Αληόηημε Κονία Λαημμύ,
Ωξ επαγγειμαηίαξ θαζεγεηήξ ηεξ Αγγιηθήξ γιώζζαξ (Ιδημθηήηεξ
Κέκηνμο Ξέκςκ Γιςζζώκ γηα 21 ζοκαπηά έηε με πνμπηοπηαθέξ θαη
μεηαπηοπηαθέξ ζπμοδέξ ζηηξ ΗΠΑ θαη με 10εηή δηαμμκή θαη
ενγαζία εθεί-ηα 5 πνόκηα ήηακ ζημ ηθάγμ(!)) έπς θάζε θαιή
πνόζεζε κα ζαξ βμεζήζς κα απμμαθνύκεηε ηα ζνύραια πμο
ζογθεκηνώζεθακ ζηα ζεία θαη εοαίζζεηα ώηα ζαξ από ηεκ θαη’
εζάξ απανάδεθηε πνμθμνά ημο μπαζίζηα θαη ηναγμοδηζηή ηςκ
Blues Cargo θμο Δεμήηνε Ιςάκκμο.
Φμβάμαη όμςξ πςξ ζηα αοηηά ζαξ δεκ ζα βνς ηα ζνύραια γηα ηα
μπμία θάκεηε ιόγμ ζηε δηζθμθνηηηθή ζαξ. Γκδεπμμέκςξ κα ηα βνς
ζημ ύθμξ, ζημ ήζμξ θαη ημ έζμξ ηεξ γναθήξ ζαξ. ίγμονα όμςξ ζα
ηα βνς ζηηξ γκώζεηξ ζαξ γηα ημ blues όζμ θαη ακ επημέκεηε πςξ μ
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ζθεπηόμεκμ εγθέθαιό ζαξ πμο θακηάδμμαη ζα εθθνάδεηαη θαη μέζα
από ημκ Ονζό Λόγμ ηςκ πνμγόκςκ μαξ πςνίξ νεύμα, θαιώδηα θαη
USB) έπεη «άιιεξ εγγναθέξ» (!!!!!). Πμηεξ θονία μμο;
Ώζηε ζα πνμηημμύζαηε κα αθμύηε blues από θάπμημκ πμο
γεκκήζεθε, μεγάιςζε θαη θαημηθεί μμκίμςξ ζημ ηθάγμ (!!). Καη
πμημξ ζαξ είπε θονία μμο πςξ ημ ηθάγμ μμκμπςιεί ημ Blues; To
blues δεκ γεκκήζεθε ζημ ηθάγμ αιιά ζηηξ θοηείεξ ηςκ
δμοιεμπόνςκ ηζηθιηθάδςκ ημο Αμενηθάκηθμο κόημο. Τπάνπεη ημ
Texas Blues, Memphis Blues, New York Blues (Popa Chubby-ημκ
έπεηε αθμοζηά;), θιπ
To blues αγαπεηή μμο θονία δεκ είκαη μία μμοζηθή πμο μηα θάπμηα
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απμιαμβάκμκηαξ ημ αθνηβό ηεξ ιηθέν πνμζπαζώκηαξ –δηαθνηηηθά

πάκηα-κα δεη ακ ημ ανζεκηθό πμο θάζεηαη απέκακηί ηεξ αγκακηεύεη
επανθώξ ηα μπμύηηα ηεξ.
Παναθαιώ δείηε πςξ πνμζεγγίδεη ημ blues μ θμξ Βιάζεξ Ραζζηάξ,
ζογγναθέαξ θαη πμηεηήξ με ηειείςξ δηαθμνεηηθά αηζζεηήνηα από
ηα δηθά ζαξ.

«Σμ μπιμοδ μηα μεγάιε κόηα πόκμο αιιά θαη δηαπίζηςζεξ ακημπήξ
πμο θαιύπηεη ηεκ ακζνώπηκε ροπή με έκα μεγαιείμ πανάλεκμ,
μνζςμέκμ από ηηξ ιάζπεξ, μνζςμέκμ από ηα παμειά, μνζςμέκμ
από ηεκ απειπηζία.
«Η εοζύηεηα ημο μπιμοδ είκαη εοζύηεηα ηεξ ροπηθήξ έθθναζεξ»,
οπμγναμμίδεη μ άμημοει Σζάνηενξ, ημ μπιμοδ, έκαξ ήπμξ
δηανθήξ, όζμ θαη ε ακζνώπηκε ακάζα, πμο ακαδύεηαη ημ ίδημ δοκαηά
από αιοζίδεξ θαη λύιηκμοξ ηνηγμμύξ δμοιεμπμνηθώκ πιμίςκ, αιιά
θαη από γεμάηα θαπκμύξ μπαν, ημ ίδημ ζηεκ Νέα Ονιεάκε, ημ
ηθάγμ, ημ Λμκδίκμ θαη ηεκ Αζήκα, εθεί πμο εκώκεηαη ημ μαύνμ με
ημ ιεοθό θαη γίκμκηαη έκα, ε ίδηα μαύνε θςκή ημο Σδςκ Λε
Υμύθεν, ημο Μπη Μπη Κηκγθ θαη ημο ιεοθμύ Ένηθ Μπάνημκ... έκαξ
ήπμξ δηανθήξ μέζα από ημοξ ζηίπμοξ ημο Λενόη Σδόμοκξ θαη ημο
Λώνεκξ Φενιηκγθέηη:
«ημ ηέιμξ ηςκ πναγμάηςκ πμο θνύβμκηαη ζημκ κμο», «πανάλεκε
βνμπή πμο δεκ ζηαμαηάεη πμηέ», «μηα ιηηακεία
αιιειμεπηδνάζεςκ», «μηθνμί γαιαλίεξ πμο δηαζηαονώκμκηαη όπςξ
ηα βεγγαιηθά», πάκς από μηα αηειείςηε ζηναηηά πνμζώπςκ πμο
πανειαύκεη μέζα από ηηξ θμονηίκεξ ηεξ ακζνώπηκεξ Ιζημνίαξ...
πμιύ ζοπκά ζημ πενηζώνημ ηεξ δςήξ, ζηα όνηα ηεξ θακμκηθόηεηαξ,
βαζηά έθθναζε ροπώκ δίπςξ ημ ειάπηζημ θακ μάνθεηηκγθ, πόκμξ
θαη αιήζεηα, παιαηά οπόζεζε, ηόζμ πμιύ παιαηά πμο θάκεη
ηαοηόπνμκε ηεκ απειπηζμέκε απόπεηνα ηςκ 13 ζπανηηαηώκ ημο
Κιεμμέκε κα απειεοζενώζμοκ μηα μιόθιενε πόιε, ηεκ
Αιελάκδνεηα, με ημοξ πονπμιεηέξ ημο Πανηζημύ ζηεκ μαηςμέκε
ηειεοηαία εβδμμάδα ημο Μασμο 1871, με ημοξ πονπμιεηέξ ημο
Οοώηξ θαη ηςκ άιιςκ γθέημ, εθεί πμο δμκμύκηαη ηα θύηηανα από
ηεκ πίζηε ζημ αδύκαημ, εθεί πμο αλημπνέπεηα παίνκεη εθδίθεζε

δίκμκηαη θςηηά.
Σμ μπιμοδ, έκαξ ήπμξ δηανθήξ όζμ θαη μ πηύπμξ ηεξ θανδηάξ,
αγςγόξ αηζζεμάηςκ, βναπκά μμονμμονεηά θαη απαγγειίεξ,
ηζαθηζμέκμη άκζνςπμη, παμέκα όκεηνα, ηιηγγηώδε ηαλίδηα ζημ
ζθμηάδη, λαθκηθέξ εθηηκάλεηξ ζημ θςξ, Σδαθ Κένμοαθ, δνόμμη
αηειείςημη, θηιηά ζημ ζηόμα, πηθνέξ μειαγπμιίεξ, οπμζπέζεηξ
πμηήμαημξ, μνγαζμμί, λέθνεκμη ακεμμζηνόβηιμη, ακεμπόδηζηα άζηνα
ημο μοαιμύ, όια ζε έκα, έκα ζε όια, πενάζμαηα οπανθηά θαη
πενάζμαηα πμο δεκ βνέζεθακ πμηέ, ακμνγάκςηε μπμεμία, αόναημη
ηάθμη, θοθιηθέξ θηκήζεηξ, οπένμπμη ιόγμη πμο ζακ ημκ
αοημζπεδηαζμό θεύγμοκ θαη γηα πάκηα πάκμκηαη.
Αξ μηιήζμομε γηα μπιμοδ, γηα ημκ δηάιμγμ ακάμεζα ζηεκ θςκή θαη
ηεκ θηζάνα, ηηξ οθέζεηξ ζηεκ 3ε θαη 7ε κόηα ηεξ θιίμαθαξ, ημκ
Υάμοιηκγθ Γμοιθ, ημκ Γμοσιη Νηίλμκ, ημκ Μάκηο Γμοώηενξ, αξ
μηιήζμομε γηα μπιμοδ...
αξ μηιήζμομε με ηα ιόγηα ημο Πςι Όιηβεν «ημ μπιμοδ είκαη
μμοζηθή, ημ μπιμοδ είκαη ηναγμύδη, μη ηναγμοδηζηέξ ημο μπιμοδ
είκαη άκζνςπμη, ημ μπιμοδ δεκ είκαη θείμεκμ θαη αοημί πμο ημ
ηναγμύδεζακ δεκ είκαη θςημγναθίεξ»...
Έπεη δίθημ. Σμ μπιμοδ είκαη μμοζηθή, είκαη δόκεζε, είκαη ανηζμόξ,
είκαη μοζία, είκαη ζύμπακ. Γίκαη θαηάζηαζε ημο μοαιμύ. Γίκαη
ζθηγμέκα δόκηηα. Γίκαη θανδηά. Γίκαη, «ημ «γαμώημ» ημο θάζε
θαηαπηεζμέκμο ακζνώπμο», αιιά θαη «ημ μμκαδηθό θαη αλεπέναζημ
θάνμαθμ πμο λεβναθώκεη, απμμοζμπμηεί θαη λεθηηιίδεη ζηεκ
ηειηθή ημκ θάζε θακηειακάθηε ημο ζοζηήμαημξ θαη ημκ θάζε
παιημπαηζαβμύνα».
Έκαξ ήπμξ δηανθήξ, όζμ θαη ε ακζνώπηκε ακάζα, μηα ηαπή πνοζήξ
αηςκηόηεηαξ, έκα αέκαμ ακάβιοζμα: «μ ζογγναθέαξ πνέπεη κα έπεη
βηώζεη ηεκ γναμμή ημο πονόξ» ηόκηδε μ Μπάννμμοδ, γηα κα
θαηαθένεη «ηεκ επέιαζε ζημκ πονήκα ημο κμήμαημξ».

Αθήζηε ιμηπόκ ημοξ Blues Cargo θαη ηεκ έλμπε θςκή (με ηεκ
οπένμπε πνμθμνά θαη ημκ ακεπακάιεπημ παιμό) ημο Δεμήηνε

Ιςάκκμο κα θάκμοκ αοηό πμο με ηόζμ μενάθη θάκμοκ εδώ θαη
πμιιά πνόκηα. Αζπμιεζείηε με θάπμημ άιιμ είδμξ μμοζηθήξ πμο
ηαηνηάδεη ζημ παναθηήνα ζαξ θαη ζημ ύθμξ ζαξ. ημ θάης-θάης,
δεκ κμμίδς όηη γκςνίδεηε πενηζζόηενα από ημοξ ζοκηάθηεξ ημο
Νμ1 Αμενηθάκηθμο πενημδηθμύ γηα ημ blues “BLUES REVUE” πμο
πιέθεη εγθώμηα ζημοξ Blues Cargo θαη εηδηθά ζημκ Δεμήηνε
Ιςάκκμο γηα ηε θςκή ημο, ημ ζοκζεηηθό ημο ηαιέκημ θαη ηε
ζθεκηθή ημο πανμοζία.
αξ επηζοκάπης ημ άνζνμ ημο πενημδηθμύ όπη γηα κα αιιάλεηε
γκώμε αιιά γηα κα δηαπηζηώζεηε όηη ε ζοπκόηεηα πμο εθπέμπεηε
δεκ έπεη θαμία ζπέζε με ημ blues.
Μεηά ηημήξ,

Δεμήηνεξ Γπηθμύνεξ

