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Σε όλους τους απανταχού παλιούς φρικάδες και χίπις



Από το Λονδίνο στο Σαν Φραντσίσκο και παραπέρα, οι καταβολές των Χίπις
στην ποίηση, τη μόδα και τη μουσική

Ψυχεδέλεια, LSD, η ιδεολογία της έκστασης, Pink Floyd,
Grateful Dead, Βιετνάμ, το «Λεωφορείο»

Sgt. Pepper, το Καλοκαίρι της Αγάπης, Monterey Pop, Love & Haight, IT και OZ

Αντιπολεμικές διαδηλώσεις, Παρίσι, Σικάγο, οι Μαύροι Πάνθηρες, Cream

Οι ταραχές στο Μπέρκλεϊ, οι Μετεωρολόγοι, Woodstock, Altamont,
Charles Manson, Timothy Leary, Κοινόβια

Η Εποχή του Υδροχόου, η Μέρα της Γης, οι Δίκες σε ΗΠΑ και Βρετανία,
Alice Cooper, Playpower

Ο Jimi, η Janis και ο Jim «φεύγουν» για πάντα, Heavy Metal,
Γυμνισμός, η κληρονομιά, Woodstock ’94 & ’99

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ







φρικιά, αντεργκράουντ, αντικουλτούρα, παι-
διά των λουλουδιών ή χίπις, είναι διάφοροι
χαρακτηρισμοί για την κουλτούρα των νέων
της δεκαετίας του ’60 που άλλαξε τη ζωή στη
Δύση όπως την ξέραμε έως τότε, εισάγοντας
ένα πνεύμα ελευθερίας, ελπίδας, ευτυχίας,
αλλαγής και επανάστασης.

Στην αρχή επρόκειτο για φαινόμενο μι-
κρής έκτασης και πήγαζε από την Beat γενιά
της δεκαετίας του ’50. Πολλοί από τους μπίτ-
νικς παρέμειναν κεντρικά πρόσωπα του κι-
νήματος στη δεκαετία του ’60: οι ποιητές
Gary Snyder, Michael McClure, Lawrence
Ferlinghetti και Allen Ginsberg θεωρού-
νταν εκπρόσωποι και γκουρού του κινήμα-
τος στις ΗΠΑ, όπως και ο William Burroughs
στην αυτοεξορία του στο λονδίνο. Σαν τους
μπίτνικς, οι χίπις απαρνούνταν την αποβλα-
κωτική ανία της αμερικανικής καταναλωτι-
κής κοινωνίας της δεκαετίας του ’50, προ-
σφέροντας μία εναλλακτική λύση στη μέχρι
τότε κρατούσα ιδέα, σύμφωνα με την οποία
όλοι ζούσαν σε ίδια και απαράλλακτα προά-
στια, κοιμούνταν σε ξεχωριστά κρεβάτια,
οδηγούσαν ολόιδια αυτοκίνητα, παρακο-
λουθούσαν αποχαυνωτικές κωμωδίες στην
τηλεόραση ή έβλεπαν μέσα από τα παρά-
θυρά τους τα πανομοιότυπα παράθυρα του

γείτονα. Αυτοί που αποτελούσαν την «αγνή
κοινωνία» πήγαιναν στην εκκλησία, ικανο-
ποιημένοι με τη σκέψη ότι ήταν οι ηθικοί φύ-
λακες του κόσμου στον αγώνα εναντίον του
άθεου κομμουνισμού.

Αυτό όμως δεν εξηγούσε το παρόμοιο
κίνημα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη βρετα-
νία, όπου δύσκολα είχε κανείς την οικονο-
μική δυνατότητα να αγοράσει ένα αυτοκί-
νητο και όπου δεν φαινόταν να υπάρχει αρ-
κετός χώρος για να κτιστούν άχαρα σπίτια
στα προάστια. Στη βρετανία η αντικουλτού-
ρα εμφανίστηκε ως αντίδραση στη μεταπο-
λεμική λιτότητα. Οι τινέιτζερς έλαβαν καθυ-
στερημένα υπόσταση στη βρετανία, και μό-
νο τη δεκαετία του ’60 οι νέοι είχαν κάποια
δικά τους χρήματα. Κοιτούσαν γύρω τους και
έβλεπαν ότι τα πάντα ελέγχονταν από ηλι-
κιωμένους – εκείνους τους υποκριτές που
εννοούσαν να διατηρήσουν αναλλοίωτη την
κρατούσα κατάσταση σαν να μην είχε γίνει
ποτέ ο β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι αλλαγές
στη βρετανία επήλθαν μέσα από την ορ-
γανωμένη αντίδραση στα πυρηνικά όπλα,
την ανάπτυξη του εγχώριου rock ’n’ roll –κυ-
ρίως μέσα από τις σχολές καλών τεχνών–
και, βεβαίως, τη χρήση ναρκωτικών, δια-
χωρίζοντας έτσι τη θέση των νέων από τη

γενιά των γονιών τους και τις κρατικές αρχές.
Η εκστρατεία εναντίον των πυρηνικών

όπλων δεν αποτέλεσε ποτέ κύριο θέμα στις
ΗΠΑ, σε αντίθεση με την αντίσταση στον πό-
λεμο του βιετνάμ. Ωστόσο, είναι λάθος να
θεωρούμε το αντιπολεμικό κίνημα ή «το κί-
νημα» όπως το αποκαλούσαν πολλοί, ως
απλώς ένα κίνημα των νέων. Μπορεί να
αντλούσε μεγάλο μέρος της ενέργειας και
του ενθουσιασμού του από τους νέους, η
πλειονότητα όμως των οπαδών αυτού του
κινήματος ήταν ενήλικοι άνω των 30 χρόνων,
οι οποίοι πίστευαν στην αμερικανική κοι-
νοβουλευτική δημοκρατία και στο ατομικό
τους δικαίωμα να εισακούονται και να επη-
ρεάζουν την κυβερνητική πολιτική. Η CiA,
το FBi και πολλοί άλλοι κυβερνητικοί οργα-
νισμοί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια
για να τους θέσουν σε ανυποληψία, εφαρ-
μόζοντας συχνά παράνομες μεθόδους, με-
ταξύ των οποίων την απόρριψη του συνταγ-
ματικού δικαιώματός τους στη συνάθροιση.
Ισχυρίζονταν ότι ξένες δυνάμεις χρηματο-
δοτούσαν και οργάνωναν το κίνημα που το
αποτελούσαν απλώς ένα μάτσο πιτσιρικά-
δες οι οποίοι πετούσαν κοκτέιλ μολότοφ.
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Προς τα τέλη της δεκαετίας του ’60, μέχρι να
διαφύγει το τελευταίο ελικόπτερο από την
ταράτσα της αμερικανικής πρεσβείας στη
Σαϊγκόν, το 1975, το αντιπολεμικό κίνημα εί-
ναι συνεχώς παρόν. Οι διαμαρτυρίες γίνο-
νταν με διάφορους τρόπους, μεταξύ των
οποίων επιστολές σε βουλευτές και προέ-
δρους από ανήσυχους πολίτες και θρησκευ-
τικές ομάδες, και συλλογή υπογραφών σε
κείμενα διαμαρτυρίας καθώς και ονομάτων
σε καταχωρήσεις στον τύπο. Γίνονταν πολ-
λές πορείες και συλλαλητήρια, διαμαρτυρίες
σε πλατείες και σε κυβερνητικά κτίρια· αρ-
νήσεις πληρωμής φόρων και κάψιμο δημο-
σίως κλήσεων για κατάταξη στο στρατό, κα-
θώς και λιποταξίες και αυτοεξορίες στον φι-
λικό Καναδά, ο οποίος αρνούταν να εκδώσει
στις ΗΠΑ τους κληρωτούς. Υπήρχε μη βίαιη
ανυπακοή εκ μέρους των πολιτών, η οποία
συνήθως κατέληγε σε δακρυγόνα και μαζι-

κές συλλήψεις και άρα στις αναπόφευκτες
βιαιότητες εκ μέρους της αστυνομίας· γίνο-
νταν συγκεντρώσεις και απεργίες, καθιστικές
διαμαρτυρίες και καταλήψεις. Καθώς αύξα-
ναν οι σφαγές και η καταστροφή στο βιετ-
νάμ, εντάθηκαν και οι ενέργειες στην πατρί-
δα –«να φέρουμε τον πόλεμο στην πατρίδα»
ήταν ένα από τα συνθήματα– και μια μικρή
ομάδα άρχισε τις βομβιστικές ενέργειες, να
πυρπολεί στρατολογικά γραφεία και να κα-
ταστρέφει στρατιωτικά αρχεία. Υπήρξαν μά-
λιστα και κάποιες αυτοκτονίες.

Μερικοί χίπις συμμετείχαν, ιδιαίτερα με-
τά τις βιαιοπραγίες των αστυνομικών στο Σι-
κάγο το 1968 όπου σημειώθηκαν πάρα πολ-
λοί τραυματισμοί, γενικώς όμως οι ακτιβι-
στές αντιμετώπιζαν τους χίπις περιφρονη-
τικά. Δεν αντιλαμβάνονταν πώς εκείνοι οι
άνθρωποι μπορούσαν να περνούν τον και-
ρό τους παίρνοντας ναρκωτικά, παίζοντας

μουσική, κάνοντας διαλογισμό και ατενίζο-
ντας το κενό όταν άνθρωποι δολοφονούνταν
από την ίδια τους την κυβέρνηση σε έναν μη
κηρυγμένο πόλεμο.

τότε, γιατί οι χίπις ήταν σημαντικοί; Επει-
δή ακριβώς έθεταν εαυτούς εκτός κοινωνίας,
εκείνοι οι άνθρωποι μπορούσαν να τη δουν
αντικειμενικά – να δουν τι δεν πήγαινε καλά,
να δουν πώς θα ήθελαν να την αλλάξουν.

το οικολογικό κίνημα ξεκίνησε με την
αντικουλτούρα της δεκαετίας του ’60. τα
κείμενα των ποιητών της Beat γενιάς, Gary
Snyder και Michael McClure, που και οι δύο
διέμεναν μέσα ή κοντά στο Σαν φραντσί-
σκο, εμφανίστηκαν στον αντεργκράουντ
τύπο, και τα βιβλία τους έγιναν εξαιρετικά
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«Ο Johnny Pot φοράει χρυσά σανδάλια και ένα µαύρο κασκέτο
ποδοσφαιρικής οµάδας». Τίτλος κεφαλαίου από το Playpower του Richard Neville

ΕΠΑΝΩ: Το «All You Need Is Love» των Beatles
αναμεταδίδεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο.
ΔΕΞΙΑ: Χίπικο στιλ στη Νέα Υόρκη, 1968.







δημοφιλή. Επιστήμονες επίσης όπως ο Gre-
gory Bateson βοήθησαν ώστε να συνειδη-
τοποιήσουν οι άνθρωποι ορισμένα πράγ-
ματα, καθώς αναφέρονταν συχνά σε ακτιβι-
στές του κινήματος όπως ο Allen Ginsberg. Ο
Bateson ήταν εκείνος που έκρουσε πρώτος
τον κώδωνα του κινδύνου για την υπερ-
θέρμανση του πλανήτη στο Συνέδριο για τη
Διαλεκτική της Απελευθέρωσης, στο λονδί-
νο, το 1967. Οι εργασίες του R. Buckminster
ήταν πολύ δημοφιλείς τη δεκαετία του ’60,
και βοήθησαν να γίνει ευρέως γνωστή η ευ-

αισθησία του οικοσυστήματος του πλανή-
τη. Η τάση επίσης που εκδηλώθηκε προς τη
φυτοφαγία προανήγγειλε μία τάση προς τις
οργανικές τροφές και, προς το τέλος της δε-
καετίας, η τάση προς τις φυσικές τροφές εί-
χε πλέον καθιερωθεί. Ο ίδιος ο Buckminster
επινόησε εξάλλου τον γαιωδαιτικό θόλο,
που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή πολ-
λών κοινοβίων.

Η αντικουλτούρα αμφισβήτησε τη σε-
ξουαλική ηθική και πρότεινε πολλές εναλ-
λακτικές λύσεις: πολυγονεϊκές οικογένειες,
σεξουαλικά όργια, ομάδες σεξουαλικής θε-
ραπείας, αποδοχή της ομοφυλοφιλίας και,
πάνω απ’ όλα, μία θετική, χαρούμενη απο-
θέωση της σεξουαλικότητας σε αντίθεση με
την αυστηρή ηθική της προηγούμενης γε-

νιάς. Στην Αμερική των μέσων της δεκαετίας
του ’60, οι κωμωδίες που προβάλλονταν στην
τηλεόραση μπορούσαν μόνο να δείχνουν
ένα παντρεμένο ζευγάρι σε ξεχωριστά κρε-
βάτια. Γι’ αυτό οι μπίτνικς σοκάρισαν τόσο
πολύ τους ανθρώπους στα τέλη της δεκαε-
τίας του ’50 με τα σεξουαλικά τους όργια και
την αποδοχή της ομοφυλοφιλίας. Ο Gins-
berg έγραψε: «Αμερική, ακουμπάω τον
αδελφίστικο ώμο μου στο τιμόνι». Δεν ντρε-
πόταν γι’ αυτό, έστω κι αν ήταν παράνομο.

Από τούτη την αμφισβήτηση των ρόλων
των φύλων άρχισε το κίνημα των γυναικών.
Οι χίπις ήταν γνωστοί για την άσχημη συμπε-
ριφορά τους απέναντι στις γυναίκες, που τις
χαρακτήριζαν «πιτσούνες» ή «κυράδες» και
περίμεναν από αυτές να κάνουν όλες τις μι-
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«́ Οσο περισσότερο επαναστατώ τόσο περισσότερο κάνω έρωτα».
Γκραφίτι της δεκαετίας του ’60

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ακτιβίστριες του Κινήματος Απελευθέρωσης
της Γυναίκας διακόπτουν τα Καλλιστεία για
την ανάδειξη της Μις Κόσμος. ΕΠΑΝΩ: Μία ψυχεδελική
Μπέντλεϊ στην Kings Road του Λονδίνου.







κροδουλειές σαν νοικοκυρές των προαστίων,
αλλά χωρίς καμία από τις εξασφαλίσεις που
είχαν οι κανονικές σύζυγοι. Στους κύκλους
των πολιτικοποιημένων ήταν ακόμα χειρό-
τερα, εφόσον οι άντρες έκαναν όλες τις ομι-
λίες ενώ οι γυναίκες ασχολούνταν με τις
γραφικές εργασίες. Η εισαγωγή ωστόσο του
αντισυλληπτικού χαπιού πρόσφερε για πρώ-
τη φορά στις γυναίκες την ελευθερία επιλο-
γής σεξουαλικού συντρόφου. Η «χαλαρή»
σεξουαλική ηθική στους κύκλους της αντι-
κουλτούρας είχε ως επακόλουθο την αμφι-
σβήτηση όλων των σεξουαλικών ρόλων, συ-
μπεριλαμβανομένου και του ερωτήματος

αν ήταν ορθό για τις γυναίκες να ασχολού-
νται με το νοικοκυριό, με το μαγείρεμα και
το πλύσιμο τη στιγμή που οι μαστουρωμένοι
σύντροφοί τους «την έβρισκαν» ακούγοντας
μουσική με τ’ ακουστικά στ’ αυτιά.

Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1968 το κίνημα
των γυναικών ανήγγειλε την ύπαρξή του
στον κόσμο διακόπτοντας τη ζωντανή τη-
λεοπτική αναμετάδοση των καλλιστείων
για την ανάδειξη της Μις Αμερική, που γι-
νόταν σε εθνικό δίκτυο από το Ατλάντικ Σί-
τι. Με τα συνθήματα διαμαρτυρίας στα πα-
νό έξω από την αίθουσα, οι διοργανωτές
δεν περίμεναν περαιτέρω ταραχές, αλλά μία
από τις διαδηλώτριες κατάφερε να ανακα-
τέψει τα χαρτάκια με τις σημειώσεις του πα-
ρουσιαστή Bert parks, με αποτέλεσμα αυτός
ν’αρχίσει να χαμογελάει αμήχανος και να κο-
μπιάζει. τότε, είκοσι γενναίες συντρόφισσες
άρχισαν να τραγουδούν το «Freedom For
Women» και άπλωσαν στα κάγκελα των
θεωρείων ένα τεράστιο πανό προκηρύσσο-
ντας την «Απελευθέρωση της Γυναίκας».
Εκατομμύρια τηλεθεατές είδαν αυτή την
ενέργεια και τα καλλιστεία διακόπηκαν για
δέκα λεπτά. Μία γυναίκα συνελήφθη διότι
«διέχεε μία επιβλαβή οσμή» – στην πραγμα-
τικότητα ήταν Toni hair Conditioner, που το
παρασκεύαζε ο σπόνσορ των καλλιστείων,

και το είχαν διασκορπίσει κοντά στο θεω-
ρείο του δημάρχου.

τον Οκτώβριο του 1968, ο Robin Morgan,
ένας από τους διοργανωτές, έγραψε: «Ορι-
σμένοι αντιδραστικοί άρρενες της Αριστε-
ράς ακόμα θεωρούν την “Απελευθέρωση
της Γυναίκας” ασήμαντη μπροστά στα “με-
γαλύτερα, πολύ πιο σημαντικά” επαναστα-
τικά προβλήματα… Άραγε το ασήμαντο επί
του προκειμένου, για μια γυναίκα η οποία
δεν έχει τα απαραίτητα χρήματα ώστε να
πετάξει μέχρι το Πουέρτο Ρίκο για να κάνει
έκτρωση κι έτσι πρέπει να ξαπλώσει πάνω
σ’ ένα τραπέζι κουζίνας κοιτώντας τις κα-

τσαρίδες στην οροφή, απεικονίζει την οδύ-
νη της; τι είναι ασήμαντο για μια νεαρή μαύ-
ρη γυναίκα, υπερήφανη και όμορφη και
στρατευμένη, που τρελαίνεται όταν ακούει
τον Stokely Carmichael να λέει “η μόνη στά-
ση για τις γυναίκες στο SNCC (Μη βίαιη φοι-
τητική Συντονιστική Επιτροπή) είναι μπρού-
μυτα”;… τι είναι ασήμαντο για την οικονο-
μική μετανάστρια, τη μητέρα και εργαζόμε-
νη, που πρέπει να είναι ένα σκαλοπάτι πιο
κάτω από τον καταπιεσμένο σύζυγό της,
που πρέπει να του επιτρέπει να τη χτυπάει
λίγο, να την αφήνει έγκυο αμέσως μετά τη
γέννηση του έβδομου παιδιού της, και ίσως
ο τύπος να εξαφανίζεται για κάνα χρόνο
εδώ κι εκεί ώστε να μπορεί τουλάχιστον να
αισθάνεται λίγο “άντρας”; Και τι είναι ασή-
μαντο για τις γυναίκες στο Fayerweather
hall στην Κολούμπια, την περασμένη άνοι-
ξη, επαναστάτριες με καινούργιες ιδέες έτοι-
μες να τις πλακώσουν στο ξύλο και να τις
κοπανήσουν άσχημα όπως τον καθένα (και
έτσι έγινε), έτοιμες να σχηματίσουν ένα κοι-
νόβιο που να αντηχεί έναν εναλλακτικό
τρόπο ζωής σε όλη αυτή την αρρωστημένη
κουλτούρα, απλώς και μόνο όταν ακούν
έναν SDS αρχηγό να ζητά “εθελόντριες πι-
τσούνες για μαγειρικά καθήκοντα”;»

Επίσης, πέρα από την αντικουλτούρα

ήρθε και το κίνημα για τα δικαιώματα των
ομοφυλοφίλων, το οποίο πυροδοτήθηκε
από τις ταραχές στο μπαρ Stonewall της
νέας Υόρκης, το 1969, όταν ομοφυλόφιλοι
στην οδό Christopher δεν άντεξαν πλέον να
τους σπάνε τα κεφάλια οι αστυνομικοί με τα
κλομπ τους, όποτε ήθελαν να τους διώξουν,
και ξαφνικά αντεπιτέθηκαν.

Η αντικουλτούρα της δεκαετίας του ’60
είχε όντως να κάνει με sex and drugs and
rock ’n’ roll· πολλές άλλες όψεις των αλλαγών
στη διάρκεια της δεκαετίας του ’60 ξεχά-
στηκαν επίσης και από άλλα μέλη της κοι-
νωνίας. Ωστόσο, μολονότι η σεξουαλική

ζωή του Προέδρου Kennedy έμοιαζε πολύ
περισσότερο μ’ εκείνη του Mick Jagger παρά
με του Billy Graham, τα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης προτιμούσαν να συγκαλύπτουν
οτιδήποτε απειλούσε το Αμερικανικό Όνει-
ρο. Οι χίπις το κατέστησαν σαφές εξ αρχής:
«Σεξ και ναρκωτικά και Γαμήσι στους Δρό-
μους» ήταν το κυρίαρχο σύνθημα των MC5
του ντιτρόιτ, και μάλιστα ο paul McCartney
πρότεινε: «Γιατί να μην το κάνουμε στο
δρόμο;»

Οι χίπις στιγματίστηκαν επειδή διατρά-
νωναν τις απόψεις τους. τα ρούχα τους, για
παράδειγμα, πρόσβαλλαν τα συντηρητικά
μέλη της κοινωνίας – που στην Αμερική ήταν
σχεδόν ο καθένας, ενώ στη βρετανία έτει-
ναν να είναι πιο σπάνια. Πριν από τη δεκαε-
τία του ’60 οι άντρες στη βρετανία έκοβαν
κοντά τα μαλλιά τους στο πίσω μέρος του
κεφαλιού και στα πλάγια, ενώ στην Αμερική
ο κανόνας ήταν να έχουν τα μαλλιά τους
βούρτσα, σύμφωνα με τους κανόνες στρα-
τιωτικής υγιεινής του β΄ Παγκoσμίου Πολέ-
μου. το γεγονός ότι αυτό το κούρεμα τους
προσέδιδε όψη εγκληματιών δεν φαινόταν
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«Μια νέα γενιά τελικά µορφώνεται, έστω κι αν εν τω µεταξύ πρέπει
να καταστραφούν τα κολέγια».

Περιοδικό Mayday

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ: Επιτυχής λήψη LSD με φευγάτα
χρώματα, Σαν Φραντσίσκο, 1966. ΔΕΞΙΑ: Συγκέντρωση
μετά μουσικής, Σαν Φραντσίσκο, 1967.





να είχε σημασία. Στην Αμερική ακολουθού-
σαν περισσότερο τους καθιερωμένους κα-
νόνες απ’ ό,τι στην Ευρώπη, και όποιος ξέ-
φευγε πάρα πολύ από αυτούς είχε προβλή-
ματα. Στη βρετανία, οι άντρες φορούσαν
ένα φτηνό κουστούμι μόλις τελείωναν το
λύκειο, και τα πουκάμισα και οι γραβάτες
ήταν απαραίτητα. Μερικοί εκπλήσσονται
όταν βλέπουν σε παλιές φωτογραφίες τους
Beatles και τους Stones με περιποιημένα
κουστουμάκια και λεπτές γραβάτες. Κατά
τα τέλη της δεκαετίας του ’60 τα τζιν και τα
μπλουζάκια ή οι τριμμένες φόρμες εργασίας
και τα στρατιωτικά τζάκετ ήταν το νέο ντύ-
σιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο η επα-
νάσταση των χίπις σήμαινε ότι ο καθένας
μπορούσε να φοράει ό,τι ήθελε, από χιτώνα
μέχρι μπέρτα. Και τα μαλλιά βεβαίως ήταν
μακριά. Κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’60
πήγαιναν μαζί με μουστάκι και μούσι.

Για τις γυναίκες, οι απαρχές της δεκαε-
τίας του ’60 ήταν μια εποχή ποδόγυρου και
στολιδιών· τα συνολάκια με παντελόνι ήρ-
θαν στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και έκα-
ναν αίσθηση όταν εμφανίστηκαν. τα μαλ-
λιά, που ήταν φτιαγμένα σε περμανάντ και
ψεκασμένα με λάκα, καθώς και το έντονο

μέικαπ και το κοκκινάδι στα χείλη, έκαναν
ακόμα και τις έφηβες να φαίνονται σαν τρια-
νταπεντάρες. Οι χίπις και η επίδραση που
άσκησε η μόδα των χίπις έδιωξαν τα μπικου-
τί και καθιέρωσαν τη φυσικότητα των μα-
κριών μαλλιών· οι αλογοουρές ήταν τώρα
μόνο για τα αγόρια, ενώ τα άτομα και των
δύο φύλων είχαν κορδέλες γύρω απ’ το κε-
φάλι. Αυτό το νέο ανδρόγυνο λουκ συντά-
ραξε τους φανατικά ετεροφυλόφιλους.

Κορίτσια έψαχναν για παλιομοδίτικα,
μεταχειρισμένα ρούχα σε καταστήματα με-
ταχειρισμένων ειδών, κατά προτίμηση φθαρ-
μένα, απαλά υφάσματα όπως δαντέλες και
βελούδα και επέλεγαν συχνά μακριά φορέ-
ματα γιαγιάδων. Για τις εξόδους τους, όλα
ήταν ταιριαστά – χειροποίητα ρούχα, συχνά
βαμμένα σε γήινα χρώματα ή σε ψυχεδελικά
ουράνια τόξα. Ο δικτατορικός έλεγχος που
ασκούσαν άλλοτε οι οίκοι μόδας είχε καταρ-
ρεύσει. Κανένας δεν έλεγε πλέον στις γυ-
ναίκες πόσο ψηλά έπρεπε να ήταν ο ποδό-
γυρος στις φούστες τους εκείνη τη χρονιά.

Κι έπειτα ήταν η μουσική. Η δεκαετία του
’60 μετέτρεψε τη μουσική pop σε μουσική
rock, από απλή διασκέδαση σε τέχνη. Η με-
γαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο ήταν το

γεγονός ότι τα rock συγκροτήματα, γενικώς,
ανέτρεξαν στην blues ή στη rhythm and blues
για να εμπνευστούν. Οι πρώτες δουλειές των
Rolling Stones περιλαμβάνουν διασκευές
πολλών κλασικών κομματιών R&B, ενώ οι
Beatles συμπεριέλαβαν επίσης πολλά R&B
τραγούδια. Στη βρετανική εισβολή οφειλό-
ταν η ανανέωση του ενδιαφέροντος των μου-
σικών της βορείου Αμερικής για τα δικά τους
μαύρα πρότυπα. Προτού γίνουν Grateful
Dead, το γκρουπ ήταν γνωστό ως Warlocks
και ειδικευόταν σε παρατεταμένους blues
αυτοσχεδιασμούς.Άλλα πρωτογενή γκρουπ
απέφυγαν τις περιστροφές και ονομάστη-
καν ευθέως Butterfield Blues Band, ή Blues
project. Οι Canned heat δεν ήταν παρά ένα
blues γκρουπ, και η Janis Joplin μία blues
τραγουδίστρια. Αν προσθέσει κανείς σε αυ-
τό την ένταση με την οποία γίνεται αντιλη-
πτός ο ήχος χάρη στο LSD ή στη μαριχουάνα,
έχει τη λεγόμενη ψυχεδελική μουσική. Ο
μεγάλος καταλύτης σε αυτή την αλλαγή ήταν
οι Beatles, ιδιαίτερα με το Sgt Pepper, ωστό-
σο κομμάτια όπως το «Tomorrow Never
Knows» είχαν προλειάνει το έδαφος. Δεν
επρόκειτο πλέον για pop, ήταν μια νέα μορ-
φή τέχνης. Οι περισσότερες μορφές τέχνης
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«Μπορεί οι Beatles να σήµαιναν πολλά στη Βρετανία, σήµαιναν
όµως πολύ περισσότερα στην Αµερική. Άλλαξαν καταστάσεις».

Nick Cohn



ακολουθούν αυτή τη διαδικασία βεβαίως. Ο
κινηματογράφος τέχνης πρόσφερε πρωτο-
ποριακά έργα, ενώ οι πρόσφατες επιτυχίες
του Χόλιγουντ επιδεικνύονταν φόρα παρτί-
δα στις γωνίες των δρόμων.

Σε ορισμένα γκρουπ και μουσικούς, αυ-
τή η ανάπτυξη ήταν περισσότερο προφανής
απ’ό,τι με άλλους. Ο Dylan άρχισε κοιτώντας
στη folk παράδοση του Woody Guthrie, ωστό-
σο προκάλεσε τους προσκολλημένους στην
παράδοση οπαδούς του, προτού ακόμα υιο-
θετήσει την ηλεκτρική κιθάρα, ενσωματώ-
νοντας μερικούς προκλητικούς στίχους στη
δουλειά του. Χάρη στους Byrds έγινε σαφές
ότι τραγουδούσε όντως rock ’n’ roll, οι οποίοι
έκαναν ολόκληρη καριέρα προσδίδοντας
στη μουσική του ψυχεδελική χροιά. Ο υπνω-
τικός ήχος της δωδεκάχορδης Rickenbacker
του Roger McGuinn στο «Mr Tambourine
Man»ήταν μουσική από το μέλλον όταν εμ-
φανίστηκε το 1965.

Οι Byrds έπαιξαν στο Strip στο λος Άν-
τζελες, και άκουσε όλο το υπόλοιπο λος Άν-
τζελες. Οι Mothers of invention ήταν κάτι το
πρωτοφανές· μεγαλούργησαν τόσο από
μουσική όσο και από στιχουργική άποψη.
Ομοίως και οι Doors, συνδύασαν σχεδόν με
έπαρση σοβαρούς στίχους με φιλόδοξες
μουσικές συνθέσεις, ώστε να φέρουν την
pop μουσική σε ένα νέο επίπεδο. Οι Jeffer-
son Airplane είχαν pop προσανατολισμό και
οι στίχοι τους ήταν όντως εκείνοι που τους ξε-
χώρισαν από τα άλλα γνωστά γκρουπ. Ο Ji-
mi hendrix συνδύασε την R&B και την pop
για να σφυρηλατήσει μία νέα μορφή τέ-
χνης. Ο αυτοσχεδιασμός του και η παρα-
μόρφωση του «The Star Spangled Banner»
στο Woodstock έκαναν για τη rock ό,τι έκα-

νε ο εκτεταμένος αυτοσχεδιασμός για την
be-bop, ξεχωρίζοντάς την από την παρα-
δοσιακή jazz.

Στο λονδίνο, όπου δεν υπήρχε κύκλω-
μα της R&B, ο hendrix μπόρεσε να συνδυά-
σει την εμπειρία του από τη συνεργασία του
με τους isley Brothers και τον Little Richard,
με τους απόκοσμους νέους ήχους των ψυ-
χεδελικών γκρουπ του λονδίνου. Καθώς δεν
είχαν διαμορφωθεί στην παράδοση του rock
’n’ roll, ένα γκρουπ σαν τους Who δεν θεώ-
ρησε διόλου παράξενο να δοκιμάσει τη rock
όπερα – μία νέα σοβαρή πρόθεση στη rock
μουσική που δεν είχε ακουστεί προηγουμέ-
νως. Και οι μετά τον Syd Barret pink Floyd, κά-
νοντας χρήση της παιδείας τους ως φοιτη-
τών της αρχιτεκτονικής, εισήλθαν σε περιο-
χές άγνωστες έως τότε στη rock, δημιουργώ-
ντας εκτεταμένα μουσικά έργα. Στη νέα Υόρ-
κη, παρά τις κάποιες όψιμες συγχορδίες α λα
Beach Boys, οι Velvet Underground εισήγα-
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Το εξώφυλλο του Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band από τον Peter Blake, το 1967. ΕΠΑΝΩ: Ο Tim
Hardin στα παρασκήνια του Woodstock, το 1969.
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γαν ένα νέο, αδιαμφισβήτητα ώριμο πεδίο,
διαχωρίζοντας οριστικά τη δουλειά τους
από τραγούδια για δωδεκάχρονα παιδιά.

Οι Velvet περιλάμβαναν στις τάξεις τους
τον John Cale, έναν πρωτοπόρο μουσικό με
κλασική μουσική παιδεία, όπως έκαναν οι
Grateful Dead με τον phil Lesh και, από το
1967, οι Mothers of invention με τον ian Un-
derwood. Ο ίδιος ο Zappa συνέθετε κλασική
μουσική από την ηλικία των δεκαπέντε ετών.

Η δεκαετία του ’60 μάς έφερε τα rock
φεστιβάλ, τα οποία, ακόμα και μέσα στη λά-
σπη και την ψύχρα του καλοκαιριού στην
Αγγλία, αποτελούν ευχάριστες συλλογικές
εμπειρίες, προσφιλείς σε χιλιάδες κόσμου.
Μας έφερε την εμπορική κουλτούρα: αντίθε-
τα με τη folk μουσική που ανήκε σε όλους, η
rock κουλτούρα δεν ανήκε στους χίπις. Πα-
ρά τη σειρά διαφημίσεων της Columbia Re-
cords που διακήρυσσαν ότι «The Man Can’t
Bust Our Music [Ο Μάγκας Δεν Μπορεί να Ρη-
μάξει τη Μουσική μας]», κατέστη σαφές ότι
«Ο Μάγκας»ήταν η Columbia Records. Κατεί-
χε τα πνευματικά δικαιώματα και ζητούσε
χρήματα κάθε φορά που φτιαχνόταν μία κα-
σέτα από ένα δίσκο τους (ή, αργότερα, κάθε
φορά που κάποιος κατέβαζε ένα τραγούδι
στο Ίντερνετ). Πολλά rock γκρουπ βρέθη-
καν σε στενάχωρη θέση: ισχυρίζονταν ανέ-
καθεν ότι αποτελούσαν μέρος της κοινότη-
τας, μέρος της κουλτούρας του δρόμου, μό-
λις όμως τους προωθούσε μια μεγάλη δι-
σκογραφική εταιρεία, οι περισσότεροι από
αυτούς ξεπουλιόνταν. Ελάχιστα γκρουπ επέ-
τρεπαν στους θαυμαστές τους να ηχογρα-
φούν τις συναυλίες τους, να διακινούν πει-
ρατικά τη μουσική τους.

Ο δεδηλωμένος στόχος πολλών χίπις
ήταν να δομήσουν μία αντικουλτούρα – τη
δική τους εκδοχή αυτών που χρειαζόταν μία
σωστή κοινωνία. Ο επίσημος τύπος έγραφε
για τον Al Capp και τον Andy Cap, ο αντερ-
γκράουντ τύπος για τους Furry Freak Bro-

thers και τον Mr Natural. Στον επίσημο τύ-
πο κυκλοφορούσαν άρθρα για τους αστέ-
ρες του Χόλιγουντ και τις γκαρνταρόμπες
τους· στον αντεργκράουντ τύπο κυκλοφο-
ρούσαν συνεντεύξεις rock γκρουπ και πλη-
ροφορίες από διάφορα χάπενινγκ. Ο επίση-
μος τύπος αναφερόταν στην κυβερνητική
γραμμή για τα εγκλήματα και για τον πόλε-
μο στο βιετνάμ· ο αντεργκράουνττύπος ανα-
φερόταν σε μαστουρώματα, στις τιμές των
ναρκωτικών και στο κίνημα εναντίον του πο-
λέμου. Στον επίσημο τύπο υπήρχαν άρθρα
για τη ζωή μεσοαστών καταναλωτών, ενώ
στον αντεργκράουντ τύπο δημοσιεύονταν
μακροσκελή άρθρα για το LSD, για ιπτάμε-
νους δίσκους, για κοινωνία χωρίς εργαζόμε-
νους, για κοινόβια και για ομαδικό σεξ.

Μερικά κοινόβια έγιναν όντως αυτάρ-
κη, ή έστω έφτιαχναν πράγματα ή παρείχαν
υπηρεσίες που τις χρειάζονταν άλλοι στην
κοινότητα των χίπις. Μέλη των κοινοβίων
πουλούσαν τρόφιμα στις λαϊκές αγορές δια-
φόρων πόλεων, κεραμοποιοί και ράφτες που-
λούσαν την πραμάτεια τους, ρούχα και ξυ-
λόγλυπτα αντικείμενα, φλιτζάνια, πιάτα και
κούπες. Δημιουργήθηκαν παζάρια των χί-
πις και καταστήματα ρούχων, μαγαζιά και
εστιατόρια για χορτοφάγους, βιβλιοπωλεία,
δισκοπωλεία, καθώς και μαγαζιά με διάφο-
ρα σύνεργα για τη λήψη ναρκωτικών.το 1971
υπήρχαν τόσο πολλά κοινόβια ώστε μόνο
για το Μπέρκλεϊ υπήρχε ένα καθημερινό ενη-
μερωτικό φυλλάδιο που το μοίραζαν χέρι με
χέρι σε πάνω από 50 κοινόβια και το τοπο-
θετούσαν σε ειδικό πίνακα ανακοινώσεων.

Οι πίνακες ανακοινώσεων στα κοινόβια
και στα καταστήματα των χίπις ήταν γεμά-
τοι με αφίσες και φυλλάδια για μαθήματα
γιόγκα, διαλογισμού και ομιλίες διαφόρων
γκουρού. Μία χαρακτηριστική όψη της αντι-
κουλτούρας της δεκαετίας του ’60 που δια-
τηρείται ακόμα και σήμερα και μεγαλώνει
χρόνο με το χρόνο, ήταν το κίνημα της προ-

σωπικής ανάπτυξης – μία new age θεραπεία.
τα μαθήματα γιόγκα και θεραπείας gestalt
της δεκαετίας του ’60 εξελίχθηκαν σε μαζικό
κίνημα ενδοσκόπησης και αυτοθεραπείας
στα μεσαία κοινωνικά στρώματα. Μοντέρνος
χορός, τζόκιν, υγιεινή διατροφή, χορτοφαγία,
tai chi, ομάδες διαλογισμού, βελονοθερα-
πεία, μασάζ, κλινικές σεξουαλικής θεραπείας
είναι κυρίως μορφές προληπτικής ιατρικής
που εκλαϊκεύτηκαν κατά τη δεκαετία του ’60.

Ας μην ξεχνάμε και τον Υπερβατικό Δια-
λογισμό του Maharishi, τους Krishna, το Na-
pora institute (τους οπαδούς του θιβετια-
νού βουδισμού του Chogyam Trungpai), τη
Σαϊεντολογία, το process, διάφορες Ζεν βου-
διστικές αιρέσεις συμπεριλαμβανομένων
των ταντρικών πυροφάγων του Kailas Shu-
gendo (Yamabushi) και των γαλήνιων αρ-
τοποιών του Tasahara. Σε καμία άλλη περίο-
δο δεν αναπτύχθηκε τόσο πολύ η φαντασία
και δεν παρατηρήθηκαν τόσες δοξασίες σε
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην Αμερική, η δεκαετία του ’60 ση-
ματοδότησε την είσοδο των μαύρων και των
γυναικών στην πολιτική και στα υψηλά πό-
στα των επιχειρήσεων· αυτές οι μάχες δεν
έχουν αποβεί ακόμα νικηφόρες, ωστόσο στη
διάρκεια τούτης της δεκαετίας έγιναν τα
πρώτα βήματα. Ο αγώνας των μαύρων ήταν
πολύ πιο σκληρός και αιματηρός. Η δεκαε-
τία του ’60 δεν ήταν μόνο η εποχή του Mar-
tin Luther King, ο οποίος έγινε στόχος από
τη στιγμή που άρχισε να εναντιώνεται στον
πόλεμο του βιετνάμ, ήταν επίσης και η επο-
χή των Μαύρων Πανθήρων που, βλέποντας
την αστυνομία να θερίζει τους αδελφούς
τους, αποφάσισαν να οπλιστούν και οι ίδιοι
και να αντεπιτεθούν. Δεν είναι απορίας άξιο
το γεγονός ότι οι Πάνθηρες πήραν τα όπλα
–ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του Martin

ΔΕΞΙΑ: Ένα καφέ για χίπις στην Kings Road,
στο Λονδίνο, το 1968.

«́ Ενα χέρι επάνω στο πουλί σου είναι πολύ πιο ηθικό
–και πιο απολαυστικό– από ένα δάχτυλο στη σκανδάλη».

Lawrence Lipton
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Luther King, η οποία απλώς τους έδειξε ότι
με την ειρηνική διαμαρτυρία δεν επρόκειτο
να αλλάξει ούτε στο ελάχιστο το ρατσιστικό
κατεστημένο. Η ανάπτυξη και το μακέλεμα
των Μαύρων Πανθήρων από τους αστυνο-
μικούς, οι οποίοι πυροβολούσαν για να σκο-
τώνουν, είναι εκτός των ορίων αυτού του βι-
βλίου, ωστόσο αντιπροσωπεύει μία παράλ-
ληλη ανάπτυξη στην αντικουλτούρα για την
οποία αγωνίζονταν οι μεσοαστοί χίπις.

Υπήρχε μία πολιτική τάση στο αντεργ-
κράουντ, ιδιαίτερα προς τα τέλη της δεκαε-
τίας του ’60, που την ακολούθησε η παλιά
Αριστερά και η οποία συνδύαζε, σύμφωνα
με τον David Widgery, «τον πιο φιλελεύθερο
μπολσεβικισμό και τον πλέον συμπονετικό
και πνευματώδη μαρξισμό». Αυτής της τά-
σης ήταν ο Jerry Rubin, ο Ed Sanders, ο Wavy
Gravy και άλλοι «αρχηγοί» του κινήματος, η
οποία ωστόσο αλλοιωνόταν συχνά από κα-
θαρά εγωιστικές αντιδράσεις. Μπορούμε
να πούμε ότι εν πολλοίς το αντεργκράουντ
ήταν αριστερό, ωστόσο έτεινε μάλλον προς
την αναρχία παρά προς κάποιο οργανωμέ-

νο μαρξιστικό ή σοσιαλιστικό κόμμα. Στη
βρετανία, το κίνημα των χίπις κατάφερε ένα
σημαντικό χτύπημα εναντίον του βαθιά ρι-
ζωμένου ταξικού συστήματος, μολονότι αυ-
τόν τον αγώνα δεν τον κέρδισε τελείως, όπως
διαπιστώνει κανείς αν ρίξει μια ματιά στις
επικεφαλίδες των επιστολόχαρτων οποιασ-
δήποτε μεγάλης τράπεζας ή εταιρείας. Στην
Αμερική, τόσο οι γυναίκες όσο και οι μαύροι
εισήλθαν σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας
και αφομοιώθηκαν σε βαθμό που θα είχε
συνταράξει πολλούς ανθρώπους 30 χρόνια
πριν. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα επιτεύγμα-
τα δεν ήταν αποτέλεσμα της αντικουλτού-
ρας αυτής καθαυτής. Ήταν η δουλειά του
γενικότερου πληθυσμού ο οποίος, χάρη στην
αντικουλτούρα, άρχισε να αναρωτιέται και
να διερευνά την κοινωνία στην οποία ζού-
σε για να βρει τι ήθελε.

ΕΠΑΝΩ και ΔΕΞΙΑ: Τα εξώφυλλα των δίσκων εξελίχθηκαν
και εκτίθονταν ως καλλιτεχνικές δημιουργίες.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ: Easy Rider, 1969.




