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ΑΡΘΡΟ

Β.Λ.: Είναι αποτέλεσµα των υπογραφών της εξου-
σίας σε σχέση µε τις εντολές που έχουν λάβει. Εάν 
παρακολουθήσει κανείς τα τελευταία 40 χρόνια 
της µεταπολίτευσης, περιγράφονται εκατοµµύρια 
παραδείγµατα, µία διάχυση σ΄ένα ιδιαίτερο τοπίο, 
ένα ανακάτεµα πραγµάτων το οποίο δεν οδηγεί 
πουθενά και απεµπολεί τις ταυτότητες. Μία τέτοια 
περίπτωση είναι και η ελληνική. Εµείς βγαίνουµε 
στο δρόµο να διαδηλώσουµε, να τραγουδήσουµε 
τον Βάρβαλη, τον Ρίτσο, τον Σεφέρη, τον Ελύτη. 
Έχουµε γεγονότα και µπορούµε να διαµαρτυρη-
θούµε. Τραγουδάµε δηλαδή αυτά τα τραγούδια της 
συνείδησής µας και την άλλη ηµέρα, αλλά φυσικά 
ούτε και την προηγούµενη, τα συγκεκριµένα τρα-
γούδια δεν ακούγονται πουθενά. Γιατί λοιπόν ο 
λαός ενώ τα χρειάζεται, η εξουσία δεν τα προτείνει; 
Γιατί πολύ απλά βλέπουν ότι µε αυτό τον τρόπο 
και για κάποιο λόγο, ο λαός ξέρει να οργανώνε-
ται. Ο λαός λαµβάνει τα µηνύµατα ότι ο πολιτισµός 
µας υποφέρει και θέλει να αντιδράσει. Άρα αυτό το 
«όπλο» πρέπει να φύγει από τη µέση.

Ερ.: Πώς αισθάνεστε όµως όταν ακούτε αξιό-
λογα τραγούδια να χρησιµοποιούνται ως συν-
θήµατα από οµάδες όπως η «Χρυσή Αυγή»;
Β.Λ.: Είναι και αυτό ένα σχέδιο αποπροσανατολι-
σµού. Είναι όπως η εξουσία που µπορεί να σου 
µιλήσει για την αδικία και στην ουσία είναι η ίδια 
που την πράττει. Είναι πολύ εύκολο να αναγνωρί-
σει κανείς γιατί γίνεται αυτό. ∆εν είναι ότι η «Χ.Α.» 
ταυτίζεται µε αυτά τα τραγούδια, είναι ότι τα χρησι-
µοποιεί ως «τρικ». 

Το εκλογικό µοντέλο...  
µας «τυλίγει σε µία κόλλα χαρτί».

Ερ.: Είστε από τους καλλιτέχνες που επέλεξαν 
να ασχοληθούν ενεργά µε την πολιτική. Πώς 
προέκυψε η ανάγκη αυτή να «κατεβείτε» κά-
ποια στιγµή στον «πολιτικό στίβο»; 
Β.Λ.: Τα πράγµατα ήρθαν από µόνα τους κατά κά-
ποιο τρόπο. ∆εν είµαι πρωτοπόρος καλλιτέχνης σε 
αυτό και αναµφισβήτητα δεν σηµαίνει ότι εγώ έχω 
περισσότερες ανάγκες και θέλω να αντιδράσω µε 
αυτό τον τρόπο. Ακόµη και αυτοί που δεν κατεβαί-
νουν στον πολιτικό στίβο, έχουν και αυτοί µία πολι-
τική στάση. Το εάν το κοµµάτι της πολιτικής τελικά 
δεν οδηγεί πουθενά όπως για παράδειγµα στο να 
εκλεγείς, για εµένα δεν έχει καµία σηµασία. Το ότι 
µπορείς όµως να δείξεις την πρόθεσή σου στηρίζο-
ντας µία προσπάθεια, αυτό αρκεί. Γιατί ακούω και 
κάποιες απόψεις ότι «εγώ δεν θέλω να έχω καµία 
σχέση µε την πολιτική...» Αυτός όµως που λέει κάτι 
τέτοιο, ψηφίζει. Φαντάζοµαι ότι ψηφίζει. Γιατί µε 
τις συνθήκες υπό τις οποίες έχουν διαµορφωθεί οι 
εκλογικοί νόµοι, αυτός που δεν ψηφίζει είναι ίσως 
ο µοναδικός που τελικά ψηφίζει 100%. Το εκλογι-
κό µοντέλο έχει λάβει υπόψη του όλα αυτά και µας 
«τυλίγει σε µία κόλλα χαρτί». Πάρτε ως παράδειγµα 
τις 50 έδρες bonus του πρώτου κόµµατος. Έπειτα 
είναι και οι προσµετρήσεις του λευκού. Είναι και το 

άκυρο το οποίο δεν λαµβάνεται υπόψη. Όλα αυτά, 
είναι σα να πέφτεις στην παγίδα από µόνος σου. Για 
όλους αυτούς και όχι µόνο λόγους, µπορεί κάποιος 
να πει ότι αυτό είναι παράνοµο και θέλω να µην 
ισχύει, και θα παρέµβω µε τον δικό µου τρόπο.

Ερ.: Πώς σχολιάζετε τα αποτελέσµατα των 
εκλογών; 
Β.Λ.: Καµιά φορά λένε ότι στην περίπτωση που 
αντιδράσεις σπασµωδικά ως κοινωνία, µπορεί να 
αιφνιδιάσεις ακόµη και τον ίδιο σου τον εαυτό. Να 
ανακαλύψεις καινούργιες ευκαιρίες. Το πολύ βασι-
κό γεγονός για εµένα είναι ότι η κοινωνία δεν απέρ-
ριψε κόµµατα, απέρριψε όµως πρόσωπα τα οποία 
διαχειρίζονται την εξουσία. Υπάρχει πλέον θέµα αι-
σθητικό. Φτάσαµε σε τέτοιες ακρότητες µε ορισµένα 
πρόσωπα που τελικά η ελληνική κοινωνία αποφά-
σισε να τα απορρίψει γιατί στο βάθος έχει ένα ήθος. 
Και δεν µπορεί ένα ανήθικο προσωπικό να πετάει 
και να φτύνει τον Έλληνα. Τη συγκεκριµένη λοιπόν 
στιγµή, τα πρόσωπα που ανέβηκαν στην εξουσία εί-
ναι νέοι άνθρωποι που δεν έχουν δοκιµαστεί. Για 
εµένα το σηµαντικό ωστόσο είναι ότι στη νοοτροπία 
του Έλληνα «ξύπνησε» και πάλι το ήθος και θέλη-
σε να αντιδράσει. Το ήθος είναι το καθοριστικό, το 
πρωτόγονο υλικό που διαχέει τον Έλληνα. ∆εν εί-
ναι ότι η κοινωνία καταψήφισε τη Νέα ∆ηµοκρατία, 
ότι κατακεραύνωσε το ΠΑΣΟΚ. Βγήκαν προτεραιό-
τητες να απορρίψουν οι Έλληνες πρόσωπα τα οποία 
τους έφθειραν. Από αυτήν την άποψη λοιπόν, είµαι 
πολύ αισιόδοξος. 

Ερ.: Είστε αισιόδοξος ότι η Ελλάδα µπορεί να 
ανακάµψει;
Β.Λ.: Εάν συσπειρωθεί µέσα από όλη αυτή την κα-
τάσταση, ναι. ∆εν είναι τα πράγµατα σαφώς ξεκα-
θαρισµένα µέσα στους Έλληνες,  αλλά σίγουρα ο 
συναισθηµατικός τους κόσµος έχει ενισχυθεί και 
µία συσπείρωση µπορούµε να την επιτύχουµε. Η 
συσπείρωση όµως είναι και αυτή που φέρνει πολύ 
µεγάλη δύναµη και ίσως και µεγαλύτερα αποτελέ-
σµατα.

Ερ.: Περιµένατε ότι η «Χρυσή Ααυγή» θα έφτα-
νε σε αυτά τα επίπεδα; 
Β.Λ.: Το φαινόµενο «Χ.Α.» το γέννησε η όλη αυτή 
η κατάσταση που βιώνουµε σε συνδυασµό βέβαια 
και µε την έλλειψη παιδείας. Όλα αυτά έχουν δηµι-
ουργήσει ισχυρά κατάλοιπα τα οποία εµπεριέχουν 
πολύ εγωϊσµό και πολλά απωθηµένα. Η «Χ.Α.» 
µπορεί και φαίνεται ισχυρή γιατί φροντίζει να κάνει 
έντονη την παρουσία της και έτσι µπορεί και δηµι-
ουργεί οπαδούς. Νοµίζω όµως, δεν θα έχει µεγάλη 
διάρκεια, αν πρωτίστως ενεργοποιηθεί βέβαια και 
το ήθος του Έλληνα.

Ερ.: Πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει 
να είναι µέλος της Ευρωζώνης;
Β.Λ.: Εάν αισθανόµουν ποτέ ότι υπήρξε µέλος, θα 

µπορούσα να δώσω και µία απάντηση. Και σε αυτή 
την αίσθηση βέβαια δεν φταίει ο πολίτης, φταίνε 
αυτοί που εξουσίαζαν αυτό τον τόπο. 

Ερ.: Ξέρω ότι η κρίση έχει γενικά επηρεάσει 
όλους τοµείς και όλα τα επαγγέλµατα, ωστόσο 
η κρίση πόσο πολύ έχει επηρεάσει τη δική σας 
δουλειά;
Β.Λ.: ∆εν υπάρχει µέσα µου τέτοιο ερώτηµα και 
δεν µε απασχολεί. ∆εν είδα ποτέ αυτή τη διάσταση. 
Ίσως γιατί από µικρό παιδί κατάλαβα ότι η µουσική 
µε δοκιµάζει συνεχώς για να µε δεχτεί. Το ότι µου 
δίνεται η δυνατότητα να τραγουδήσω είναι κάτι που 
το µοιράζοµαι µε τον εαυτό µου και δεν το αλλάζω 
µε όλα τα λεφτά του κόσµου. Αισθάνοµαι πολύ φρέ-
σκος κάθε φορά που ανεβαίνω να παίξω στη σκηνή. 
Μου αρέσει να χρησιµοποιώ το ρήµα «παίζω». Εί-
ναι µεγάλη υπόθεση. Το λέω από παιδί αυτό. Γιατί 
κάνω κάτι που ούτε αγγαρεία είναι για εµένα αλλά 
ούτε και καταναγκαστικά έργα. Αισθάνοµαι πολύ τυ-
χερός που µπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ.

Ερ.: Ποιά είναι τα άµεσα σχεδιά σας; ∆ισκο-
γραφικά ετοιµάζετε κάτι;
Β.Λ.: Την επόµενη εβδοµάδα θα είµαι στο Γκέτεν-
µποργκ της Σουηδίας όπου θα τραγουδήσω ένα 
πρόγραµµα µε τίτλο «Μυθολογία». Πρόκειται για 
µία εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ελλη-
νική Κοινότητα της περιοχής. Έχω επίσης σχεδόν 
ολοκληρώσει ένα δίσκο µε τη Βάσω Αλαγιάννη 
όπου έγραψε τους στίχους και τη µουσική και σε 
λίγο καιρό θα έχουµε και την κυκλοφορία του. Στον 
συγκεκριµένο δίσκο, έχουµε και κάποιες συµµετο-
χές όπως των Γιάννη Σπάθα, Μαρίας Παπαδάκη και 
Γιώργου  Ζήκα. Ταυτόχρονα, µπαίνω στο στούντιο 
να ηχογραφήσω ένα αφιέρωµα στον Στέλιο Καζα-
ντζίδη µε τον τίτλο «Θα σου δώσω µια να σπάσεις». 
Η επιθυµία µου να τραγουδήσω Στέλιο Καζαντζίδη 
είναι πραγµατικά πολύ σηµαντική γιατί νοµίζω ότι 
και τα βιώµατα και οι σχέσεις τις παλαιότερης γε-
νιάς µε τον τρόπο που τραγούδησε ο συγκεκριµένος 
ερµηνευτής,  έχουν και σε εµένα µία µεγάλη αναφο-
ρά. Και φυσικά υπάρχει και µία σειρά συναυλιών 
που ετοιµάζω στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ξεκι-
νώντας από µία µεγάλη συναυλία στην Αυστραλία 
που διοργανώνεται από την Ελληνική Κοινότητα 
του Σίδνεϋ και Ν.Ν.Ο. Αµέσως µετά, ακολουθούν 
δύο ακόµη εµφανίσεις στις Βρυξέλλες.

Ερ.: Ένα µήνυµα προς τον απανταχού Ελληνι-
σµό;
Β.Λ.: Ίσως το καλύτερο που θα µπορούσα να πω θα 
ήταν µία παράφραση του Ρίτσου: «Πρέπει αδερφέ 
µου να µάθουµε να κουβεντιάζουµε ήσυχα, ήσυχα 
κι απλά.» Ο Ρίτσος έλεγε επακριβώς: «Και να αδερ-
φέ µου που µάθαµε να κουβεντιάζουµε ήσυχα, ήσυ-
χα κι απλά.» ∆εν ξέρω κατά πόσον µάθαµε... Ελπίζω 
όµως να µάθουµε.


