια τάχτηκε τόσο 

απέναντι στη Δεξιά της εποχής της, όσο και απέναντι στο ΚΚΕ.  

˗ Ο μόνος λόγος που θα σου μιλήσω είναι για να προπαγανδίσω, αν λέγεται προπαγάνδα η 

εξόντωση των Κυρίτση
133

, Μοίρα, Σκανδάλη
134

, κι όλων αυτών των κρατούμενων γενικά. 

(σελ. 51) 

˗ Τώρα; Τώρα ασπάζεται τον αναρχισμό 

˗Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. 

˗ Πώς βλέπει το χώρο των λεγόμενων “αναρχοαυτόνομων”; 

˗ Τώρα που η κοινωνία έχει γίνει χοντρή βιτρίνα με καρτελίτσες αγοραστικής αξίας πάνω 

μας, και τ’ ανταλλακτικά μάς σερβίρονται σε κονσέρβες- κουτάκια. 

Τώρα που ο μαρξισμός, με τη χρυσή βοήθεια των αρχηγών- θεωρητικών και τον έλεγχο των 

εργατοπατέρων, κατάντησε τ’ αριστερό χεράκι του καπιταλισμού. (σελ.53-54) 

Παρακάτω υπερασπίζεται τους λούμπεν και τους περιθωριακούς και ισχυρίζεται ότι αυτοί 

προχωράνε, όσο κι αν εκπρόσωποι της αστικής τάξης θέλουν να τους οικειοποιηθούν. Είναι 

φανερή η απορριπτική της στάση απέναντι στην αστική κουλτούρα της εποχής της, αλλά και 

η σύνδεσή που ένιωθε και η αλληλεγγύη που έδειχνε απέναντι στους εκτοπισμένους, στους 

«απόβλητους» της κοινωνίας. 

Τώρα η ιστορία μπαίνει σ’ εκείνο το σημείο, που ό,τι μέχρι τώρα ονομάτιζαν αντικοινωνικό, 

λούμπεν, περιθωριακό, αρχίζει να κινείται. 

Και σ’ αυτούς τους “αντικοινωνικούς” δεν μπαίνει το ψεύτικο δίλημμα της επιλογής. 

Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Χριστός ή θάνατος. 

Σ’ αυτούς είναι ζωή ή θάνατος. 
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 Ο Φίλιππος Κυρίτσης είναι από τους πρώτους αναρχικούς της μεταπολίτευσης που πέρασε από τις ελληνικές 

φυλακές. Μαζί με τη γυναίκα του Σοφία Αργυρίου Κυρίτση συνελήφθησαν με την κατηγορία «περί όπλων και 

εκρηκτικών»  και καταδικάστηκαν σε εννιά και πέντε χρόνια φυλακή. Υποχρεώθηκαν να κάνουν απεργία 

πείνας συνολικά 380 ημερών ο Κυρίτσης και 150 ημερών η γυναίκα του και τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι. 

https://athens.indymedia.org/post/1588337/  (πρόσβαση 7/3/2019). 
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 Ο Γιάννης Σκανδάλης καταδικάστηκε το 1978 σε πέντε χρόνια φυλακή για συμμετοχή σε τρομοκρατική 

ομάδα και για τοποθέτηση εμπρηστικών βομβών μολότωφ στα γραφεία του «Βήματος». Προέβη σε απεργία 

πείνας και αποφυλακίστηκε  το 1981 έχοντας εκτίσει 3 χρόνια ποινή. Στη φυλακή γνώρισε τον Κυριάκο Μοίρα 

και τον Φίλιππο Κυρίτση και συγκρότησε μια παρέα που εξελίχθηκε σε συντροφική σχέση. 

https://ngnm.vrahokipos.net/index.php/history/41-arthra/879-2014-01-02-11-07-42 ( πρόσβαση 7/3/2019). 

https://athens.indymedia.org/post/1588337/
https://ngnm.vrahokipos.net/index.php/history/41-arthra/879-2014-01-02-11-07-42
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Κι όσο κι αν βάζουν χέρι επάνω τους, φιλανθρωπικά κόμματα και διανοούμενοι θεωρητικοί 

της αστικής τάξης, για να τους οικειοποιηθούν αρχικά και στη συνέχεια να τους 

ευνουχίσουν, αυτοί δεν καταλαβαίνουν απ’ αυτά. Προχωράνε. (σελ.53-54) 

Στη συνέχεια, σε ερώτηση του δημοσιογράφου για την υποστήριξη που δείχνει η Γώγου στις 

καταλήψεις, αυτή παραθέτει την άποψη πως το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει κατανόηση στον κόσμο 

των καταλήψεων, πιο κάτω όμως αναφέρει ότι το κόμμα αυτό έχει εκμεταλλευτεί τη 

συμπεριφορά προς τ’ αριστερά. Παράλληλα, σχολιάζει ειρωνικά την κυβέρνηση εκείνης της 

εποχής (ΠΑΣΟΚ) δηλώνοντας πως, όταν βγάλει από τη φυλακή τους προαναφερθέντες 

πολιτικούς κρατούμενους, πρέπει αυτοί να βγουν γεροί και όμορφοι…, όπως ήταν δηλαδή 

πριν μπουν φυλακή. Επομένως, μπορεί να ειπωθεί πως η Γώγου, αν και αναγνωρίζει μια 

ανοχή (σε σχέση κυρίως με τις καταλήψεις, αλλά και την αριστερή στροφή) στο ΠΑΣΟΚ, 

από την άλλη το αμφισβητεί ως προοδευτικό κόμμα με τη λογική ότι και αυτό ψήφισε τους 

αντιτρομοκρατικούς νόμους. 

˗ Συμφωνεί με τις καταλήψεις. Γιατί όμως φaίνονται τώρα και όχι όταν ήταν η Δεξιά στην 

εξουσία; 

˗ Γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε δείξει κατανόηση σ’ όλον αυτό τον κόσμο. Θα ’ταν γελοίο να μην το 

εκμεταλλευτούν. Γιατί και το ΠΑΣΟΚ εκμεταλλεύτηκε αυτό ακριβώς. Τη συμπεριφορά προς 

τα αριστερά. Γιατί το παιχνίδι να παιχτεί μόνο από το ΠΑΣΟΚ; Και τώρα με τις 

καταλήψεις, δε γλιτώνει η εκκλησία αν πετάξει έξω απ’ το νυμφώνα της το φτωχό ποίμνιό 

της.» (σελ 53-54) 

˗ Ο Κυρίτσης, ο Μοίρας κι ο Σκανδάλης φτάσανε μέχρι σήμερα στις 42 μέρες απεργία 

πείνας… 

Η σβελτάδα των ΜΑΤ στην απλή πορεία που κατεβήκαμε πού οφείλεται; Στην αργοπορία 

της Αλλαγής; 

Σίγουρα κάποια στιγμή θα τους βγάλουν. Γιατί καμιά κυβέρνηση, πόσο μάλλον 

σοσιαλιστική, δε θέλει νεκρούς σε καιρούς ειρήνης. 

Μόνο που πρέπει να βγουν γεροί και όμορφοι όπως τους πήρανε για να περάσουν τους 

τρομοκρατικούς νόμους. (σελ. 54-55) 

Στη Σ4 εξάλλου, εντοπίζονται αναφορές της Γώγου στον Τσουτσουβή, πρωτοπαλίκαρο της 

«Αντικρατικής Πάλης», μιας ομάδας ένοπλης βίας, που σκοτώθηκε το 1985 σε ανταλλαγή 

πυροβολισμών μαζί με τρεις αστυνομικούς, καθώς και στον ληστή με τις γλαδιόλες, 

Βενάρδο, που έκανε ληστείες τραπεζών με αναίμακτο τρόπο. Επίσης, αναφέρει τη Σόνια την 

τραβεστί που βρέθηκε δολοφονημένη το 1980 στη Βουλιαγμένη. 

     ˗ Ποιοι είναι οι “απόντες” του βιβλίου σου; 
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˗ Μιλάω για απόντες ζωντανούς, όχι νεκρούς, έστω κι αν αναφέρομαι στον Τσουτσουβή
135

, 

στον Βενάρδο
136

, στη Σόνια την τραβεστί. (σελ. 81) 

Στη Σ8 η Γώγου κάνοντας ένα σχόλιο για την εποχή εκείνη (1988) που διαφέρει από την 

εποχή του «Τρία κλικ αριστερά» (1978), σχολιάζει τη δολοφονία του δεκαπεντάχρονου 

διαδηλωτή Καλτεζά
137

 το 1985 από τον αστυνομικό Μελίστα, δολοφονία που θυμίζει αυτή 

του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
138

 το 2008 από τον Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια. 

Η ίδια εξηγεί ότι πλέον (1988) τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεν υπάρχει χώρος για 

ηρωισμούς και δίνει το παράδειγμα του Καλτεζά, θέλοντας να δηλώσει ότι πλέον η 

αστυνομία σκοτώνει ακόμη και αθώους πολίτες (παιδιά), επομένως η αγωνιστικότητα και η 

επαναστατικότητα του κόσμου έχει κοπάσει, προφανώς και από το φόβο που καλλιεργεί το 

κράτος και η αστυνομοκρατία. Φαίνεται σε αυτό το σημείο ότι σιγά- σιγά διαψεύδεται το 

όραμα και η ελπίδα της ποιήτριας για ένα πιο δίκαιο κόσμο μέσα από μια επαναστατική και 

αγωνιστική πρακτική. 

˗ Το ’78 το «Τρία κλικ αριστερά» ήταν λαχανιασμένο. Μπρος εμείς πίσω οι άλλοι. Τώρα δεν 

έχει τρεχάλες. Γονατίζει, σκοπεύει ο Μελίστας, τέλος ο Καλτεζάς. Οι ηρωισμοί τέλος. (σελ. 

115) 

Στη Σ11 η ποιήτρια μιλάει για την εποχή του Πολυτεχνείου και της κατάληψης της Βόρειας 

Κύπρου από τους Τούρκους, τονίζοντας ότι η ίδια ανήκει σε μια γενιά που έχει δει, έχει ζήσει 

και έχει λύσει πολλά πολιτικά προβλήματα, καταστάσεις που οι νέοι εκείνης της εποχής 
                                                           
135

 Ο Χρήστος Τσουτσουβής ήταν μέλος του «Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα» από το 1976-1980  όταν 

αποχώρησε για ιδεολογικές και επιχειρησιακές διαφωνίες. Ήταν θιασώτης της σκληρής ένοπλης αντιπαράθεσης 

και όχι των συμβολικών χτυπημάτων με βόμβες. Έφτιαξε την «Αντικρατική Πάλη». Σκοτώθηκε το 1985 σε 

ανταλλαγή πυροβολισμών  με την αστυνομία στο Γκύζη, μαζί με τρεις ακόμη αστυνομικούς.  

http://www.nostimonimar.gr/san-simera-skotothike-se-antallagi-pyrovolismon-stou-gkyzi-o-christos-

tsoutsouvis/ (πρόσβαση 7/3/2019). 
136

 Ο Βενάρδος ήταν γνωστός ως ο «ληστής με τις γλαδιόλες». Ήταν ληστής τραπεζών με αναίμακτο τρόπο,  

εμφανίσιμος και καρδιοκατακτητής, ρομαντικός, ευγενικός, έξυπνος και αγαπητός στο κοινό. Αυτοκτόνησε το 

1984 στο κελί του. https://www.lifo.gr/team/bitsandpieces/60000 ( πρόσβαση 7/3/2019). 
137

 Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου του 1985, ανήμερα της 12
ης

 επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου ένας 

δεκαπεντάχρονος διαδηλωτής ο Μιχάλης Καλτεζάς έπεσε νεκρός από σφαίρα αστυνομικού στα Εξάρχεια. Ο 

Καλτεζάς εκσφενδόνισε μια βόμβα μολότωφ κατά αστυνομικού αυτοκινήτου και ο εικοσιεξάχρονος αστυνόμος 

Αθανάσιος Μελίστας πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο κατά των διαδηλωτών μια σφαίρα του 

οποίου βρήκε τον νεαρό μαθητή και τον σκότωσε. Εννέα μέρες αργότερα η τρομοκρατική οργάνωση «17 

Νοέμβρη» εκδικείται  για το θάνατο του Καλτεζά και παγιδεύει με εκρηκτικά αυτοκίνητο δίπλα σε λεωφορείο 

των ΜΑΤ στην Καισαριανή με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο εικοσιπεντάχρονος αστυφύλακας Νίκος 

Γεωργακόπουλος. https://www.sansimera.gr/articles/700 (πρόσβαση 7/3/2019). 
138

 Το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου 2008 ο 37χρονος αστυνομικός (ειδικός φρουρός για την ακρίβεια) 

Επαμεινώνδας Κορκονέας πυροβόλησε και σκότωσε στα Εξάρχεια τον 15χρονο μαθητή Αλέξανδρο 

Γρηγορόπουλο. Την επομένη ξέσπασε ένα κύμα νεανικής αγανάκτησης πανελλαδικής εμβέλειας, που οδήγησε 

σε πρωτοφανούς έντασης ταραχές, κυρίως στη Αθήνα, τις «χειρότερες από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας 

το 1974», σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή». Το αιματηρό περιστατικό και τα επακόλουθά του έλαβαν 

διεθνείς διαστάσεις και σε πολλές μεγαλουπόλεις του κόσμου διοργανώθηκαν εκδηλώσεις αλληλεγγύης και 

συμπαράστασης. https://www.sansimera.gr/articles/857 (πρόσβαση 31/03/19). Κρίνεται σκόπιμο για άλλη μια 

φορά να συνδεθεί ο δημόσιος λόγος της Γώγου με επίκαιρα γεγονότα της σύγχρονης Ελλάδας.(βλ. Κεφάλαιο: 

Συμπεράσματα- Αναστοχασμοί). 

http://www.nostimonimar.gr/san-simera-skotothike-se-antallagi-pyrovolismon-stou-gkyzi-o-christos-tsoutsouvis/
http://www.nostimonimar.gr/san-simera-skotothike-se-antallagi-pyrovolismon-stou-gkyzi-o-christos-tsoutsouvis/
https://www.lifo.gr/team/bitsandpieces/60000
https://www.sansimera.gr/articles/700
https://www.sansimera.gr/articles/857
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(1991), δεν έχουν ζήσει, επομένως φαίνεται να διαφοροποιεί τη γενιά της ως πιο 

πολιτικοποιημένη σε σχέση με τη νέα γενιά του 1991. Από την άλλη διακρίνεται ο δηκτικός 

της λόγος και η απόρριψη της επίσημης Αριστεράς, σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν 

πέρασε από το Κ.Κ.Ε, με την επανάληψη της φράσης Όχι βέβαια, ευτυχώς και την 

αιτιλόγηση που δίνει, αφήνοντας ανολοκλήρωτη την πρότασή της Γιατί το γλύτωσα… 

˗ Δηλαδή αυτά που μπορεί να είδα εγώ όταν ήμουνα πιτσιρικού τα σημερινά παιδιά δεν τα 

είδανε. Δεν τρέξανε να λύσουνε διάφορα πολιτικά προβλήματα, για παράδειγμα, 1-1-4, 

Πολυτεχνεία, και βάλε πιο πίσω για την Κύπρο που μας τρεχαλάγανε… 

˗ Πέρασες ποτέ από την ΚΝΕ; 

˗ Όχι βέβαια, ευτυχώς. 

˗ Από το Κομμουνιστικό Κόμμα;
139

 

˗ Όχι βέβαια, ευτυχώς. 

˗ Γιατί ευτυχώς;˗ Γιατί το γλύτωσα… (σελ. 150) 

Τέλος, στη Σ13 η Γώγου αναφέρει την επιστολή που είχε στείλει στην «Ελευθεροτυπία», για 

να υπερασπιστεί τους αναρχικούς φυλακισμένους Κυριάκο Μαζοκόπο και Γιάννη 

Πετρόπουλο. Επιπλέον, υπερασπίζεται τον κατηγορούμενο για συμμετοχή σε τρομοκρατική 

ομάδα Σκανδάλη και τον γιατρό και αριστερό ακτιβιστή Βασίλη Τσιρώνη ο οποίος κήρυξε το 

σπίτι του «ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος». Γενικότερα η Γώγου υπερασπίζεται την 

αναρχία και τη ζωή των υποστηρικτών της. 

˗ Δεν ξέρω γιατί ξαφνικά όλα τα ΜΜΕ με θυμηθήκανε, ίσως από το “Ρόδον”, ίσως απ’ το 

γράμμα του Πετρόπουλου
140

, δεν ξέρω τι συνέβη… (σελ. 165) 

˗Έχω μπουκώσει πια, το κράτος είστε εσείς οι πιστολέρο παντού. Εχτές, ο Γιάννης που σου 

σύστησα, ο Σκανδάλης, ήτανε το πρωτοπαλίκαρο του Τσιρώνη
141

, και ήμουνα φίλη από τότε 

                                                           
139

 Ο J. Hirschman ο μεταφραστής στα αγγλικά του «Τρία Κλικ Αριστερά» (“Three Clicks Left”, Night Horn 

Books, San Franscisco 1983) γράφει ότι «η ποίηση της Γώγου χτίζεται πάνω στην έντονη σχέση της με το 

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο η ποιήτρια, σύμφωνα με τον αμερικανό μεταφραστή, βλέπει ως 

“υπερ- εραστή” και “υπέρ-κάθαρμα” συγχρόνως.» όπ. αναφ. στο Παναγιώτου, (2018:210). 
140

 Στις 18/03/1991 η Γώγου έστειλε ενυπόγραφη επιστολή στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», μέσω της οποίας 

εξέφραζε τη στήριξή της προς τον αναρχικό Κυριάκο Μαζοκόπο και τον Γιάννη Πετρόπουλο που ήταν 

αναρχικοί φυλακισμένοι. https://luben.tv/originals/129808 (πρόσβαση 19/3/2019).  
141

 Ο Βασίλης Τσιρώνης ήταν γιατρός και αριστερός ακτιβιστής ο οποίος κατά τη διάρκεια της χούντας 

(16/08/1969) έκανε αεροπειρατεία σε ένα ελληνικό αεροπλάνο  που το ανάγκασε να προσγειωθεί στην Αλβανία 

και μετέβη στη Σουηδία, όπου κατηγορήθηκε για τις πολιτικές του πεποιθήσεις και φυλακίστηκε. Το 1962 

ίδρυσε το «Κόμμα των Αδέσμευτων» που αργότερα μετονόμασε σε «Εθνικό Αστικό Κόμμα». Αποφυλακίστηκε 

το 1974 και επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο Τσιρώνης συνέχισε τον αγώνα κατά της δεξιάς  του γράφοντας 

υβριστικά μηνύματα κατά του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή και κατά μεγαλοεκδοτών. Το 1977 

ειδικές δυνάμεις και ελεύθεροι σκοπευτές πολιόρκησαν το σπίτι του και ο ίδιος ταμπουρώθηκε μέσα για μήνες 

κηρύσσοντάς το «ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος». Τον Ιούλιο με εντολή του τότε υπουργού Δημοσίας Τάξης 

28 κομάντος εισήλθαν στο διαμέρισμά του με παρουσία εισαγγελέα και ο Τσιρώνης έπεσε νεκρός κάτω από 

αδιευκρίνιστες συνθήκες. https://thecaller.gr/xronomixani/otan-giatros-vasilis-tsironis-aerioplano-olimpiakis-

tr/# (πρόσβαση 09/03/2019).  

https://luben.tv/originals/129808
https://thecaller.gr/xronomixani/otan-giatros-vasilis-tsironis-aerioplano-olimpiakis-tr/
https://thecaller.gr/xronomixani/otan-giatros-vasilis-tsironis-aerioplano-olimpiakis-tr/
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γιατί έτρεξα και τον βοήθησα και βγήκε με τους Κυρίτσηδες που είχαν 47 μέρες απεργία 

πείνας, και έκανα την πρώτη συναυλία
142

 στην Ελλάδα παρακαλώ! Και μετά έγινε 

ντιριντάχτα, ξέρεις! (σελ. 175) 

Από την άλλη μνημονεύει τη συναυλία που διοργάνωσε στο Σπόρτινγκ «κατά της κρατικής 

καταστολής». Δεν παραβλέπει εξάλλου να κάνει μνεία στον Νίκωνα Αρκουδέα, τον τότε 

αρχηγό της ΕΛΑΣ που η Γώγου μήνυσε το 1986 για ξυλοδαρμό από τα ΜΑΤ σε κάποια 

διαδήλωση! 

 …είναι κάπου στα καμαρίνια στο Σπόρτινγκ…και μου κάνουν ένα μπάσιμο οι 

σκατόμπατσοι, εκείνο τον καιρό που ήταν ο Αρκουδέας
143

, νομίζω ο Αρκουδέας, ενώ 

παιζόταν η παρτίδα! Είχε κατέβει όλο το προάστιο κι όλη η Αθήνα, τρόμος, τίγκα, 

μαυρόασπρα πανό πρώτη φορά, και με παίρνει ο αρχιμπάτσος εκεί στην Ασφάλεια και μου 

λέει “υπογράφετε μια υπεύθυνη δήλωση να μη δημιουργηθούν επεισόδια;” (σελ 175-176) 

Η τελευταία παραπομπή από αυτήν την συνέντευξη σχετίζεται με τον τίτλο της δεύτερης 

ποιητικής της συλλογής «Ιδιώνυμο» (1980), ο οποίος, σύμφωνα με την Αγάπη- Βιργινία 

Σπυράτου (2007) είναι το «όνομα που έδωσε η αντιπολίτευση, η Αριστερά και ο αναρχικός 

χώρος στο νόμο Στεφανάκη του ’76, παραπέμποντας στο νόμο Ελ. Βενιζέλου (4229/1929) 

που νομιμοποιούσε τη δίωξη λόγω πολιτικών φρονημάτων. Σύμφωνα με το νόμο Στεφανάκη, 

η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θωράκιζε τα σώματα ασφαλείας στην προσπάθειά της 

να τα προστατέψει από το απεργιακό κύμα της Μεταπολίτευσης» όπ. αναφ. στο Παναγιώτου 

(2017). 

˗ Λοιπόν, στο “Ιδιώνυμο”
144

. Αυτό τον τίτλο μού τον βρήκε ο παλιοτροτσκιστής ο Τάσιος, 

δηλαδή δεν ήξερα πώς να το βγάλω και μου λέει “Ιδιώνυμο” και θυμήθηκα το νόμο
145

 κι 

τέτοια. Έτσι έγινε με το “ Ιδιώνυμο”. (σελ. 183) 

Συμπερασματικά, καταλήγουμε στο γεγονός ότι οι αναφορές της Γώγου σε γεγονότα της 

μεταπολιτευτικής Ελλάδας μέσα στις συνεντεύξεις της είναι αρκετές (Πολυτεχνείο, κατοχή 

Κύπρου, κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, διαδηλώσεις). Κυρίως όμως διακρίνονται παραπομπές σε 

                                                           
142

  Το 1981 η Γώγου συνδιοργάνωσε στο Σπόρτινγκ μεγάλη συναυλία «κατά της κρατικής καταστολής». 

https://www.lifo.gr/mag/features/3383 (πρόσβαση 09/03/2019). 
143

 Ο Νίκωνας Αρκουδέας ήταν τότε αρχηγός της Αστυνομίας. Το 1986 η Γώγου μήνυσε τον Αρκουδέα για 

ξυλοδαρμό από τα ΜΑΤ σε κάποια διαδήλωση. Η Γώγου ήδη από το 1983 θεωρούνταν προκλητική για την 

Αστυνομία, αφού τότε κυκλοφόρησε την ιστορική  πλέον αφίσα «Οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη». 

https://www.lifo.gr/mag/features/3383  (πρόσβαση 09/03/2019).  
144

 «Ιδιώνυμο» είναι η δεύτερη ποιητική συλλογή της Γώγου που εκδόθηκε το 1980. 
145

 «Ιδιώνυμο» σύμφωνα με την Αγάπη- Βιργινία Σπυράτου (2007) είναι το «όνομα που έδωσε η αντιπολίτευση, 

η Αριστερά και ο αναρχικός χώρος στο νόμο Στεφανάκη του ’76, παραπέμποντας στο νόμο Ελ. Βενιζέλου 

(4229/1929) που νομιμοποιούσε τη δίωξη λόγω πολιτικών φρονημάτων. Σύμφωνα με το νόμο Στεφανάκη, η 

κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θωράκιζε τα σώματα ασφαλείας στην προσπάθειά της να τα προστατέψει 

από το απεργιακό κύμα της Μεταπολίτευσης» όπ. αναφ. στο Παναγιώτου (2017). 

https://www.lifo.gr/mag/features/3383
https://www.lifo.gr/mag/features/3383
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πρόσωπα που σχετίζονται με τον αναρχικό και αντιεξουσιαστικό χώρο (Κυρίτσης, Μοίρας, 

Σκανδάλη, Τσιρώνης, Πετρόπουλος, Τσουτσουβής) ή εν γένει με τον περιθωριακό χώρο 

(Βενάρδος, Σόνια η τραβεστί), πρόσωπα δηλαδή που έδρασαν παράπλευρα με την επίσημη 

κυρίαρχη αφήγηση. Επίσης, παρατηρούνται σχόλια κατά της αστυνομοκρατίας της εποχής 

(Καλτεζάς, Αρκουδέας, ΜΑΤ), αλλά και επικριτικά σχόλια για την κοινωνία της 

κατανάλωσης και της αφθονίας. Τέλος, παρατηρείται η διαπίστωσή της Γώγου πως οι εποχές 

μετά το 1988 έχουν αλλάξει και πως πλέον δεν υπάρχει η αγωνιστικότητα που υπήρχε στις 

προηγούμενες γενιές, η διάψευση δηλαδή της ιδέας ότι μέσω της επανάστασης θα 

προοδεύσει η κοινωνία. 

 

3.9  Διαφοροποιήσεις των απόψεων της Κ. Γώγου με την πάροδο των 

χρόνων 

Αναλύοντας τις συνεντεύξεις της Γώγου που παρατίθενται στο βιβλίο της Ευτυχίας 

Παναγιώτου «Κατερίνα Γώγου. Μου μοιάζει ο άνθρωπος μ’ έναν ήλιο που καίγεται από 

μόνος του» από τις εκδόσεις «Καστανιώτη» (2018), αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί είναι 

σε γενικές γραμμές ότι με την πάροδο των χρόνων (και των συνεντεύξεων), απομειώνεται ή 

γίνεται ηπιότερη η επαναστατική και η αγωνιστική στάση της ποιήτριας, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι διαφοροποιεί τις απόψεις της ή ότι αποκηρύττει αυτά που έλεγε παλαιότερα. 

Ατονεί επομένως το «όνειρο» της επανάστασης, αφού διαψεύστηκαν οι ελπίδες της, χωρίς 

όμως να ατονούν οι ιδέες της. 

Πιο συγκεκριμένα στη Σ4, του 1986, όταν ο δημοσιογράφος τη ρωτάει αν έχει αλλάξει κάτι 

από την πρώτη συνέντευξη που του έδωσε το 1980, όπου η ίδια δήλωνε επαναστάτρια, η 

Γώγου απαντάει ότι έξι χρόνια μετά δε θα έλεγε ότι είναι επαναστάτρια. 

˗ Έχει αλλάξει τίποτα από τότε; 

- Δε νομίζω. 

- Πιο κάτω, ωστόσο, έλεγες: “Θέλω να είμαι επαναστάτρια”. 

- Σήμερα
146

δε θα το’λεγα. Σήμερα αγαπάω πιο πολύ τους ανθρώπους. Όλους τους 

ανθρώπους.(σελ. 83) 

Στη Σ7 του 1988 εντοπίζονται παρόμοιες δηλώσεις της. Η Γώγου διευκρινίζει ότι η εποχή 

του «Τρία κλικ αριστερά» (1978) ήταν αγωνιστική. Παραδέχεται ότι και το 1988 έχει τις ίδιες 

ηθικές αξίες και πιστεύει στις ίδιες ιδέες ,αλλά με διαφορετικό τρόπο. Φαίνεται σ’ αυτό το 

                                                           
146

 Το 1986 δόθηκε η συνέντευξη. 
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σημείο ότι τα «πιστεύω» της δεν έχουν αλλάξει, αλλά σίγουρα έχει διαφοροποιηθεί λίγο στην 

πεποίθησή της ότι μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. 

- Το “Κλικ”  ήταν σε μια εποχή οριακή, αγωνιστική, επαναστατική. Υπήρχε μια έξαρση, 

όλοι πιστεύαμε τότε ότι μπορούμε, και καλά κάναμε δηλαδή και το πιστεύαμε. Κι εγώ 

πιστεύω τώρα με την ίδια δύναμη, αλλά αλλιώς, κι έχω τις ίδιες ηθικές αξίες μέσα μου. 

(σελ. 107) 

Στην Σ8 του 1988 η Γώγου μνημονεύοντας την ιστορία του δεκαπεντάχρονου Καλτεζά που 

σκοτώθηκε από αστυνομικό, αλλά υπογραμμίζοντας και τη διάδοση της ηρωίνης στους νέους 

σχολιάζει την εποχή της. Αναπολεί την εποχή που οι άνθρωποι αντιδρούσαν. και πιστεύει 

πως όσοι απομείνανε να υπερασπίζονται τις ίδιες (επαναστατικές) ιδέες θα καταντήσουν 

γραφικοί. Στην ίδια συνέντευξη δηλώνει την αλλαγή στην πολιτική της στάση. Η ιδεολογία 

της δεν φαίνεται να έχει αλλάξει, αλλά δηλώνει απογοητευμένη και προδομένη και από τους 

παλιούς συντρόφους και από την επίσημη Αριστερά και από τον Αναρχισμό, από όλα! 

˗ Το ’78 το “Τρία κλικ αριστερά” ήταν λαχανιασμένο. Μπρος εμείς πίσω οι άλλοι. Τώρα 

δεν έχει τρεχάλες. Γονατίζει, σκοπεύει ο Μελίστας, τέλος ο Καλτεζάς. Οι ηρωισμοί τέλος. 

Βάλε και την ηρωίνη, αντί του ηρωισμού. Εγώ επειδή γράφω ποιήματα λέω τώρα νυστάξαμε 

ίσως πεθάναμε. Αυτό που ήθελα εγώ και άλλοι πολλοί μετά από κάποιο διάστημα είχε και 

ένα στίγμα εκδίκησης για μένα. Όμως αλλάζουν όλα τόσο γρήγορα. Όσοι απομείνανε τώρα 

(ας βάλω και εμένα μέσα) θα καταντήσουμε γραφικοί. (σελ. 115) 

˗Κάποτε ήμουν καλομαθημένη με πορείες, κυνηγητά, τζαμαρίες. Τώρα όλο για λεφτά, για 

666 και πάλι για λεφτά και μηχανές. Φοβάμαι πως έγινα αυτό που πάντα φοβόμουνα. Να μη 

συμμετέχω στα κοινά και μόνο να γράφω. Θα δείξει. Κάπου είμαι σκληρή. Κάπου πάλι 

αδύναμη. (σελ. 117) 

˗ Απ’ όσο μπορώ να θυμάμαι, πάντα τα ίδια πίστευα για ό,τι έλεγα και για ό,τι έβλεπα. Και 

πάντα με τις λέξεις “βλάκα” ή “αναρχοτρομοκράτισσα” με λιθοβολούσαν. Ύστερα από 

χρόνια τροτσκιστικής και μπερδεμένης αναρχοκομμουνιστικής ακαμψίας, όπως ήταν φυσικό 

έσπασα! Πέρασα σ’ έναν με δύναμη συναισθηματικό άναρχο Χριστιανισμό, που θα τον 

υπερασπιστώ με όλες μου τις δυνάμεις. (σελ. 132) 

Στη Σ11, του Σεπτεμβρίου του 1991, η Γώγου παραδέχεται ότι έχει μέσα της κατάλοιπα 

κομμουνιστικά, αλλά πιο κάτω δηλώνει ειρωνικά ότι έχει ξεχάσει τι πάει να πει 

κομμουνισμός και πως δε μιλάει πολιτικά πια. Διακρίνεται εδώ μια πλήρης άρνηση να 

συζητήσει πολιτικά, στοιχείο που προφανώς υποδηλώνει τη μεγάλη της απογοήτευση από το 

πολιτικό σύστημα, κοινοβουλευτικό και εξωκοινοβουλευτικό.  

˗ Από τον κομμουνισμό τι σου ’μεινε ν’ αγαπάς; 
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˗ Ό,τι αγαπώ τώρα. Τους ανθρώπους. 

˗ Τον κομμουνισμό; 

˗ Έχω ξεχάσει τι πά’να πει αυτό. Δε μιλάω πια πολιτικά. (σελ. 148) 

Στην τελευταία της συνέντευξη Σ13, η οποία είναι απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης που 

έδωσε η Γώγου τον Μάιο του 1991 στην Ελένη Γκίκα και που ήταν αδημοσίευτη ολόκληρη 

μέχρι σήμερα, η ποιήτρια επανέρχεται στην άποψή της ότι δεν καταλαβαίνει πολιτικά πια, 

ενώ δηλώνει το πολιτικό της παρελθόν στην ΟΚΔΕ ως τροτσκίστρια. Ακόμη, επισημαίνει 

πως παλαιότερα γνώριζε την πολιτική γλώσσα, όχι όμως πλέον. Στην ίδια συνέντευξη 

δηλώνει ευθαρσώς ότι αυτά που έγραφε τα πίστευε παλιά. 

- Και τ’ άλλα που λέει ο Καστοριάδης, δεν ξέρω, δεν τα έχω διαβάσει κι όλα, δεν 

καταλαβαίνω πολιτικά πια…Είναι και κάποιες φορές που λέω “ηθικές”, όπως να βγει ο 

Πετρόπουλος, είμαι αναγκασμένη να μιλάω σε κάποιους με κάποια άλλη γλώσσα, την ξέρω 

αυτήν τη γλώσσα γιατί ήμουνα τροτσκίστρια χρόνια στην ΟΚΔΕ, και ξέρω τη γλώσσα την 

πολιτική… 

- Ποια χρόνια; 

Tώρα λες για χρόνια σ’ εμένα που έχω μπερδέψει τ’ αυγά με τα πασχάλια! (σελ. 172-173). 

- Γιατί; Δεν ήθελες; 

-Γιατί Ελένη, αυτά που γράφω τα έλεγα παλιά, δεν τα λέω πια, έκανα έτσι κι έκοβα τα χέρια 

μου και έγραφα. (σελ. 177) 

Στην ίδια συνέντευξη (Σ13) σε αναφορά της στο «Τρία κλικ αριστερά» τονίζει πως αυτή η 

ποιητική συλλογή του 1978 κατά τη γνώμη της βγάζει έναν τσαμπουκά που τον είχε και η ίδια 

για τη ζωή. Είναι εύλογο από τα παραπάνω, κυρίως όμως από τη χρήση του παρελθοντικού 

χρόνου «είχα», πως η Γώγου υπονοεί πως δεν έχει αυτόν τον τσαμπουκά στη ζωή της πλέον 

και πως είναι πλήρως απογοητευμένη από την κατάσταση που επικρατεί πολιτικά και 

κοινωνικά στην Ελλάδα, δεδομένο που ίσως προοιωνίζει και το τραγικό της τέλος δύο χρόνια 

περίπου μετά, τον Οκτώβριο του 1993. 

-Το πρώτο βιβλίο δεν ξέρω τι βγάζει στους ανθρώπους, βγάζει έναν τσαμπουκά στα σίγουρα 

το “Τρία κλικ αριστερά”, μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί ο καθένας έχει τον δικό του 

ψυχισμό, κάθε δάχτυλο έχει το δικό του αποτύπωμα, κανένα ίδιο. Είχα τουλάχιστον εγώ 

έναν τσαμπουκά χοντρό, πολύ χοντρό, αλλά για τη ζωή. Με όλα τα μέσα. Όσο λυπημένη και 

να ήμουνα. (σελ. 183) 

Καταληκτικά, η διαφοροποίηση που εντοπίζεται με την πάροδο των χρόνων στις 

συνεντεύξεις της Γώγου σχετίζεται περισσότερο με την πολιτική της ταυτότητα και την 

απογοήτευση που νιώθει απ’ όλους και απ’ όλα. Ακόμη μέσω του δημόσιου λόγου της 
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αποκαλύπτεται η διάψευση των προσδοκιών και των ελπίδων της, που ήταν επίσης 

προσδοκίες και ελπίδες μιας ολόκληρηρης γενιάς που δεν επαληθεύτηκαν. Θεωρείται σχεδόν 

βέβαιο ότι αυτή η αλλαγή δε σχετίζεται με την ιδεολογία της, που παραμένει σταθερή με 

εξαίρεση την μετακίνησή της σε όλο και πιο αριστερούς εξωκοινοβουλευτικούς χώρους, οι 

οποίοι γίνεται ορατό ότι με την έλευση του χρόνου ούτε αυτοί την εκπροσωπούν. Έτσι, 

αναγκάζεται να ακολουθήσει έναν προσωπικό, μοναχικό δρόμο και πολιτικά και προσωπικά. 

Οι υπόλοιπες θέσεις της βέβαια, που σχετίζονται με την underground κουλτούρα, 

(αμφισβήτηση, δικαιώματα μειονοτήτων, απόρριψη κυρίαρχης κουλτούρας) δε φαίνεται να 

διαφοροποιούνται μέσα από τις συνεντεύξεις της. 

Η Γώγου επομένως, παραμένει πιστή στις απόψεις της, δεν αλλοιώνεται από το σύστημα, δεν 

αποκηρύττει τις ιδέες της, παρ’ όλ’ αυτά, σιγά- σιγά «χάνει» την επαναστατικότητά της, 

απογοητεύεται από τον «Άλλον» (ως κοινωνία, ως πολιτικό σύστημα, ως Αριστερά, ως 

γενιά). Κυρίως όμως, παύει να πιστεύει στη μεγάλη αλλαγή, στη μεγάλη επανάσταση που 

πάντα οραματιζόταν και στη «μεγάλη άρνηση», για την οποία αγωνιζόταν σε όλη της τη 

ζωή… 

 

 

  



131 

 

4. Συμπεράσματα- Αναστοχασμοί 

 

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν οι underground κουλτούρες, οι κουλτούρες της 

αμφισβήτησης και του κοινωνικού περιθωρίου και διερευνήθηκε η σχέση των παραπάνω με 

το δημόσιο λόγο της Κατερίνας Γώγου και πιο συγκεκριμένα με τις συνεντεύξεις της, 

δημοσιευμένες και αδημοσίευτες. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί πως «ο λόγος (discours) των 

δημιουργών στις συνεντεύξεις συμπληρώνει γραμματολογικά κενά ή προσφέρει τη 

δυνατότητα για εναλλακτικές αναγνώσεις και οπτικές» (Παναγιώτου, 2018:14) του έργου 

τους. Μέσα στις συνεντεύξεις λοιπόν, συνυπάρχουν τόσο λογοτεχνικά όσο και πολιτισμικά 

δεδομένα, όπως για παράδειγμα διαφαίνεται «πώς αντιμετωπιζόταν η Κατερίνα Γώγου στον 

δημόσιο λόγο σε σχέση με άλλους ποιητές και ποιήτριες, αλλά και πώς η ίδια αντιμετώπιζε 

τον εαυτό της, ή πώς έχτιζε, συνειδητά ή μη, τη δημόσια εικόνα της ως ποιήτριας» 

(Παναγιώτου, 2018:14). Επομένως, ας σημειωθεί εξαρχής πως θεωρήθηκε δεδομένο ότι οι 

συνεντεύξεις ενεργοποιούν ένα διάλογο ανάμεσα στους πολιτισμικούς και λογοτεχνικούς 

λόγους.  

 Η πρωτοτυπία της εργασίας έγκειται σε δύο διαφορετικούς άξονες. Αρχικά, η Γώγου, 

αποκλεισμένη από τον λογοτεχνικό κανόνα, έχει μελετηθεί λίγο. Μόνο τα τελευταία χρόνια 

έχουν εκπονηθεί δύο διδακτορικές διατριβές
147

 που εξετάζουν το έργο της. Ο δε δημόσιος 

λόγος της (συγκεκριμένα οι συνεντεύξεις της) που εκδόθηκε συγκεντρωμένος μαζί με άλλο 

αδημοσίευτο υλικό (παραλλαγές ποιημάτων, ιδιόχειρες διορθώσεις, στίχους για ένα τραγούδι 

και μια επιστολή) πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2018 από τις εκδόσεις Καστανιώτη, σε 

επιμέλεια Ευτυχίας Παναγιώτου στο βιβλίο « Κατερίνα Γώγου. Μου μοιάζει ο άνθρωπος σαν 

ένας ήλιος που καίγεται από μόνος του», μελετάται για πρώτη φορά, ενώ πολλές 

συνεντεύξεις ήταν δυσεύρετες. Εδώ πρέπει να αναφερθεί η σημασία και το τόλμημα του 

                                                           
147

 Πρόκειται για τις εξής διατριβές: α) Η διδακτορική διατριβή της Αγάπης Βιργινίας Σπυράτου «Weiblichkeit 

und tod im werk von Karoline von Günderrode, Maria Polydouri, Inge Müller und Katerina Gogou» (Θάνατος 

και Θηλυκότητα στο έργο των Karoline von Günderrode, Μαρίας Πολυδούρη, Inge Müller και Κατερίνας 

Γώγου) που εκπονήθηκε το 2007 (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή 

Φιλοσοφική. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και της οποίας τμήμα της αναφέρεται στη Κατερίνα 

Γώγου και κυκλοφόρησε διασκευασμένο σε βιβλίο το 2009 με τον τίτλο: «Κατερίνα Γώγου: Έρωτας θανάτου» 

από τις εκδόσεις Βιβλιοπέλαγος. β) Η διδακτορική διατριβή της Ευτυχίας Παναγιώτου του 2017 «Ιστορικό 

βίωμα και ποιητικές ταυτότητες στη νεοελληνική ποίηση (1970-1990), Τζένη Μαστοράκη και Κατερίνα 

Γώγου» (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας). 

Και οι δύο εξετάζουν το ποιητικό έργο της Γώγου, σε συνάρτηση βέβαια με άλλες ποιήτριες, και στο πλαίσιο 

της φεμινιστικής θεωρίας της λογοτεχνίας η πρώτη (Σπυράτου), ενώ η δεύτερη (Παναγιώτου) κινείται μέσα στο 

πλαίσιο της μεταφεμινιστικής κριτικής, του μεταδομισμού, και της λογοτεχνικής θεωρίας της πρόσληψης. 
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παραπάνω εγχειρήματος των εκδόσεων Καστανιώτη που συγκέντρωσαν και παρουσίασαν 

στο κοινό το συγκεκριμένο υλικό. Ο δεύτερος άξονας που σχετίζεται με την πρωτοτυπία της 

εργασίας κινείται γύρω από το ελληνικό underground (αντικουλτούρα) και το πόσο λίγο έχει 

μελετηθεί. Από την συγκεκριμένη έρευνα αναδύθηκε λοιπόν ένα σημαντικό ερώτημα: αν 

τελικά υπήρξε ελληνικό underground ή όχι. Αν και το παραπάνω ερώτημα δεν αποτελεί 

αντικείμενο της παρούσας έρευνας, έγιναν προσπάθειες να πλαισιωθεί και να οριστεί αυτό, 

εντός του επιτρεπόμενου χρόνου και χώρου. Επομένως, η βιβλιογραφία για το θέμα του 

ελληνικού underground ήταν αρκετά ελλιπής και η εργασία αυτή έρχεται να αποτελέσει μια 

εκτεταμένη επισκόπηση της βιβλιογραφίας και για την Κατερίνα Γώγου, όσο και για το 

ελληνικό underground και να συνδράμει στην επέκτασή της.  

 Με βάση τη συγκεκριμένη εργασία θα μπορούσαν να προταθούν και άλλες 

μελλοντικές έρευνες. Θα ήταν ωφέλιμο για παράδειγμα να διερευνηθεί περισσότερο το 

ελληνικό underground και αν όντως υπήρξε ή αν αποτέλεσε μια μικρή ελληνική «σκηνή», 

όπως ισχυρίζονται κάποιοι μελετητές. Η ποίηση της Γώγου εξάλλου, θα μπορούσε και θα 

άξιζε να μελετηθεί διεξοδικότερα, είτε μέσα στο underground πλαίσιο, είτε μέσα σε κάποιο 

άλλο. Τέλος, ας σημειωθεί ότι ο διάλογος μεταξύ πολιτισμικών και ποιητικών λόγων που 

ενεργοποιείται μέσω της έκδοσης των συνεντεύξεων της Γώγου, αλλά και μέσω της 

συγκεκριμένης έρευνας παραμένει ανοιχτός και αποτελεί πρόκληση για περαιτέρω έρευνα. 

Προτού όμως καταγραφούν τα συμπεράσματα της παρούσα έρευνας, ας 

παρουσιάσουμε συνοπτικά τι ειπώθηκε στη συγκεκριμένη εργασία. 

Την εποχή της φεουδαρχίας επικράτησαν οι ελιτίστικες θεωρίες για την κουλτούρα, 

γεγονός που συνέβη, γιατί η αριστοκρατία και αργότερα η αστική τάξη ήθελαν να τονίσουν 

την ανωτερότητά τους. Οι έννοιες της «κουλτούρας» και του «πολιτισμού» εμφανίζονται τον 

18
ο
 αιώνα και παίρνουν μια ποικιλότροπη νοηματοδότηση, ενώ συνδέονται με όλες τις 

αλλαγές και τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, η λέξη 

«πολιτισμός» εδραιώθηκε στην Αγγλία και τη Γαλλία από τον 16
ο
 αιώνα, ενώ στη Γερμανία 

την ίδια εποχή έχει το προβάδισμα η έννοια «κουλτούρα» που σημαίνει την καλλιέργεια, το 

υψηλό επίπεδο μόρφωσης και την παιδεία. Αυτή η διαφοροποίηση εξηγείται κοινωνιολογικά 

και ιστορικά, αφού στη Γερμανία οι αστοί διανοούμενοι είναι παραγκωνισμένοι και με τη 

χρήση της έννοιας «κουλτούρα», δηλαδή την υψηλή καλλιέργεια που προβάλλουν ως 

χαρακτηριστικό τους, επιδιώκουν μερίδιο στην εξουσία. Στη Γερμανία εκείνης της εποχής 

επομένως, η ελαφρότητα και η ρηχότητα συνδέονται με τη λέξη «πολιτισμός» σε αντίθεση με 

την «κουλτούρα» που υποδηλώνει καλλιέργεια και παίρνει εθνική διάσταση. Έτσι, προκύπτει 
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μια αντιπαράθεση ανάμεσα στις έννοιες «κουλτούρα» και «πολιτισμός» που κυρίως 

φανερώνει την αντίθεση Γερμανίας και Γαλλίας.  

Με το τέλος όμως της Γαλλικής Επανάστασης η έννοια «πολιτισμός» μεταβάλλεται, 

αφού αυτός συνδέεται με την αποικιοκρατία και την πολιτισμική ανωτερότητα των 

Ευρωπαίων, άρα φορτίζεται αρνητικά. Την εποχή της νεωτερικότητας η έννοια «πολιτισμός» 

δέχεται σφοδρή κριτική και ταυτίζεται με την τεχνολογική εξέλιξη, ενώ η αντιπαράθεση 

μεταξύ των εννοιών «κουλτούρα» vs «πολιτισμός» οξύνεται. Τον 19
ο
 αιώνα τα πράγματα 

αλλάζουν, αφού παράγονται νέες μορφές πολιτισμού, ενώ ήδη από το δεύτερο μισό του 18
ου

 

αιώνα έχει εμφανιστεί ο όρος της «λαϊκής» κουλτούρας. Άρα, παρατηρείται μια 

επανεκτίμηση της λαϊκής παράδοσης, που ως τότε ήταν περιφρονημένη. 

Στη μετανεωτερική εποχή η αντιπαράθεση «κουλτούρα» vs «πολιτισμός» θεωρείται 

πλέον περιττή και ξεπερασμένη, αφού η Ευρώπη γίνεται πολυπολιτισμική. Η εξάλειψη του 

αναλφαβητισμού, η παιδεία και η εξάπλωση των Μ.Μ.Ε. από την άλλη μείωσαν την αίγλη 

της «κουλτούρας» στη γερμανική της εκδοχή (ως «υψηλή κουλτούρα»). Το 1950 ο Raymond 

Williams παρουσιάζει την «κουλτούρα» σαν «ένα συνολικό τρόπο ζωής». Σήμερα, οι έννοιες 

«κουλτούρα» και «πολιτισμός» ταυτίζονται και ο όρος «πολιτισμός» κρατάει μια υπερεθνική 

έννοια, ενώ η «κουλτούρα» χρησιμοποιείται σε πιο ενδοκοινωνικό επίπεδο και μπορεί να 

αναφέρεται σε μια ομάδα ή μια κατηγορία. 

Οι μαρξιστικές προσεγγίσεις από την άλλη, βλέπουν την «κουλτούρα» με άλλο 

τρόπο. Γι’ αυτούς είναι ένα επιφαινόμενο που βασίζεται σε μια καθορισμένη οικονομική 

βάση, άρα αντανακλά τις απόψεις και τα συμφέροντα της αστικής τάξης και νομιμοποιεί την 

εξουσία της. Η συζήτηση πλέον περιστρέφεται γύρω από την κυρίαρχη κουλτούρα που είναι 

πάντα η κουλτούρα της κυρίαρχης τάξης. 

Σε αντίθεση με την υψηλή κουλτούρα βρίσκεται η λαϊκή κουλτούρα η οποία 

σύμφωνα με έναν ορισμό του Storey είναι μια κουλτούρα ευρέως αποδεκτή και αγαπητή από 

τον πολύ κόσμο. Ο Storey συγκεκριμένα δίνει έξι ορισμούς για τη λαϊκή κουλτούρα 

καταλήγοντας στην άποψη πως λαϊκή κουλτούρα είναι μια κουλτούρα που έχει αναδυθεί 

αμέσως μετά τη βιομηχανοποίηση και την αστικοποίηση, άρα η Βρετανία είναι η πρώτη 

χώρα που την παρήγαγε. 

Μετά τη βιομηχανική επανάσταση εμφανίζεται και ο όρος «μαζική κουλτούρα». 

Πρόκειται για κουλτούρες ευρείας απήχησης που ενισχύθηκαν από την εξέλιξη της 

τεχνολογίας (Μ.Μ.Ε., φωτογραφία, κινηματογράφος). Υπάρχουν πολλές διαφορετικές 

προσεγγίσεις της μαζικής κουλτούρας. Η συντηρητική κριτική θεωρεί ότι η μαζική 

κουλτούρα είναι εκχυδαϊστική και δίνει ανωτερότητα στην υψηλή κουλτούρα. Από την άλλη 
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η αριστερή κριτική, δηλαδή η Σχολή της Φρανκφούρτης, θεωρεί ότι η μαζική κουλτούρα 

διακρίνεται από ομοιογένεια και προβλεψιμότητα και ότι λειτουργεί με βάση οικονομικά 

κριτήρια και μηχανισμούς της αγοράς. Επίσης, είναι τυποποιημένη και οδηγεί στην 

παθητικότητα και στη χειραγώγηση. Παρά τις μαρξιστικές της καταβολές η Σχολή της 

Φρανκφούρτης επικρίθηκε, γιατί στην ουσία δεχόταν την ύπαρξη ανώτερης κουλτούρας, ενώ 

με τις αναλύσεις της υποτιμούσε τις μάζες και ειδικά τους εργάτες. Μια άλλη προσέγγιση 

έρχεται από την Αμερική και συγκεκριμένα από τη Σχολή του Σικάγο. Πρόκειται για τις 

πλουραλιστικές θεωρίες που βλέπουν αισιόδοξα την εκβιομηχάνιση και την άνοδο της 

μεσαίας τάξης. Η σχολή αυτή υποστηρίζει ότι όλοι έχουν μερίδιο στην κουλτούρα και κάθε 

ομάδα απολαμβάνει ένα ιδιαίτερο επίπεδο κουλτούρας. Το πιο σημαντικό επίτευγμα της 

σχολής αυτής είναι ότι αποστιγματίστηκε η έννοια της «μαζικής κουλτούρας». 

Σημαντικός σταθμός για την άρση μεταξύ υψηλής και λαϊκής κουλτούρας είναι το 

Κέντρο Σύγχρονων Πολιτισμικών Σπουδών (CCCS) στο Μπέρμινχαμ (Birmingham) που 

λειτούργησε τη δεκαετία του ’60, αλλά έγινε γνωστό τη δεκαετία του ’80 υπό την 

καθοδήγηση του Stuart Hall. Το κέντρο επηρεάστηκε από τον Raymond Williams, τον 

Richard Hoggart και τον Antonio Gramsci. Η νέα θεώρηση της κουλτούρας του κέντρου 

σχετίζεται με τη θεωρία της «ηγεμονίας» του Gramsci, σύμφωνα με την οποία μια κοινωνική 

τάξη αποκτά επιρροή προωθώντας την ιδεολογία της με τέτοιο τρόπο, ώστε οι κατώτερες 

τάξεις να δέχονται και να συμμερίζονται την καταπίεσή τους. Η «ηγεμονία» επομένως 

προϋποθέτει ένα είδος συναίνεσης των κατώτερων τάξεων, άρα η λαϊκή κουλτούρα είναι μια 

διαπραγματευόμενη μίξη τόσο αυτών που έρχονται από «πάνω», όσο και αυτών που έρχονται 

από «κάτω». Η συνεισφορά του Κέντρου ήταν τεράστια, αφού βοήθησε να εδραιωθεί σιγά- 

σιγά η άποψη ότι η λαϊκή κουλτούρα αξίζει να μελετηθεί και έδωσε ώθηση στη θεμελίωση 

μιας νέας προσέγγισης της δημοφιλούς κουλτούρας που ονομάζεται «Πολιτισμικές 

Σπουδές». Στον κλάδο των πολιτισμικών σπουδών δεν υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ 

υψηλής και λαϊκής κουλτούρας και τα πάντα αξίζει να μελετηθούν. 

Στον αντίποδα όλων των παραπάνω δηλαδή της υψηλής, της λαϊκής και της μαζικής 

κουλτούρας βρίσκεται η «αντικουλτούρα» (counterculture) ή “underground” κουλτούρα. 

Αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με την «υποκουλτούρα» (subculture) η οποία αντανακλά μεν 

μια πολιτισμική πολυμορφία, μέσα στο πλαίσιο όμως, της επίσημης κουλτούρας και όχι έξω 

από αυτό, ενώ συναντάται κυρίως σε ομάδες των νέων, την περίοδο της σχόλης (φαινόμενο 

του Σαββατοκύριακου) και των οποίων η κοινωνική περιθωριοποίηση δεν είναι μόνιμη. 

Αντίθετα, η αντικουλτούρα «στέκεται» απέναντι στην επίσημη κουλτούρα, διατρέχει όλη τη 

ζωή των μελών της και είναι μία αντίθεση σε πραγματικό και όχι σε φαντασιακό επίπεδο, 
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που είναι η υποκουλτούρα, ενώ λειτουργεί απορριπτικά και αποδομητικά απέναντι και στη 

μαζική και στην κυρίαρχη κουλτούρα. Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης εργασίας εστιάζει 

στην αντικουλτούρα της δεκαετίας του ’60, στο αποκορύφωμα του καπιταλισμού και της 

βιομηχανικής επανάστασης κυρίως στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη ως κίνημα 

νεανικής αμφισβήτησης. Ο όρος “underground” ταυτίζεται με τον όρο «αντικουλτούρα» 

χωρίς όμως να εκφράζει ένα κίνημα με σαφείς αρχές και στόχους. Η “underground” 

κουλτούρα υπονομεύει και αυτή τις κυρίαρχες αφηγήσεις και την υψηλή αστική κουλτούρα 

και έχει ουτοπικό χαρακτήρα.  

Ένας άξονας της αντικουλτούρας είναι η αμφισβήτηση. Ιστορικοί λόγοι εξηγούν την 

ανάδυση αυτού του φαινομένου στον δυτικό κόσμο: η πυρηνική απειλή υπάρχει ήδη από τη 

δεκαετία του ’50, αποκορυφώνεται όμως, όταν μεταφέρεται ο πόλεμος στο έδαφος του 

Βιετνάμ. Στις ΗΠΑ κυριαρχεί το αντιμιλιταριστικό πνεύμα και στο τέλος της δεκαετίας του 

’60 λαμβάνει χώρα ένα από τα πλέον μοναδικά γεγονότα νεανικής αμφισβήτησης του 20
ου

 

αιώνα, η συναυλία του Woodstock. Γενικότερα ο διεθνής χώρος της δεκαετίας του ’60 και 

του ’70 βρίσκεται σε αναβρασμό. Το κίνημα της αντικουλτούρας δεν έμεινε όμως μόνο στις 

ΗΠΑ, αλλά μετακύλησε και στην Ευρώπη με κορύφωσή του τον Μάιο του 1968 στο Παρίσι 

και τις φοιτητικές και μαθητικές εξεγέρσεις. Επιπρόσθετα, αυτό δεν εκδηλώθηκε μόνο στη 

δυτική Ευρώπη: η Άνοιξη της Πράγας είναι μια ακόμη θρυλική εξέγερση που ακολούθησε 

τον Αύγουστο του 1968 στο «σιδηρούν παραπέτασμα».  

Τα κινήματα αμφισβήτησης της δεκαετίας του ’60 μπορούν να συνοψιστούν στο 

αντιπολεμικό κίνημα, στο κίνημα που συνδέθηκε με τα πολιτικά δικαιώματα και την άρση 

των φυλετικών διακρίσεων, στις φοιτητικές ακτιβιστικές οργανώσεις στην Αμερική, ενώ η 

αντικουλτούρα συνδέθηκε με τη Νέα Αριστερά και τον Herbert Marcuse που θεωρήθηκε ο 

προφήτης όλων των νεολαιίστικων κινημάτων του ’60. Ο Marcuse τάχθηκε κατά του 

καπιταλισμού και της κοινωνίας της αφθονίας και παρά τις μαρξιστικές του καταβολές 

διαφοροποιήθηκε πολύ, γιατί έψαχνε το επαναστατικό υποκείμενο στις περιθωριακές ομάδες, 

στους επαναστατημένους νέους του ’60, στους hippies και στους μαύρους αγωνιστές. Το 

φεμινιστικό κίνημα συνδέθηκε επίσης με την αντικουλτούρα του ’60, αλλά και η σεξουαλική 

επανάσταση, όπως και τo κίνημα για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων. Μεγάλο κοινό στη 

Ευρώπη βρήκε ο αναρχοφεμινισμός ο οποίος πρέσβευε την αποδόμηση θεσμών όπως η 

οικογένεια, η ατομική ιδιοκτησία και η δύναμη του κράτους. Επίσης, την ίδια δεκαετία 

παρατηρείται η επίθεση στο θεσμό του ψυχιατρικού ασύλου και στην ίδια την έννοια της 

ψυχικής ασθένειας, αφού η τελευταία θεωρείται παράγωγο μιας κοινωνίας αλλοτρίωσης που 

καθιερώθηκε χάρη στη συμπαιγνία της πολιτικής και ιατρικής εξουσίας. Η μουσική ροκ 
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τέλος, είναι άμεσα συνυφασμένη με τα κινήματα αμφισβήτησης της δεκαετίας του ’60 μέσω 

της οποίας οι νέοι βρήκαν ένα μέσο διάδοσης των ιδεών τους με πρωτοφανή απήχηση και 

αποτελεσματικότητα. 

Ο άλλος άξονας της αντικουλτούρας σχετίζεται με το κοινωνικό περιθώριο. Η γενιά 

μπιτ αρχικά έφερε μια διάθεση ανανέωσης και κριτικής απέναντι στην τέχνη, αλλά και 

γενικότερα στον δυτικό κόσμο και στράφηκε εναντίον του υλισμού, των κομματικών 

δεσμεύσεων και της «ορθής» ιδεολογίας. Από την άλλη, οι hippies πρέσβευαν την αγάπη, 

απαξίωναν τον αμερικάνικο τρόπο ζωής, αμφισβητούσαν την πατριαρχία και την εξουσία και 

εκθείαζαν τον ελεύθερο έρωτα, τη χορτοφαγία και την αγάπη για τη φύση κρατώντας μια 

αντικομφορμιστική στάση και απορρίπτοντας τις ασφαλείς και παραδοσιακές οικογένειές 

τους. Γκουρού της χίπικης ψυχεδελικής κουλτούρας ήταν ο Timothy Leary ο οποίος 

συνδέθηκε με τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και ναρκωτικών, όπως άλλωστε και όλη η 

underground/ αντικουλτούρα της συγκεκριμένης εποχής. Τέλος, ο αναρχισμός, ως πολιτική 

άποψη που υποστηρίζει την αντικατάσταση όλων των μορφών κρατικής εξουσίας από την 

ελεύθερη σύμπραξη, συμπορεύεται συχνά με την αντικουλτούρα και την underground 

κουλτούρα, όπως και η πανκ μουσική και ιδιαίτερα  το αναρχοπάνκ και ο αναρχοφεμινισμός.  

Η αντικουλτούρα στην Ελλάδα και οι απαρχές του ελληνικού underground 

εντοπίζονται στην παράγκα του Σίμου, ένα νεανικό κίνημα της δεκαετίας του ’50 που 

αποτελούνταν από πρωτοποριακούς νέους της εποχής, που ήταν οι πρώτοι Έλληνες 

υπαρξιστές. Μια άλλη σχέση της αντικουλτούρας με τον χώρο της Ελλάδας βρίσκεται στην 

έλευση των μπιτ λογοτεχνών στη χώρα μας, ειδικότερα του Allen Ginsberg που επισκέφτηκε 

μαζί με άλλους μπιτ την Ελλάδα το 1961 και με τους οποίους συνδεόταν ο Δημήτρης 

Πουλικάκος και ο Νάνος Βαλαωρίτης. Κομβική θεωρείται επίσης για την ανάδυση της 

ελληνικής αντικουλτούρας η ροκ συναυλία των Rolling Stones το 1967. Η ελληνική 

αντικουλτούρα συνδέθηκε επίσης με τρεις ταινίες και με τον τρόπο που τις υποδέχθηκε το 

ελληνικό κοινό. Αυτές προβλήθηκαν το 1970 στην Ελλάδα, δηλαδή την περίοδο της χούντας, 

και μετά την προβολή τους έγιναν φασαρίες και πολλές συλλήψεις οργισμένων νέων. Είναι 

λογικό, αλλά πρέπει να ειπωθεί ότι η Ελλάδα συνδέθηκε με την αντικουλτούρα, άργησε όμως 

να συνομιλήσει με τη Δύση, λόγω της δικτατορίας των συνταγματαρχών. 

Σαν τόπος του ελληνικού underground ορίζονται τα Εξάρχεια, εκεί όπου αναδύθηκε 

και ενδυναμώθηκε το αντιεξουσιαστικό κίνημα. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην 

αντικουλτούρα της εποχής έπαιξε ο underground τύπος είτε σε παραδοσιακές μορφές, είτε σε 

εναλλακτικές μορφές, όπως τα fanzines. Γνωστοί καλλιτέχνες της εποχής όπως ο Λεωνίδας 

Χρηστάκης εξέδιδαν underground έντυπα, ενώ σημαντική ήταν και η ίδρυση του οίκου 
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«Διεθνής Βιβλιοθήκη» που μετέφρασε και εξέδωσε για πρώτη φορά γνωστά βιβλία που 

συνδέθηκαν με την δυτική αντικουλτούρα, όπως η «Κοινωνία του θεάματος» του Guy 

Debord. 

Σχετικά με το αν υπήρξε ελληνική αντικουλτούρα και ελληνικό underground 

υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Μελετητές όπως ο Μήτρας θεωρούν ότι δεν υπήρξε 

συγκροτημένη ομάδα, αλλά μια «σκηνή» underground/ αντικουλτούρας πολύ πιο 

περιορισμένη με εμφανείς επιρροές από τα ξένα πρότυπα, αλλά και με αλλαγές στα μέτρα 

της ελληνικής πραγματικότητας. Άλλοι βέβαια μελετητές υποστηρίζουν ότι υπήρξε ελληνικό 

underground με ομοιότητες και διαφορές σε σχέση με τη Δύση. Οι αρχές του τοποθετούνται 

τη δεκαετία του ’70, ενώ αυτό εμπνέεται από την αντικουλτούρα της Δύσης. Και το ελληνικό 

underground συνδέεται με το κίνημα του φεμινισμού, της σεξουαλικής απελευθέρωσης και 

του ελευθεριακού χώρου στην Ελλάδα, ενώ την ίδια εποχή εμφανίζεται για πρώτη φορά η 

κριτική στην αριστερά με τους Καταστασιακούς και τους Συμβουλιακούς μαρξιστές. Βασικά 

επιχειρήματα αυτών που υποστηρίζουν την ύπαρξη ελληνικού  underground είναι ο τόπος 

ανάδυσης της ελληνικής αντικουλτούρας, ο χώρος των Εξαρχείων δηλαδή, αλλά και τα 

πολλά ανεξάρτητα περιοδικά της εποχής.  

Όποια άποψη και αν υιοθετήσει κάποιος- είτε ότι υπήρχε ελληνική αντικουλτούρα/ 

underground, είτε ότι υπήρχε μια ελληνική underground «σκηνή»- (δεν είναι άλλωστε 

αντικείμενο αυτής της εργασίας η σαφής απάντηση του συγκεκριμένου ερωτήματος), 

διαπιστώνονται σαφώς διαφορές της ελληνικής με την αντικουλτούρα/ underground της 

Δύσης. Στην Ελλάδα το ελληνικό underground/ αντικουλτούρα συνδέθηκε με τον αναρχικό, 

αντιεξουσιαστικό χώρο, κάτι που δε συνέβη στη Δύση, όπου η αντικουλτούρα εγκολπώθηκε 

στην αριστερά και κυρίως στη Νέα Αριστερά. Επίσης το ελληνικό underground συνδέθηκε 

και με το λαϊκό στοιχείο (το οποίο απεχθανόταν και αποτίνασσε η αντικουλτούρα της Δύσης) 

και δεν εγκλωβίστηκε στις διαμάχες της Δύσης (λαϊκό vs αστικό ή χαμηλό vs υψηλό). Τέλος, 

μια άλλη διαφοροποίηση του ελληνικού underground είναι ότι παρουσιάστηκε σε ορισμένους 

θύλακες, άρα δε γεννήθηκε τόσο συστηματικά και θεσμικά όπως έγινε στις ΗΠΑ. 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανθρώπων που αντιπροσωπεύουν την ελληνική 

αντικουλτούρα μπορεί να θεωρηθούν ο Παύλος Σιδηρόπουλος, από τους κορυφαίους 

εκπροσώπους της ελληνικής ροκ σκηνής, αλλά και ο Νικόλας Άσιμος που με ρηξικέλευθο 

τρόπο για την εποχή του έστηνε μουσικοθεατρικές παραστάσεις,ή δρώμενα και βρισκόταν 

μονίμως σε κριτική σχέση με την εξουσία. Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει όμως στην 

Κατερίνα Γώγου που αποτελεί μια ιδιαίτερη ποιήτρια και καλλιτεχνική προσωπικότητα της 

ελληνικής μεταπολίτευσης και η οποία έζησε τα σημαντικότερα γεγονότα της ελληνικής 
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ιστορίας και επηρεάστηκε από αυτά. Το ποιητικό της έργο συνδέεται με την αντίδραση στην 

κρατική εξουσία, την αστυνομοκρατία, τον σεξισμό και την αλλοτρίωση του καπιταλισμού. 

Παρόλο που το έργο της έχει αποκλειστεί συστηματικά από τον λογοτεχνικό κανόνα, αυτό 

άρχισε να μελετάται τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή αυτού του 

κεφαλαίου. 

Η παρούσα εργασία αντλεί τα εξής επιμέρους συμπεράσματα που αφορούν τις 

underground κουλτούρες, την αμφισβήτηση και το κοινωνικό περιθώριο στον δημόσιο λόγο 

της Κατερίνας Γώγου και σχετίζονται με τα ερωτήματα που τέθηκαν στο ερευνητικό μέρος: 

1. Στις συνεντεύξεις της Κατερίνας Γώγου εντοπίζονται πολλά χαρακτηριστικά 

της underground κουλτούρας/ αντικουλτούρας, είτε στοιχεία αμφισβήτησης 

(του καπιταλισμού, της πατριαρχίας), είτε χαρακτηριστικά του κοινωνικού 

περιθωρίου (ναρκωτικά, αναρχισμός). Πιο συγκεκριμένα, η ίδια στις 

συνεντεύξεις της μιλάει ειρωνικά για τα κόμματα, υπονομεύει την κυρίαρχη 

κουλτούρα με τις δηλώσεις της, υπερασπίζεται τον αναρχισμό και 

αποδοκιμάζει την καπιταλιστική κοινωνία και τη μαζική κουλτούρα. Ο τόνος 

της συχνά είναι καυστικός και καταγγελτικός και διαφαίνεται η προτίμησή της 

στον αντιεξουσιαστικό χώρο, υποστηρίζοντας ακόμη και μέλη της ένοπλης 

πάλης. Ο λόγος της ως επί το πλείστον είναι επαναστατικός, αντιδραστικός 

και επικριτικός προς το σύστημα, σχεδόν αποδομητικός θα λέγαμε, ενώ η 

οπτική της έχει σίγουρα ουτοπικό χαρακτήρα. Στις συνεντεύξεις της 

διαφαίνεται ακόμη, η υποστήριξή της σε μέλη της ΛΟΑΤ Κοινότητας, σε 

άτομα του κοινωνικού περιθωρίου, αλλά και στα δικαιώματα των γυναικών. Η 

αμφισβήτηση διατρέχει σχεδόν όλες τις συνεντεύξεις της. Υπάρχει μάλιστα 

συνέντευξη (Σ3) την οποία η ίδια αμφισβητεί ανοιχτά ως μορφή «αυθεντικής» 

καλλιτεχνικής έκφρασης δείχνοντας αμφιθυμία απέναντι σε αυτό το είδος και 

αμφισβητώντας με αυτόν τον τρόπο και τις προθέσεις του συνεντευξιαστή και 

συντάκτη του τελικού κειμένου, στοιχείο που προσδίδει «συχνά στις 

συνεντεύξεις υβριδικότητα». (Παναγιώτου, 2019:13). Επίσης, επικρίνει την 

τυποποίηση της εργασίας και διάφορες δομές της εξουσίας (οικογένεια, 

σχολείο, στρατός, ψυχιατρεία), ενώ υπάρχει συνέντευξη (Σ9) στην οποία 

ειρωνεύεται τους πάντες και τα πάντα: τον καπιταλισμό, τους αναρχικούς, τη 

Δεξιά, αλλά και τις τρομοκρατικές οργανώσεις και τάσσεται υπέρ μιας 

συνεχούς επανάστασης, η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Στο θέμα δε των 

ναρκωτικών δηλώνει ανοιχτά την άποψή της πως το σύστημα έριξε τα 



139 

 

ναρκωτικά στην αγορά, για να ευνουχίσει και να παθητικοποιήσει τη νεολαία. 

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ο δημόσιος λόγος της Γώγου 

εμπεριέχει πολλά στοιχεία- σύμφωνα με τη θεωρία του πρώτου μέρους- που 

συνάδουν με την underground κουλτούρα/ αντικουλτούρα, την αμφισβήτηση 

και το κοινωνικό περιθώριο, ιδίως αυτήν που αναδύθηκε τη δεκαετία του ’60 

στον δυτικό κόσμο. 

2. Σε σχέση με την επιρροή της Γώγου από λογοτεχνικά ρεύματα της 

Δύσης,όπως αυτό φαίνεται μέσα από τις συνεντεύξεις, της θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι η μεγαλύτερη επίδραση φαίνεται να είναι η μπιτ λογοτεχνία, τόσο 

στις απόψεις της περί τέχνης όσο και στη φανερή εναντίωσή της με το 

πολιτικό ή λογοτεχνικό κατεστημένο. 

3. Όσον αφορά τις «εκλεκτικές συγγένειες» της Γώγου, δηλαδή τα κοινά 

πολιτισμικά της στοιχεία με άλλα πρόσωπα τα οποία και μνημονεύει στις 

συνεντεύξεις της, μπορεί να ειπωθεί ότι όλα σχεδόν αποτελούν αυτό που θα 

αποκαλούσε κανείς ελληνικό underground/ αντικουλτούρα ή ελληνική 

«σκηνή» underground, αν θεωρήσουμε ότι υπήρχε μόνο μια περιορισμένης 

έκτασης σκηνή στην Ελλάδα. Σίγουρα πάντως η Γώγου δεν ήταν μοναχική 

περίπτωση (ακόμη και αφού θεωρήσουμε ότι το ελληνικό underground ήταν 

περιορισμένης έκτασης) καθώς, όπως λέει και η ίδια, συμπορευόταν με τον 

Νικόλα Άσιμο, τον Λεωνίδα Χρηστάκη, τον Νάνο Βαλαωρίτη, τον Παύλο 

Σιδηρόπουλο και από τους νεώτερους, τον Παύλο Παυλίδη.  

4. Αναφορικά με το αν υπήρξε ή όχι ελληνικό underground/ αντικουλτούρα οι 

απόψεις, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, διίστανται ανάμεσα σε αυτούς που 

θεωρούν ότι αυτή υπήρξε και σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι υπήρξε μόνο 

μιας μικρής έκτασης «σκηνή» underground. Αν και το παραπάνω δεν αποτελεί 

αυτό καθεαυτό ερώτημα  της συγκεκριμένης εργασίας, θεωρούμε σκόπιμο να 

υποστηρίξουμε την ύπαρξη ελληνικού underground/ αντικουλτούρας, που δεν 

πήρε βέβαια τόσο μαζικές διαστάσεις, όπως στη Δύση, και που 

διαφοροποιήθηκε σε κάποια σημεία από την δυτική αντικουλτούρα. 

5. Θεωρώντας λοιπόν αποδεκτή την άποψη περί ελληνικής αντικουλτούρας τη 

δεκαετία του ’70 στην Ελλάδα, εντοπίζονται κάποιες διαφορές σε σχέση με 

την αντικουλτούρα της Δύσης. Αυτές που εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στον 

δημόσιο λόγο της Γώγου σχετίζονται κυρίως με την αντίθεση του ελληνικού 

underground στον ορθόδοξο μαρξισμό και τη σύνδεσή του με τον αναρχισμό 
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(κάτι που δε συνέβη στον δυτικό κόσμο), καθώς και με την άποψη περί 

ναρκωτικών: στη δεκαετία του ’60 στη Δύση, στον κόσμο της 

αντικουλτούρας, τα ναρκωτικά, κυρίως οι ψυχοτρόπες ουσίες, ήταν πλήρως 

αποδεκτά, αφού διεύρυναν τον εσωτερικό κόσμο του χρήστη. Στις αναφορές 

της Γώγου φαίνεται ότι ναι μεν τα ναρκωτικά αγγίζουν τον κόσμο της 

ελληνικής αντικουλτούρας, αλλά και καταδικάζονται από αυτόν, ως μέσο που 

χρησιμοποιεί το ίδιο το σύστημα για την παθητικοποίηση και αποχαύνωση 

των νέων κυρίως ανθρώπων. 

6. Σε σχέση με τον τόπο του ελληνικού underground παρατηρούνται πολλές 

αναφορές της Γώγου στα Εξάρχεια και τις πέριξ περιοχές, ως χώρο αναρχικής 

ιδεολογίας, αλλά και ως τόπο συγκέντρωσης της αντιδραστικής νεολαίας της 

εποχής (’70-’90), άρα τόπο που αναδύθηκε και εδραιώθηκε η ελληνική 

αντικουλτούρα. Υπάρχουν ακόμη κάποιες φορές αναφορές της Γώγου στον 

εναλλακτικό τύπο της εποχής και στους εκδότες του, καθώς και μία 

συνέντευξη που παραχωρεί η ίδια σε ένα fanzine της εποχής με τιράζ χιλίων 

αντιτύπων, στο «Στις Σκιές του Β-23». 

7. Σε σχέση με τα αντίστοιχα κινήματα αμφισβήτησης στη Δύση παρατηρείται 

ότι η Γώγου κάνει κυρίως αναφορές σε ακροαριστερές τρομοκρατικές 

οργανώσεις ή σε περιστατικά που θυμίζουν τα κινήματα της Δύσης, όπως ένας 

αριθμός (1-1-4) που γράφτηκε μυστηριωδώς στους τοίχους της Αθήνας τη 

δεκαετία του ’60 και αποτέλεσε το έναυσμα για τους έλληνες φοιτητές να 

ξεκινήσουν αγώνες για την παιδεία, τη δημοκρατία και τον εκσυγχρονισμό 

της κοινωνίας. 

8. Οι αναφορές της Γώγου στις συνεντεύξεις της σε γεγονότα κυρίως πολιτικού 

ή κοινωνικού περιεχομένου είναι πολλές, άρα μπορεί να ειπωθεί ότι η Γώγου 

καταθέτει μέσω των συνεντεύξεών της (και της ποίησής της αναμφισβήτητα) 

την ιστορική θέση, το μωσαϊκό της Ελλάδας της μεταπολιτευτικής περιόδου. 

Πρόκειται κυρίως για γεγονότα που σχετίζονται με αντιεξουσιαστικά 

μορφώματα και ξετυλίγουν κατά έναν τρόπο το κουβάρι της ελληνικής 

ιστορίας από τα τέλη του ’70 ως τις αρχές του ’90. Στις συνεντεύξεις της 

μνημονεύει συνεχώς αναρχικούς φυλακισμένους, που θεωρεί ότι πρέπει να 

αποφυλακιστούν, και σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα που κυβέρνησε ως επί 

το πλείστον μετά το 1981, μέχρι και το θάνατο της Γώγου. Άλλα γεγονότα 

που αναφέρονται είναι ο θάνατος του πρωτοπαλίκαρου της «Αντικρατικής 
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Πάλης», η αυτοκτονία του «ληστή με τις γλαδιόλες» και η δολοφονία του 

δεκαπεντάχρονου Καλτεζά το 1985 από τον αστυνομικό Μελίστα. Επίσης, 

υπάρχουν αναφορές στο Πολυτεχνείο, στην κατάληψη της βόρειας Κύπρου 

από τους Τούρκους, στην συναυλία που διοργανώθηκε από την Γώγου κατά 

της κρατικής καταστολής, στη μήνυση για ξυλοδαρμό που υπέβαλλε η ίδια 

κατά του τότε αρχηγού της αστυνομίας και σε διαδηλώσεις που 

διοργανώνονταν στα Εξάρχεια. Περιγράφεται εν ολίγοις μια εποχή 

αναβρασμού και επαναστατικότητας, κυρίως βέβαια μέχρι το 1988. 

9. Αναφορικά με τις διαφορές στις αντιλήψεις της Γώγου με την πάροδο των 

χρόνων μέσα από τις συνεντεύξεις της παρατηρούμε ότι χωρίς η ίδια να 

αποκηρύττει τις απόψεις της (αν εξαιρέσει κανείς την αποχώρησή της από την 

ΟΚΔΕ και τον τροτσκισμό και τη μετακίνησή της σε πιο 

εξωκοινοβουλευτικούς χώρους), συν τω χρόνω απομειώνεται ή γίνεται 

ηπιότερη η επαναστατική και η αγωνιστική στάση της ποιήτριας. Επίσης, 

φανερή είναι η αναπόλησή της σε εποχές πιο επαναστατικές (πριν το 1988) 

που οι άνθρωποι αντιδρούσαν καθώς και η απογοήτευσή της για το όνειρο 

(της επανάστασης) που χάθηκε και για την κατάσταση που επικρατεί στην 

Ελλάδα (1991). Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να ειπωθεί ακόμη ότι η 

Γώγου αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη γενιά της οποίας οι ελπίδες και το 

«όνειρο» της επανάστασης διαψεύστηκαν, χωρίς ωστόσο να ατονήσουν και οι 

ιδέες της. Μιας γενιάς που υπέφερε τόσο από τον καπιταλισμό, όσο όμως και 

από την προοπτική του σταλινισμού και της οποίας μεγάλο μέρος, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, αποδεκατίστηκε από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. 

Καταλήγοντας, ας σημειωθεί ότι είναι φανερή η ιστορικότητα και η επικαιρότητα του 

δημόσιου λόγου της Γώγου σε αρκετά σημεία του. Αρχικά, η δολοφονία του 

δεκαπεντάχρονου Καλτεζά από τον αστυνομικό Μελίστα θυμίζει τη δολοφονία του επίσης 

δεκαπεντάχρονου Γρηγορόπουλου το 2008 από τον ειδικό φρουρό Κορκονέα στα Εξάρχεια. 

Όλοι θυμούνται ότι την επόμενη μέρα ξέσπασε ένα κύμα νεανικής αγανάκτησης, 

πανελλαδικής εμβέλειας, που οδήγησε σε πρωτοφανούς έντασης ταραχές στην Αθήνα 

κυρίως, αλλά και σε διάφορες πόλεις της επαρχίας. Η δολοφονία, όπως προαναφέρθηκε, 

έλαβε χώρα στα Εξάρχεια, μια περιοχή που θεωρείται «άβατο» για τις δυνάμεις καταστολής, 

όπου υπάρχουν συμπαγή δίκτυα της Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου τα οποία 

βρίσκονται διαρκώς σε αγωνιστική ετοιμότητα. Πρόκειται δηλαδή για μια κλασική 

«κινηματική περιοχή». Παρόμοιες μορφές κρατικής και αστυνομικής βίας δεν είναι άγνωστες 
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στο καπιταλιστικό σύστημα. Γι’ την περίοδο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου (2008), 

γράφει η Γαϊτάνου (2011) πως «έχουν ήδη ξεκινήσει να φαίνονται γλαφυρά τα ίχνη μια 

βαθιάς πολιτικής κρίσης στην Ελλάδα·μια κρίση κοινωνική, οικονομική, ιδεολογική, κρίση 

πολιτικής εκπροσώπησης και νομιμοποίησης του κράτους και των μηχανισμών του». 

Υπήρξαν βέβαια διαφορές σε σχέση με τα δύο γεγονότα (δολοφονία Καλτεζά/ δολοφονία 

Γρηγορόπουλου). Για τη δεύτερη περίπτωση και τις επιπτώσεις της μπορεί να ειπωθεί πως 

«είναι η πρώτη φορά που κίνημα με αυτά τα χαρακτηριστικά εμφανίζεται στο προσκήνιο της 

πολιτικής ζωής» (Γαϊτάνου, 2011). Επίσης, «ιδιαίτερα σημαντική είναι η σύνδεσή του με 

αγώνες και κινήματα και η επίδρασή του στο εξωτερικό» (Γαϊτάνου, 2011). Πάντως και οι 

δύο περιπτώσεις συνδέθηκαν με την αστυνομική αυθαιρεσία εις βάρος δύο νέων, όπως και 

στις δύο οι αντιδράσεις, κυρίως από μαθητές και νέους, ήταν έντονες. Θα μπορούσαμε να 

πούμε επομένως, ότι η δολοφονία του Γρηγορόπουλου, που είχε ως συνέπεια την εξέγερση 

του Δεκεμβρίου του 2008, αποτέλεσε την πρώτη κοινωνική έκρηξη της περιόδου της 

οικονομικής κρίσης, ενάντια στην καταστροφή, που όλοι διαισθάνονταν ότι ερχόταν. 

Ένα άλλο σημείο επικαιρότητας που μπορεί να γίνει διακριτό στο δημόσιο λόγο της 

Γώγου σχετίζεται με την αναφορά της γνωριμίας της με τον Παύλο Παυλίδη, ο οποίος είναι 

μουσικός της πανκ- ροκ σκηνής που δραστηριοποιείται μέχρι και σήμερα ως σόλο 

καλλιτέχνης, ενώ συνεργάζεται και με τους B-movies. Ο Παυλίδης τον Δεκέμβριο του 2018 

έγραψε και τραγούδησε το τραγούδι «Ένα αλλιώτικο παιδάκι» στη μνήμη του Ζακ 

Κωστόπουλου. Ο Κωστόπουλος ήταν ακτιβιστής της ΛΟΑΤ Κοινότητας, ευρέως γνωστός 

στη drag σκηνή, που λιντσαρίστηκε από αστυνομικούς και πολίτες τον Σεπτέμβριο του 2018 

και τελικά πέθανε κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να εξέλθει από ένα 

κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας, όπου είχε εισέλθει παράνομα. Στο συγκεκριμένο 

τραγούδι ο Παυλίδης υπερασπίζεται την ΛΟΑΤ Κοινότητα και καταγγέλλει την αδιαφορία 

και την υποκρισία της αστικής/ επίσημης κουλτούρας. Φαίνεται λοιπόν πως η underground 

κουλτούρα (μέσα στην οποία εντάσσουμε τη Γώγου και τον Παυλίδη ως πανκ- ροκ μουσικό, 

τραγουδιστή και συνθέτη) ενδιαφέρεται και αναδεικνύει θέματα που σχετίζονται με 

μειονότητες (π.χ. τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων) και τη βία που ασκείται απέναντί τους, 

θέματα δηλαδή επίμαχα και επίκαιρα και την εποχή που ζούσε η Γώγου, αλλά και σήμερα. 

Ένα άλλο στοιχείο που συνδέεται με το σήμερα είναι η αναφορά της Γώγου στο 

ΠΑΣΟΚ, που όπως λέει η ίδια σε μια συνέντευξή της (Σ3) «είχε δείξει αρχικά κατανόηση 

στον κόσμο των καταλήψεων, αλλά τελικά ψήφισε τους αντιτρομοκρατικούς νόμους». Η 

Γώγου το αμφισβητεί ως προοδευτικό κόμμα και στηλιτεύει τη συμπεριφορά του προς τα 

αριστερά, ως υποκριτική. Διαβάζοντας τα παραπάνω ο συνειρμός που σχετίζεται με τη δική 
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μας εποχή είναι εύλογος: και σήμερα ο αριστερόστροφος λαϊκισμός ευδοκιμεί κατά πολύ, σε 

μια περίοδο που η χώρα έχει ταλανιστεί από την οικονομική κρίση και τα μνημόνια και η 

οποία έχει οδηγήσει στην απογοήτευση και στην απόγνωση πολύ κόσμο.  

Η απογοήτευση είναι ένα συναίσθημα που διακρίνουμε επίσης στο δημόσιο λόγο της 

Γώγου, κυρίως στις συνεντεύξεις της μετά το 1988. Η ίδια μιλάει για μία εποχή μη 

αγωνιστική, για έλλειψη «τσαμπουκά» και για το όνειρο που χάθηκε. Όλες αυτές οι δηλώσεις 

της δε μπορούν παρά να μας φέρουν στο μυαλό τη σημερινή εποχή και την απογοήτευση που 

νιώθει ο πολίτης καθημερινά και από το κράτος, αλλά και από τους συμπολίτες του και η 

οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη αγωνιστικότητας, επαναστατικότητας και «τσαμπουκά». 

Είναι λογικό και σήμερα να αναπολεί κάποιος, όπως έκανε και η Γώγου, τις εποχές που οι 

άνθρωποι αντιδρούσαν και πίστευαν στη μεγάλη αλλαγή και στη μεγάλη επανάσταση, που 

ποτέ δεν ήρθε. Αναρωτιόμαστε πραγματικά τι θα έλεγε η Γώγου για την πολιτική 

κατάσταση, αν ζούσε μέχρι σήμερα… Μάλλον θα απαντούσε εύστοχα, όπως στη Σ3, ότι δεν 

εντάσσεται πουθενά, αφού «το κάθε κόμμα θέλει αρχηγούς, αρχηγίσκους, πόστα, καρέκλες, 

υποτακτικούς κ.τ.λ.»… 

Για το τέλος αφήσαμε την διαπίστωση που έχει ήδη κάνει ο Gramsci περί 

πολιτισμικής αφομοίωσης και ηγεμονίας.  

Όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό μέρος, μια κοινωνική τάξη δεν αποκτά κυρίαρχη 

επιρροή και εξουσία εφαρμόζοντας άμεσα και απροκάλυπτα μέσα, αλλά προωθώντας την 

ιδεολογική της σκοπιά για την κοινωνία με τόσο χρωστικό τρόπο, ώστε οι κατώτερες τάξεις 

να δέχονται και να συμμερίζονται την καταπίεση (Gramsci). Άρα η «ηγεμονία» προϋποθέτει 

ένα είδος συναίνεσης των κατώτερων τάξεων και συμβαίνει, αφού η αστική ιδεολογία που 

ηγεμονεύει τελικά αφομοιώνει αξίες των κατώτερων στρωμάτων, για να πετύχει την αποδοχή 

τους. Επομένως, το σύστημα της κυρίαρχης ιδεολογίας ενσωματώνει αντικομφορμιστικές 

τάσεις, αφού δεν μπορεί να τις «πολεμήσει». Οι underground κουλτούρες μπορεί να 

ξεκίνησαν ως αντίδραση στην κυρίαρχη κουλτούρα και στην επίσημη αφήγηση, αλλά μέσα 

στην πολιτισμική βιομηχανία τελικά εξουδετερώθηκαν και έγιναν αντικείμενο οικειοποίησης 

από αυτές. Άρα, ο μεγαλύτερος εχθρός του underground αποδείχτηκε τελικά η ικανότητα του 

κατεστημένου να αποπλανεί (Μάφι, 2000:53), η αφομοίωση του δηλαδή από το σύστημα. 

Τελικά, μπορεί να ειπωθεί ότι σήμερα η νέα ρευστή ψηφιακή εποχή ακυρώνει όλες τις 

προγενέστερες διακρίσεις: ο καθένας μπορεί να περάσει από το θεσμικό στο υπόγειο, από το 

μαζικό στο αντιδραστικό, επομένως το underground έχασε τον ιδιαίτερο χώρο του. Ίσως έτσι 

εξηγείται το γεγονός ότι πλέον η Γώγου «απασχολεί όλο και περισσότερο bloggers και 

αναγνώστες στα κοινωνικά δίκτυα. Η διαρκής επικαιρότητα και οικειοποίηση του έργου της 
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επαληθεύονται από τα τακτικά αφιερώματα, τις εκδηλώσεις, τις μεταφορές των ποιημάτων 

της στο θέατρο και από τις μελοποιήσεις στίχων της» (Παναγιώτου, 2018:11). Τελικά, «ο 

ποιητικός της κόσμος φαίνεται να αφορά ένα πολύ πιο ετερόκλητο κοινό από εκείνο που 

φανταζόμαστε ή από εκείνο που υπήρξε την περίοδο που η ίδια ζούσε» (Παναγιώτου, 

2018:11). Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τον δημόσιο λόγο της. Ίσως εκείνη την περίοδο 

αυτός ακουγόταν αντιδραστικός, επαναστατικός, ακραίος και underground, σήμερα όμως όχι 

τόσο. Η πρόσληψή του αφορά πλέον ένα μεγαλύτερο και πολύ πιο ετερόκλητο κοινό. Το 

ερώτημα αν η underground και αντιδραστική κουλτούρα έχει γίνει αντικείμενο 

οικειοποίησης από τη θεσμική και επίσημη κουλτούρα μάλλον απαντάται θετικά. Απλώς δεν 

ξέρουμε πώς θα αντιδρούσε η Γώγου σήμερα, σε ένα αντίστοιχο ερώτημα, σε μια αντίστοιχη 

συνέντευξη… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA 

1. Πίνακας 1  

■ Η μονάδα καταγραφής και οι κατηγορίες (Ποιοτική έρευνα) 

 

Κατηγορίες Προτάσεις (Δηλώσεις της Κ.Γώγου) 

Κ1 Underground κουλτούρα 

Κ2 Αμφισβήτηση 

Κ3 Κοινωνικό περιθώριο (Αναρχισμός/ Ναρκωτικά) 

Κ4 Λογοτεχνικά Ρευματά της Δύσης / Απόψεις περί τέχνης 

Κ5 «Εκλεκτικές συγγένειες» 

Κ6 Τόπος του ελληνικού Underground/ Underground τύπος 

Κ7 Κινήματα αμφισβήτησης της Δύσης 

Κ8 Γεγονότα της μεταπολιτευτικής  Ελλάδας 

Κ9 Διαφοροποιημένες απόψεις κατά την πάροδο των χρόνων 
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2. Πίνακας 2  

■ Οι συνεντεύξεις της Κατερίνας Γώγου 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 1980-1993 

Σ1 
«Να γκρεμίσουμε αφού δεν μας αφήνουν να χτίσουμε» Η Κατερίνα Γώγου και η 

εντυπωσιακή συμβολή της στο χώρο της ποίησης 

Συνέντευξη στον Δημήτρη Γκιώνη,  

εφημ. Η Ελευθεροτυπία, 13.10.1980 

Σ2 
«Στο Δρόμο με την Κατερίνα Γώγου» 

Μια συζήτηση έξω απ’τα δόντια, με τον Γ.Νοταρά ,  

Περ. Ποπ &Ροκ, τεύχ.42, Αύγουστος 1981 

Σ3 
Κατερίνα Γώγου: «Για μας το δίλημμα είναι ζωή ή θάνατος»  

εφημ. Το Έθνος, 16.1.1982 

Σ4 
«Δεν μένει κανείς σ’ αυτή την πόλη;»  

Η Κατερίνα Γώγου παρούσα με τους «Απόντες» 

Συνέντευξη στον Δημήτρη Γκιώνη,  

εφημ. Η Ελευθεροτυπία, 19.11.1986 

Σ5 
Κατερίνα Γώγου 

Συνέντευξη στον Γιώργο Κυριαζίδη 

περ.Μουσική, τευχ. 111,Φευβρουάριος 1987   

Σ6 
Κατερίνα Γώγου «Ο ποιητής κρυώνει τις νύχτες πολύ…» 

Συνέντευξη στον Δημήτρη Νόλλα, 

περ.Ταχυδρόμος, τευχ.13, 26.3.1987 

Σ7 
«Προκάλεσα με πάθος τη ζωή» Το νέο πρόσωπο της Κατερίνας Γώγου με τον 

«Μήνα των παγωμένων σταφυλιών» 

Συνέντευξη στον Δημήτρη Γκιώνη,  

εφημ. Η Ελευθεροτυπία, 24.5.1988 

Σ8 
Κατερίνα Γώγου 

Συνέντευξη στους Γιάννη Κολοβό και Δημήτρη Αργυρόπουλου, 

περ.Στις Σκιές του Β-23, τευχ.0, φθινόπωρο 1988 

Σ9 
Κατερίνα Γώγου «Με λένε Οδύσσεια» 

Συνέντευξη στην Ελένη Σπανοπούλου 

εφημ.Τα Νέα, 22.5.1991 
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Σ10 
«Η Κατερίνα αγαπάει τα ρόδα» Η Κατερίνα Γώγου ξανά στη σκηνή 

Συνέντευξη στον Δημήτρη Γκιώνη,  

εφημ. Η Ελευθεροτυπία, 8.7.1991 

Σ11 
Κατερίνα Γώγου: «Με λένε Οδύσσεια» 
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περ.Ταχυδρόμος, τευχ. 37, 11.9.1991 

Σ12 
Η Κατερίνα έπαιζε με το θάνατο από παιδί… 

Συνέντευξη στην Ελένη Γκίκα 

περ.Εικόνες, 13.10.1993 

Σ13 
Κατερίνα Γώγου: «Ερινύες που ποιήματα γίνονται»  

Η τελευταία Συνέντευξη 

Αδημοσίευτη συνέντευξη στην Ελένη Γκίκα (Μάιος 1991) 

 

  


