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[1] A Spin on Frequency: A History of Dance Music Radio in Detroit. Ashley 
Zlatopolsky, 25.11.2014.
[2] Το Μπελβίλ είναι προάστιο του Ντιτρόϊτ, όχι απομακρυσμένο από τις 
φυλετικές προκαταλήψεις την δεκαετία του ’80, όπως λέει ο Saunderson. 
Το Μπελβίλ ωστόσο είναι και δίπλα στις παλιές αυτοκινητοβιομηχανίες. 
Οπότε οι μαύροι με καλούς μισθούς και αφομοιωμένοι στην αμερικανική 
κοινωνία ζούσαν επίσης κοντά εκεί. Αυτό που συνέβαινε το ’80 εκεί, 
σύμφωνα με τον Χουάν Άτκινς, ήταν τα παιδιά αυτών των μαύρων να 
γίνονται λίγο σνομπ επειδή οι γονείς τους βγάζανε λεφτά στην Ford, την 
GM ή την Chrysler... Σύμφωνα με τον Derrick May όμως η μουσική για 
αυτούς δεν ήταν κάτι που το ακούς στο κλαμπ αλλά ήταν μια εμπειρία, 
μια φιλοσοφία. «Την καταλαβαίναμε διαφορετικά εξάλλου από ότι αν θα 
την συναντούσες στα κλαμπ.»
[3] Ό. π. «Μπορούσες ακόμα να βγάλεις τη μουσική σου σε ράδιο», λέει η 
Lisa Orlando. «Τώρα, το 99% που παίζεται στο ράδιο του Ντιτρόϊτ είναι 
R&B και χιπ χοπ γιατί έτσι θέλουν κάτι κοστουμάτοι τύποι με γραβάτες. 
Το ράδιο τώρα είναι το αντίθετο αυτού που ήταν κάποτε η ηλεκτρονική 
χορευτική μουσική ή το χιπ χοπ του Ντιτρόϊτ. Αυτά ήταν κινήματα 
από τα κάτω... Το Ντιτρόϊτ κινείται από συναίσθημα και το ράδιο είναι 
λογοκριμένο.»
[4] Underground Resistance: political music, ‘chaotic, just like Detroit’ Mar-
tin Smith, May 2014.
[5] Beyond the Hood? Detroit Techno, Underground Resistance, and African 
American Metropolitan Identity Politics, Christopher Schaub, Journal of 
International Association of Inter-American Studies, October 2009.
[6] Πέρα από τα δύο-τρία ιδρυτικά μέλη των Scan7, ακόμα και μετά από 
25 χρόνια μουσικής παρουσίας και παραγωγής, τα υπόλοιπα πέντε-έξι 
μέλη τους δεν είναι γνωστά αφού εμφανίζονται με full face κουκούλες ή 
μάσκες και μαύρα τζόκεϊ. Σαν μουσικό project θυμίζουν την πρακτική της 
διεξαγωγής live συναυλιών από το όνομα Dj Food που χρησιμοποιούσαν 
στην Αγγλία επίσης διάφοροι DJς ανώνυμα σε όλη τη δεκαετία του ’90.
[7] Εξαίρεση αποτελεί ο Richie Hawtin ο οποίος αν και μεγάλωσε επίσης 
στο Ντιτρόϊτ, είναι ο μοναδικός μάλλον λευκός DJ της πρώτης δεκαετίας 
της τέκνο στην πόλη. Ο Hawtin έσπευσε να γνωρίσει από μικρός τους 
πρωτεργάτες της μουσικής αυτής σκηνής και σύχναζε στα ίδια μέρη μαζί 
τους. Ήταν γοητευμένος με τη θεματολογία του ρεύματος αυτού, έχοντας 
επιρροές και από το σπίτι. Ο πατέρας του ήταν τεχνικός ρομποτικής στην 



General Motors στις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Στα 23 του παράτησε 
το πανεπιστήμιο και ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη μουσική ως Plas-
tikman.
[8] “Jeff Mills Does Solo Flight”, Andrez Bergen. Daily Yomiuri, Septem-
ber 2006.
[9] Fine, Sidney. Violence in the Model City. University of Michigan 
Press, 1989.
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1943. λευκοί βγάζουν μαύρους από τα λεωφορεία

1967. ο στρατός απέναντι στους εξεγερμένους


