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Πανδημία 
στην Ήπειρο, 
ημέρα Δευτέρα
Η ΕΙΚΌΝΑ ως προς  κρούσματα και τα ύποπτα 
κρούσματα για κορωνοϊό στην Ήπειρο μέχρι σήμερα 
( Δευτέρα 23 Μαρτίου ) το μεσημέρι στα νοσοκομεία 
της Ηπείρου 
https://typos-i.gr/article/pandhmia-sthn-hpeiro-
hmera-deytera

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

Όι πιο διαβασμένες ειδήσεις στον Τύπο 
Ιωαννίνων, τη βδομάδα που πέρασε

Συν ένα κρούσμα 
στα Γιάννενα
ΤΡΙΤΌ ΚΡΌΎΣΜΑ στα Γιάννενα, και μάλιστα σε 
νεαρό άτομο, σύμφωνα με τη γραπτή ενημέρωση 
από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περι-
φέρειας Ηπείρου.
https://typos-i.gr/article/syn-ena-kroysma-sta-
giannena

Φαντάροι 
στα Γιάννενα: 
Αποκλεισμένοι 
και ανήσυχοι
ΦΑΝΤΑΡΌΙ σε στρατόπεδα των Ιωαννίνων που 
βρίσκονται έγκλειστοι σε στρατόπεδα της περιοχής, 
δηλώνουν την ανησυχία τους για τις συνθήκες που 
επικρατούν κατά την ιδιότυπη καραντίνα τους.
https://typos-i.gr/article/fantaroi-sta-giannena-
apokleismenoi-kai-anhsyxoi

Πανδημία στην Ήπειρο: 
Πρώτο εξιτήριο
ΤΌ ΝΕΑΡΌ ΑΤΌΜΌ, που ήταν θετικό και νοσηλευόταν 
τις προηγούμενες ημέρες στη Μονάδα Λοιμωδών, παίρνει 
σήμερα εξιτήριο
https://typos-i.gr/article/pandhmia-sthn-hpeiro-prwto-
e3ithrio



Tι ορισμό θα δίνατε στην «αρχαία Νικόπο-
λη»; Τι είναι η Νικόπολη;
Πρόκειται για πολυσήμαντο μνημείο της πα-
γκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς για τους 
εξής λόγους:
Η ίδρυσή της από τον πρώτο Ρωμαίο αυτο-
κράτορα Οκταβιανό Αύγουστο σηματοδοτεί 
ένα κομβικό σημείο της παγκόσμιας ιστορί-
ας, την νίκη του στη ναυμαχία του Ακτίου (2 
Σεπτεμβρίου του 31 π.Χ.) επί των συμμαχι-
κών δυνάμεων του Αντωνίου και της Κλεο-
πάτρας της 7ης, της τελευταίας βασίλισσας 
της δυναστείας των Πτολεμαίων. Οι επιπτώ-
σεις της εξουσίας του Αυγούστου με το σύ-
στημα διοίκησης που καθιέρωσε, το οποίο 
έμελλε να διαρκέσει πάνω από τρεις αιώνες, 
είναι ανιχνεύσιμες έως σήμερα σε πολλούς 
τομείς του δυτικού κόσμου. Πιθανότατα εάν 
είχε νικήσει ο Αντώνιος οι εξελίξεις θα ήταν 
διαφορετικές.
Η Νικόπολη στη μακρά ιστορική της δι-
αδρομή γνώρισε τον μετασχηματισμό του 
αρχαίου κόσμου με την επικράτηση του Χρι-
στιανισμού. Στον απέραντο ερειπιώνα της 
Νικόπολης τα ερείπια των παλαιοχριστιανι-
κών εκκλησιών με θαυμάσιο και πολυτελή 
διάκοσμο από ψηφιδωτά δάπεδα, μαρμαρο-
θετήματα, υαλοστάσια επενδυμένα με φύλα 
χρυσού κ.ά., αποτελούν τεκμήρια αυτού του 
σημαντικού μετασχηματισμού.
Τύχη αγαθή ο εκτεταμένος ερειπιώνας δεν 
έχει υποστεί σημαντικές ζημιές διότι αφε-
νός δεν κτίστηκε στο χώρο του ένα σύγχρο-
νο μεγάλο αστικό κέντρο και αφετέρου διότι 
προστατεύτηκε εγκαίρως από την κείμενη 
νομοθεσία του ελληνικού κράτους.
Τέλος ο ερειπιώνας βρίσκεται σε μια περιο-
χή ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, ανάμεσα στις 
ακτές του Ιονίου πελάγους και του Αμβρα-
κικού κόλπου, το οικοσύστημα της οποίας 
προστατεύεται επίσης από την κείμενη νο-
μοθεσία. Ο εκτεταμένος ερειπιώνας ανάμεσα 
σε ελαιόδεντρα, πορτοκαλεώνες, καλλιεργή-
σιμες εκτάσεις και βοσκότοπους, πλαισιω-
μένος προς την πλευρά του Ιονίου πελάγους 
από το αισθητικό δάσος, αποτελεί μια κιβω-
τό βιοποικιλότητας.

Ρωμαϊκή ή αρχαία Νικόπολη;
Ας υποθέσουμε πως ένας Ρωμαίος πολίτης κά-
τοικος της Ρώμης, κοσμογυρισμένος, επισκε-
πτόταν τη Νικόπολη στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ., 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΖΑΧΟΣ: 

« Ένα πολυσήμαντο 
μνημείο η Νικόπολη»

[ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΗ ]

Π
ριν από δέκα 
ημέρες, η 
Περιφέρεια 
Ηπείρου 

ανακοίνωσε την 
ένταξη του έργου 
της παράκαμψης 
της Νικόπολης στο 
επιχειρησιακό πρό-
γραμμα «Ήπειρος 
2014-2020». Το έργο 
ανοίγει επί της ουσί-
ας τον δρόμο για τη 
διαμόρφωση του  αρ-
χαιολογικού πάρκου 
Νικόπολης.
Το όραμα για ένα αρ-
χαιολογικό πάρκο δεν 
προέκυψε έτσι ξαφ-
νικά μια μέρα. Πάνω 
από τρεις δεκαετίες, 
οι αρχαιολογικές 
υπηρεσίες εργάστη-
καν για να «χτίσουν» 
αυτό το όραμα. Πρω-
τεργάτης σε αυτή 
την προσπάθεια ήταν 
ο αρχαιολόγος και 
επίτιμος έφορος 
αρχαιοτήτων σήμερα, 
Κωνσταντίνος Ζά-
χος, ένας άνθρωπος 
που έχει αφήσει το 
αποτύπωμά του στην 
αρχαιολογική έρευνα 
και στην ανάδειξη 
αρχαιολογικών χώ-
ρων στην Ήπειρο.  Ο 
«Τύπος Ιωαννίνων», με 
αφορμή τις εξελίξεις 
με το έργο της παρά-
καμψης, μιλάει μαζί 
του για τη Νικόπολη, 
για τη διαχρονία της, 
για το αρχαιολογικό 
πάρκο.

Eικονική αναπαράσταση της βόρειας νεκρόπολης από την οποία διερχόταν πλακόστρωτος δρό-
μος που οδηγούσε στον ιερό λόφο του Απόλλωνος. Σχεδίαση: Φώτης Τσακμάκης, αρχιτέκτων 
μηχανικός (Αρχείο Κωνσταντίνου Ζάχου)



περπατούσε στους δρόμους της, επισκε-
πτόταν οικίες, ναούς, το Forum – το αστι-
κό κέντρο της πολιτικής, κοινωνικής και 
θρησκευτικής ζωής- και περιδιάβαινε τις 
εκτεταμένες νεκροπόλεις με τα πολυτε-
λή, εντυπωσιακά σε μέγεθος μαυσωλεία, 
τι αίσθηση θα αποκόμιζε; Θα είχε την 
εντύπωση πως περιδιάβαινε μια τυπική 
ρωμαϊκή πόλη της ιταλικής χερσονήσου, 
ως προς τον πολεοδομικό σχηματισμό, 
το δομημένο περιβάλλον, αλλά και τα 
υλικά δόμησης. Παντού επικρατούσαν οι 
οπτοπλινθοδομές, ψημένα τούβλα δηλα-
δή, πρωτόγνωρο υλικό για τους ντόπιους 
Ηπειρώτες, Αιτωλοακαρνάνες και Λευκά-
διους, που αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τις πόλεις τους και να συγκεντρω-
θούν στη Νικόπολη.
Θα άκουγε όμως τους κατοίκους να μι-
λούν κυρίως ελληνικά αλλά και λατινικά, 
που μιλούσε κυρίως μια ελίτ Ρωμαίων, 
αλλά και δούλοι και απελεύθεροι. Πιθανό-
τατα θα άκουγε και εβραϊκά, που μιλούσε 
μια μειονότητα της εβραϊκής διασποράς. 
Επίσης θα διαπίστωνε πως οι περισσότε-
ρες επιγραφές χαραγμένες σε λίθους ήταν 
στην ελληνική γλώσσα, η μεγάλη όμως 
αφιερωματική επιγραφή του Μνημείου 
της Νίκης στο προάστειο της Νικόπολης, 
η μεγαλύτερη σε μήκος επιγραφή στον 
ελλαδικό χώρο, ήταν χαραγμένη στα λα-
τινικά.  Η Νικόπολη ήταν μια ρωμαϊκή 
πόλη την οποία κατοικούσαν κυρίως Έλ-

ληνες μη Ρωμαίοι πολίτες, αλλά και Ρω-
μαίοι, οι κυρίαρχοι του κόσμου, οι οποίοι 
θαύμαζαν τον ελληνικό πολιτισμό. Η Νι-
κόπολη εξάλλου ανήκε στην Επαρχία της 
Αχαΐας, σύμφωνα με τις διοικητικές πε-
ριφέρειες της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 
που οργάνωσε ο Αύγουστος το 27 π.Χ. 

Ποια είναι η διαχρονία αυτής της 
πόλης; 
Όπως προείπα, η Νικόπολη ιδρύθηκε 
κατά την κομβική περίοδο του μετασχη-
ματισμού του ρωμαϊκού κόσμου με την 
επικράτηση του Οκταβιανού Αυγούστου 
και την ίδρυση ενός νέου μοντέλου διοί-
κησης, που κράτησε για αιώνες. Η ιστο-
ρική διαδρομή της Νικόπολης διήρκησε 
περίπου μια χιλιετία, γνωρίζοντας περιό-
δους ακμής και παρακμής, λόγω πολλών 
συγκυριών.

Εκτιμάτε ότι η επιστημονική έρευνα 
έχει να δώσει πολλά ακόμη στο «ξεδί-
πλωμα» πτυχών της Νικόπολης; 
Η επιστημονική έρευνα μέχρι στιγμής 
έχει δώσει πολύ σημαντικά δεδομένα, 
αλλά ελάχιστα ως προς το μέγεθος του 
αρχαιολογικού χώρου, στο «ξεδίπλωμα» 
της Νικόπολης. Υπάρχουν ακόμη πολλές 
ανεξερεύνητες πτυχές και αυτό οφείλε-
ται στην περιορισμένη έρευνα, η οποία 
γνώρισε μόλις πριν από λίγα χρόνια μια 
εντατικοποίηση, χάρη στις προσπάθειές 

μου που είχαν και έχουν ως στόχο να ανα-
δειχτεί και να αξιοποιηθεί συνολικά ο αρ-
χαιολογικός χώρος και να προστατεύεται 
στο διηνεκές.

Ποια είναι η εικόνα που έχει η επι-
στημονική κοινότητα, και σε διεθνές 
επίπεδο, για τη Νικόπολη; 
Σε διεθνές επίπεδο η επιστημονική κοι-
νότητα ήδη από τον 19ο αιώνα αναφερό-
ταν στη Νικόπολη, διότι όπως σημειώσα-
με η ίδρυσή της σηματοδοτεί ένα μεγάλο 
ιστορικό γεγονός. Σε πολλές μελέτες 
ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομέ-
νου γίνεται αναφορά στη Νικόπολη από 
διάσημους επιστήμονες ανά την υφήλιο, 
οι οποίοι τονίζουν με εντυπωσιασμό το 
εξαιρετικό μέγεθος του αρχαιολογικού 
χώρου. Θα πρέπει να σας αναφέρω εδώ, 
πως τα τελευταία χρόνια λαμβάνω επι-
στολές από μεταπτυχιακούς φοιτητές ευ-
ρωπαϊκών και αμερικανικών πανεπιστη-
μίων, οι οποίοι γράφουν διατριβές και μου 
ζητούν δεδομένα και διευκρινήσεις επά-
νω σε θέματα που αφορούν τη Νικόπολη. 
Μάλιστα ορισμένοι ζητούν να με επισκε-
φτούν και να τους ξεναγήσω προσωπικώς 
στον αρχαιολογικό χώρο, πράγμα το οποίο 
κάνω με μεγάλη χαρά και συγκίνηση.  

Πώς «χτίστηκε» το όραμα για την 
ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου 
Νικόπολης; Και ποια τα εμπόδια που 

ενδεχομένως συναντήσατε ως αρχαιο-
λογική ομάδα; 
Το όραμα μου ξεκινά από πολύ παλιά όταν 
ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπι-
στήμιο της Βοστώνης ήρθα στην Αθήνα 
με υποτροφία μαζί με τον καθηγητή μου  
James Wiseman, προκειμένου να παρα-
κολουθήσω σεμινάρια στην Αμερικανική 
Σχολή Κλασικών σπουδών στην Αθήνα 
έχοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στην 
πλούσια βιβλιοθήκη της. Σε μια από τις 
εκπαιδευτικές εκδρομές επισκεφτήκαμε 
και τη Νικόπολη. Εντυπωσιάστηκα από 
την έκταση του αρχαιολογικού χώρου και 
τα μνημεία της, πολλά από τα οποία δια-
τηρούνται σε μεγάλο ύψος πάνω από το 
έδαφος. Εντυπωσιάστηκα επίσης από την 
ομορφιά του φυσικού τοπίου, το οποίο 
δεν έχει αλλοιωθεί από σύγχρονες παρεμ-
βάσεις.
Αργότερα όταν πλέον κατατάχτηκα στην 
Αρχαιολογική Υπηρεσία μετατέθηκα μαζί 
με τη σύζυγό μου στην Εφορεία Αρχαιο-
τήτων των Ιωαννίνων, η δικαιοδοσία της 
οποίας κάλυπτε τους νομούς Ιωάννινων, 
Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας. Η σύζυ-
γός μου, προϊσταμένη τότε της Εφορείας, 
μου ανέθεσε όλες τις υποθέσεις που αφο-
ρούσαν τη Νικόπολη. Σημειώνω εδώ πως 
λίγα χρόνια πριν, το 1984, είχε πραγματο-
ποιηθεί στην Πρέβεζα το Α’ Διεθνές Συ-
νέδριο για τη Νικόπολη, στο οποίο εκτός 
από τις επιστημονικές ανακοινώσεις, πα-
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Εικονική 
αναπαρά-
σταση του 
σταδίου 
και του 
θεάτρου, 
όπως ήταν 
κάποτε 
(στο βάθος 
το Μνημείο 
του Αυγού-
στου). 
Σχεδίαση: 
Φώτης 
Τσακμάκης, 
αρχιτέκτων 
μηχανικός 
(Αρχείο 
Κωνσταντί-
νου Ζάχου)



ρουσιάστηκαν και προτάσεις για τη διά-
σωση και έρευνα της Νικόπολης.
Η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη μετά το 
Συνέδριο αυτό συνέστησε μια επιστη-
μονική επιτροπή με πρώτο πρόεδρο τον 
τότε καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας του 
πανεπιστημίου Ιωαννίνων  Ευάγγελο 
Χρυσό. Το λιγοστό προσωπικό που είχε 
προσληφθεί για να πλαισιώσει το έργο 
της επιτροπής στεγάστηκε στο Δημαρχείο 
της Πρέβεζας χάρη στον τότε δήμαρχο 
Νίκο Γιαννούλη, έναν σπουδαίο άνθρω-
πο, ο οποίος είχε ενστερνιστεί τις απόψεις 
των επιστημόνων για την αναγκαιότητα 
διάσωσης της Νικόπολης.
Αργότερα ανέλαβα εγώ ως πρόεδρος της 
Επιτροπής και άρχισα να καταστρώνω σι-
γά-σιγά το όραμα το οποίο μετουσιώθηκε 
σε μια ολοκληρωμένη πρόταση «master 
plan» μετατροπής του εκτεταμένου ερει-
πιώνα σε αρχαιολογικό πάρκο, σύμφωνα 
με τις σύγχρονες προδιαγραφές και έχο-
ντας ως πρότυπο διάφορα αρχαιολογικά 
πάρκα ανά την Ευρώπη.
Η πρόταση που συντάχθηκε από το επι-
στημονικό προσωπικό της επιστημονι-
κής επιτροπής Νικόπολης, αποτελούμενο 
από διάφορες ειδικότητες, εγκρίθηκε δι-
θυραμβικά από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο και στη συνέχεια αποτέλεσε 
υπόδειγμα και για άλλους αρχαιολογικούς 
χώρους ανά την Ελλάδα. Για παράδειγμα, 
μεταξύ άλλων, η παράκαμψη του αρχαι-
ολογικού χώρου με τη μετακίνηση του 
δρόμου ταχείας κυκλοφορίας που σήμερα 
διέρχεται μέσα από την καρδιά του Αρχαι-
ολογικού Χώρο, αποτελεί μια από τις προ-
τάσεις του «master plan».
Όσον αφορά τους τοπικούς άρχοντες, 
ανάλογα με την παιδεία του καθενός, τα 
οράματά του και τις προτεραιότητές του, 
άλλοι συστρατεύτηκαν στην όλη προσπά-
θεια και άλλοι αδιαφόρησαν, φοβούμενοι 
το λεγόμενο πολιτικό κόστος διότι η μετα-
τροπή του χώρου σε αρχαιολογικό πάρκο, 
συνεπάγεται και ορισμένες υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από το νομικό καθεστώς 
της προστασίας του.  Αυτοί που συνέδρα-
μαν με ενθουσιασμό, ήταν το επιστημο-
νικό και εργατοτεχνικό προσωπικό που 
συμμετείχε στα έργα που δρομολογήθη-
καν έκτοτε για την ανάδειξη του χώρου.

Εκτιμάτε ότι μέσα σε 20 χρόνια έχει 
αλλάξει η αντίληψη της πολιτείας αλλά 
και των πολιτών απέναντι στη Νικό-
πολη και γενικότερα στα μνημεία; Και 
πώς σχολιάζετε την έννοια του «πολιτι-
στικού τουρισμού» που έγινε ιδιαίτερα 
δημοφιλής στα χρόνια της κρίσης;
Ναι νομίζω πως έχει αλλάξει τόσο η αντί-
ληψη της πολιτείας όσο και των πολιτών. 
Πολλές φορές άγνωστοι σε εμένα πολίτες 
με σταματούν στην Πρέβεζα για να μου 
σφίξουν το χέρι και να με συγχαρούν για 
όσα έχω προσφέρει για τη Νικόπολη. Ο 

«πολιτιστικός τουρισμός» στα χρόνια της 
παγκοσμιοποίησης έγινε πολύ της μόδας, 
με διάσημους αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία να δέχονται εκατομμύρια επισκέ-
πτες.
Εκ πρώτης όψεως πρόκειται για ένα θε-
τικό φαινόμενο, διότι οι επισκέψεις αυτές 
ωφελούν τους ίδιους τους επισκέπτες, 
εφόσον πρόκειται για μια ψυχαγωγία που 
συνδυάζει τη γνώση με την απόλαυση της 

ομορφιάς που συνήθως ακτινοβολούν τα 
μνημεία και τα έργα τέχνης. Επίσης ωφε-
λούν την οικονομία των τοπικών κοινω-
νιών και κατά συνέπεια όλης της χώρας. 
Χρειάζεται όμως και ειδική προετοιμασία 
και διαχείριση σωστή, διότι ο μαζικός 
τουρισμός μπορεί να αποβεί ολέθριος για 
τα μνημεία.  Η Νικόπολη όμως έχει να δι-
ανύσει πολύ χρόνο έως ότου φτάσουμε σε 
ένα τέτοιο σημείο.

Τι προσδοκάτε μετά τη δρομολόγηση 
του έργου της ενοποίησης του αρχαι-
ολογικού χώρου από την Περιφέρεια 
Ηπείρου;
Προσδοκώ να ολοκληρωθεί το έργο της 
παράκαμψης του αρχαιολογικού χώρου 
όσο το δυνατόν το συντομότερο και επίσης 
να ολοκληρωθεί το έργο της κατασκευή 
του κέντρου υποδοχής των επισκεπτών, το 
οποίο σύμφωνα με το «master plan» περι-
λαμβάνει πάρκινγκ, εκδοτήρια εισιτηρίων, 
τουαλέτες κλπ. Στη συνέχεια θα πρέπει να 
δρομολογηθεί μια μεγάλη καμπάνια δια-
φήμισης ανά τον κόσμο, ώστε να αυξηθεί 
κατακόρυφα ο αριθμός των επισκεπτών.

Και κάτι τελευταίο: Ποιο μνημείο της 
Νικόπολης ξεχωρίζετε εσείς και γιατί;
Αδιαμφισβήτητα ξεχωρίζω το Μνημείο 
της Νίκης του Ακτίου το οποίο έστησε ο 
Αύγουστος στις παρυφές της πόλης επάνω 
στον ιερό λόφο του Απόλλωνος. Η αρχαι-
ολογική σκαπάνη έχει φέρει έως σήμερα 
στο φως και άλλα πολύ αξιόλογα μνημεία, 
όπως τις Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές ή 
το Ωδείο και το Θέατρο, το οποίο τελευ-
ταία αναδεικνύεται χάρη στις δικές μου 
επίπονες και επίμονες προσπάθειες, δεν 
είναι όμως μοναδικά. Σε ολόκληρο τον 
Ρωμαϊκό κόσμο υπάρχουν πολλές παλαιο-
χριστιανικές βασιλικές, Ωδεία και Θέατρα, 
μνημείο αφιερωμένο στη νίκη του Ακτίου 
όμως δεν υπάρχει. Επιπλέον στο μνημείο 
βρέθηκαν αριστουργήματα της αρχαίας 
γλυπτικής, σε χιλιάδες όμως θραύσματα, 
τα οποία προσπαθούμε να αποκαταστή-
σουμε εδώ και αρκετά χρόνια.

Σας ευχαριστούμε.
Κι εγώ.
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To αρχαίο 
θέατρο της 
Νικόπολης 
όπου σήμε-
ρα γίνονται 
εργασίες 
αποκατά-
στασης 
(photo: 
Ειδική Υπη-
ρεσία Δι-
αχείρισης 
«Ήπειρος 
2014-
2020)

Ένας ημικυκλικός βωμός με ανάγλυφη απεικόνιση θεοτήτων στο Μουσείο Νικόπολης
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[ ΤΟΥ ΣΑΪΜΟΝ ΤΙΛΦΟΡΝΤ* ]

Οι δυτικές κυβερνήσεις άργησαν 
να αξιολογήσουν τους κινδύνους 
του κορονοϊού. Κι αυτό επειδή 
θεωρούσαν ότι ήταν μια επανά-

ληψη της επιδημίας του SARS που δεν 
θα έβγαινε από τα σύνορα της ανατολικής 
Ασίας. Ακόμη κι όταν φάνηκε το μέγεθος 
της κρίσης στην Ιταλία, μεγάλες τράπεζες 
επενδύσεων προέβλεπαν μια μικρή ύφε-
ση στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, την οποία 
θα ακολουθούσε γρήγορα μια οικονομική 
ανάκαμψη.
Όλα αυτά έχουν τώρα αλλάξει. Είναι σα-
φές ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ βρίσκονται 
αντιμέτωπες με μια πρωτοφανή ύφεση. Οι 
εκτιμήσεις ποικίλλουν, αλλά οι οικονομί-
ες εύκολα μπορεί να σημειώσουν κάμψη 
κατά 20% μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου. 
Και είναι αβέβαιο πότε θα αρχίσει η ανά-
καμψη και πόσο ισχυρή θα είναι. Αυτό έχει 
οδηγήσει σε μια τεράστια δημοσιονομική 
απάντηση, με πρωτοφανή μέτρα στήριξης 
για εταιρείες και νοικοκυριά και επιθετι-
κές κινήσεις από κεντρικές τράπεζες.
Για ορισμένους, το μέγεθος της κρίσης 
και ο κεντρικός χαρακτήρας του κράτους 
στην καταπολέμησή της καθιστούν αδύ-
νατη την επιστροφή στο στάτους κβο των 
τελευταίων 40 ετών που χαρακτηρίζεται 
από μικρό κράτος και ελεύθερη αγορά. H 
κρίση, λένε, δείχνει ότι οι κανόνες αλλά-
ζουν και ότι πράγματα που θεωρούνταν 
αδύνατα προηγουμένως γίνονται πολύ 
γρήγορα πραγματικότητα. Αλλοι, πάλι, 
φοβούνται ότι τα μέτρα που λαμβάνουν 
οι κυβερνήσεις για τη στήριξη των νοι-
κοκυριών μπορεί να ενθαρρύνουν τους 
ανθρώπους να μη δουλεύουν.
Θα οδηγήσει η κρίση σε έναν άλλο τρόπο 
σκέψης, αποδεικνύοντας ότι το κράτος 
όχι μόνο δεν εμποδίζει την οικονομική 
ευελιξία, αλλά αντιθέτως την εγγυάται; Η 
θα επαναλάβουμε τα λάθη της χρηματο-
πιστωτικής κρίσης, όπου οι κυβερνήσεις 
απέτυχαν να αντλήσουν τα αναγκαία δι-
δάγματα; Πολλά θα εξαρτηθούν από το 
βάθος της κρίσης και την ταχύτητα της 
ανάκαμψης. Υπάρχουν όμως αρκετοί λό-
γοι να πιστεύει κανείς ότι αυτή τη φορά τα 
πράγματα θα εκτυλιχθούν διαφορετικά.
Ο πρώτος λόγος για τον οποίο η αλλαγή 
αυτή τη φορά μοιάζει αναπόφευκτη είναι η 
ίδια η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-
2009. Η διάσωση του χρηματοπιστωτικού 

τομέα και η επιστροφή στη λιτότητα μετά 
την παρέλευση της κρίσης οδήγησαν στη 
διάβρωση της εμπιστοσύνης προς τις ελίτ 
και στην άνοδο των λαϊκιστικών δυνάμε-
ων. Η μαζική κρατική υποστήριξη προς 
τις επιχειρήσεις και στη συνέχεια η επι-
στροφή σε μια πολιτική με επίκεντρο τις 
επιχειρήσεις θα ήταν πολιτικά επικίνδυνη 
αυτή τη φορά. Και όσο περισσότερο χρειά-
ζεται κρατική υποστήριξη ο ιδιωτικός το-
μέας, τόσο πιο δύσκολο θα είναι για τους 
νεοφιλελεύθερους και τον χρηματοπιστω-
τικό τομέα να υποστηρίξουν την επιστρο-
φή στο «business as usual».
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η οικονομι-
κή ανάκαμψη θα είναι πιθανότατα λιγό-
τερο γρήγορη απ΄όσο ελπίζουν πολλοί. 
Είναι απίθανο οι οικονομίες να τεθούν 
σε προσωρινό κώμα και στη συνέχεια να 
επιστρέψουν σε πλήρη άνθηση χωρίς να 
έχει σημειωθεί μια μόνιμη ζημιά. Οι οικο-
νομίες θα χρειαστούν κρατική στήριξη για 
μεγάλο ακόμη διάστημα.
Είναι αλήθεια ότι πολλές από τις στρατη-
γικές που ακολουθούνται αυτή τη στιγμή 
από ευρωπαϊκές χώρες - όπως οι επιδο-
τήσεις των μισθών - έχουν χρησιμοποι-
ηθεί και στο παρελθόν και η οικονομική 
ορθοδοξία έχει επιστρέψει. Η έκταση 
όμως των μέτρων που λαμβάνονται τώρα 

είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το πα-
ρελθόν. Οι κυβερνήσεις είναι πιθανό να 
αποκτήσουν τον έλεγχο σημαντικών πο-
σοστών του ιδιωτικού τομέα, είτε με εθνι-
κοποιήσεις είτε με απευθείας συμμετοχή 
στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων.
Ο τρίτος λόγος είναι ότι οι χώρες με 
ενεργό κρατικό τομέα και ολοκληρωμένο 
κοινωνικό κράτος είναι πιθανό να τα κα-
ταφέρουν καλύτερα από τις άλλες. Αν, για 
παράδειγμα, η ευρωζώνη κατορθώσει να 
αποτρέψει μια κρίση χρέους στην Ιταλία 
(ένα μεγάλο «αν», ομολογουμένως), η Ευ-
ρώπη θα πάει καλύτερα από τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, όπου η κυβέρνηση Τραμπ 
θα συναντήσει αντιδράσεις αν δεν στηρί-
ξει τα νοικοκυριά.
Ο τέταρτος λόγος είναι ότι οι κυβερνήσεις 
δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν επανά-
ληψη αυτής της κρίσης: το οικονομικό 
και πολιτικό κόστος θα είναι τεράστιο. 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να οικοδομηθεί 
μια οικονομική ανθεκτικότητα στους κιν-
δύνους. Καλύτερη προετοιμασία για τις 
ίδιες τις πανδημίες, αλλά και μέτρα για τη 
μείωση του συστημικού κινδύνου.
Ο τελευταίος λόγος που τα πράγματα 
είναι αυτή τη φορά διαφορετικά είναι ότι 
αλλάζει αναπόφευκτα η ισορροπία μεταξύ 
παγκοσμιοποίησης και εθνικής αυτονομί-

ας. Οι κυβερνήσεις θα αναγκαστούν να 
δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην εθνική 
αυτάρκεια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την 
υγεία και τη διατροφή, κάτι που σημαίνει 
εθνική ιδιοκτησία και έλεγχο αυτών των 
τομέων. Οι πρόσφατες κινήσεις πολλών 
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να εμποδί-
σουν την εξαγορά επιχειρήσεων από ξέ-
νους ομίλους θα πολλαπλασιαστούν και 
θα καταστεί αναγκαία η μεταρρύθμιση 
των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνι-
σμού. Οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης θα 
αγωνιστούν επίσης να διατηρήσουν τη 
μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία 
που απέκτησαν στη διάρκεια της κρίσης.
Η αλλαγή μοιάζει αναπόφευκτη. Το ερώ-
τημα είναι αν θα είναι καλοήθης ή κα-
κοήθης. Εχει έτσι ιδιαίτερη σημασία να 
κινητοποιηθούν οι προοδευτικές και με-
τριοπαθείς συντηρητικές δυνάμεις για να 
προωθήσουν αλλαγές που θα ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική σταθερό-
τητα. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτοί που 
θα βγουν κερδισμένοι θα είναι οι λαϊκι-
στές.

(*) Ο Σάιμoν Τίλφορντ είναι διευθυντής του 
Forum New Economy, ενός ερευνητικού 
ινστιτούτου που εδρεύει στο Βερολίνο

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/The Prospect)

Η κρίση του κορονοϊού 
θα προκαλέσει ευρείες αλλαγές
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

«Είναι τέτοια η κλίμακα της 
κάμψης της παγκόσμιας αγο-
ράς την περασμένη εβδομάδα, 
κατά το ξέσπασμα της πανδη-

μίας, που το «αναστήθηκε» το φάντασμα του 
κραχ του 1929 στη Γουώλ Στριτ και η επακό-
λουθη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του ΄30. 
Οι συγκρίσεις δεν είναι πια αστείες».
Έτσι ξεκινάει άρθρο του ο Φίλιπ Ίνμαν στον 
Guardian πριν από μια βδομάδα.
Το φάντασμα της ύφεσης και η «κάθε εκατό 
χρόνια» επιστροφή, απειλούν την παγκόσμια 
οικονομία και η στάση των κυβερνήσεων 
δεν μοιάζει ικανή να αποτρέψει την ύφεση. 
Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης 
δήλωσε ανοιχτά προ ημερών, ότι αναμένε-
ται μείωση εισοδημάτων, αύξηση ανεργίας, 
κάμψη της οικονομίας.
Πόσο όμως μπορεί να αντέξει κάτι τέτοιο η 
ελληνική οικονομία, η οποία υποτίθεται ότι 
βγήκε από μια δεκαετή κρίση με ακριβώς 
αυτά τα χαρακτηριστικά;
Τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης μέχρι 
στιγμής, είναι δειλά. Είτε υπό την πίεση της 
πολιτικής εξάρτησης της κυβέρνησης από 
τα μεγάλα και ιδιωτικά συμφέροντα, είτε από 
το (λογικό) φόβο ότι πολύ σύντομα θα χρεια-
στούν ακόμα πιο δραστικά μέτρα, οι πρώτες 
προβλέψεις δεν καλύπτουν το πεδίο που η 
κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι καλύπτουν. 
Καταρχάς, το επίδομα των «45 ημερών» με 

τα 800 ευρώ, απευθύνεται σε πολύ συγκεκρι-
μένους επί του παρόντος κλάδους. Παρότι 
στις δηλώσεις των αξιωματούχων δίνεται η 
αίσθηση ότι αφορά όλους τους εργαζόμενους 
των κλάδων που πλήττονται, δικαίωμα αί-
τησης αυτή τη στιγμή έχουν συγκεκριμένες 
επιχειρήσεις και όχι όλες. 
Ταυτόχρονα, η μονοδιάστατη οικονομική 
δραστηριότητα, στον τομέα των υπηρεσιών 
και κυρίως στον τουρισμό, μεγεθύνει την 
ανησυχία για την επαύριο της καραντίνας.
Η συνεχής ανακοίνωση ΚΑΔ δημιουργεί 
την ψευδαίσθηση της καθολικότητας των 
μέτρων, αλλά ακόμα και φιλοκυβερνητικά 
συνδικαλιστικά και κλαδικά όργανα με ανα-
κοινώσεις τους, αμφισβητούν την αποτελε-
σματικότητά τους. Τα Επιμελητήρια πιέζουν, 
ωστόσο η κυβέρνηση μέχρι στιγμής λειτουρ-
γεί με αποφάσεις που μοιάζουν στοχευμένες 
σε πεδία συμφερόντων, όχι εχθρικά απέναντί 
της: αποζημιώσεις ιδιωτικών θεραπευτηρί-
ων, εν μια νυκτί αποφάσεις για διαφημιστικά 
πακέτα στα ΜΜΕ, κ.α.
Επί του παρόντος, η πιο γενική ρύθμιση είναι 
η αναβολή καταβολής οφειλών ή η καταβο-
λή με έκπτωση με 25%. Ωστόσο, η κατακό-
ρυφη πτώση του τζίρου δεν εξασφαλίζει π.χ. 
ότι η καταβολή θα είναι δυνατή τον προσεχή 
Οκτώβριο, όταν θα έχουν προκύψει και νέες 
υποχρεώσεις. 
Η κυβέρνηση επί του παρόντος μοιάζει να 
κάνει συντήρηση των κρατικών εσόδων, 
ακόμα και με αποφάσεις φανερά βεβιασμέ-

νες, με οικονομικό πρόσημο: μια τέτοια εί-
ναι το κλείσιμο των φοιτητικών εστιών και 
η μετακίνηση χιλιάδων φοιτητών εν μέσω 
απαγόρευσης μετακινήσεων. Και αυτή η 
απόφαση, κριτικάρεται έντονα. 
Πόσο «άσχημο» όμως μπορεί να γίνει; Το 
ερώτημα διατυπώνει το Politico στις 16 
Μαρτίου, με προκείμενο την απώλεια θέσε-
ων εργασίας στις ΗΠΑ και την κατάσταση 
που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Τραμπ. 
Ο πλανητάρχης, ο οποίος χρεώνεται, μαζί με 
τον ομοϊδεάτη του και ασθενή πλέον Μπό-
ρις Τζόνσον, την αποτυχία στην αντιμετώπι-
ση της πανδημίας, χρησιμοποιεί και αυτός 
όρους όπως ο «αόρατος εχθρός». Το άρθρο 
του Politico παραθέτει την άποψη του Γου-
ίλιαμ Λι, επικεφαλής οικονομολόγου του ιν-
στιτούτου Milken, σύμφωνα με την οποία η 
τωρινή ύφεση, θα είναι η πρώτη «της οποίας 
το μάκρος και το βάθος θα καθοριστούν ση-
μαντικά από το πόσο δραστικά θα απαντήσει 
η Ουάσιγκτον, στα μέτωπα της φορολογίας 
και της δημόσιας υγείας».
Η στροφή προς το δημόσιο και την ανάγκη 
στήριξής του, έρχεται σαν μια μικρή εκδίκη-
ση για το άκρατο outsourcing και την εκποί-
ηση βασικών λειτουργιών, των τελευταίων 
χρόνων.
Η ανάγκη για κρατική παρέμβαση επισημαί-
νεται πανταχόθεν πλέον. Θα ανταποκριθούν 
όμως όπως οφείλουν οι κυβερνήσεις ή θα 
πάμε σε ένα νέου τύπου μνημόνιο, ακόμα 
πιο επίπονο και χωρίς «φως» εξόδου;

«Οι συγκρίσεις 
δεν είναι πια αστείες»

Η ανάγκη για κρα-
τική παρέμβαση 
επισημαίνεται πα-
νταχόθεν πλέον. 
Θα ανταποκριθούν 
όμως όπως οφεί-
λουν οι κυβερνήσεις 
ή θα πάμε σε ένα 
νέου τύπου μνη-
μόνιο, ακόμα πιο 
επίπονο και χωρίς 
«φως» εξόδου;
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Ένα 
παιχνίδι 
για κυρίους 
και όχι μόνο

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Καταρχάς, το English game 
είναι ένα αγγλικό, όσο δεν 
παίρνει άλλο, σήριαλ. Είναι 
φτιαγμένο με αγγλικό τρόπο, 

με αγγλικό φλέγμα, ακόμα και τα μαρ-
καρίσματα στο παιχνίδι, αγγλικά είναι.
Είναι μια νέα μίνι σειρά του Netflix (αλί-
μονο…) που θέμα της έχει ουσιαστικά τα 
πρώτα βήματα του δημοφιλέστερου και 
λαϊκότερου παιχνιδιού στον κόσμο, του 
ποδοσφαίρου.
Τα κεντρικά πρόσωπα είναι υπαρκτά: 
Ο Φέργκους Σούτερ ήταν ο πρώτος ερ-
γάτης που πληρώθηκε για να παίξει σε 
ποδοσφαιρική ομάδα, ένας σκωτσέζος 
τεχνίτης, εντός και εκτός γηπέδου. Ο 
Άρθουρ Κίνερντ ήταν ο πλούσιος αντί-
ποδάς του, ένας κληρονόμος μεγάλης 
περιουσίας που θεωρείται ο «πρώτος 
σταρ» στην ιστορία του παγκόσμιου πο-
δοσφαίρου.
Στη σειρά, με δραματοποιημένο τρόπο, 
αναπαρίσταται η διαμάχη των δύο, με 
φόντο τις προσωπικές τους ιστορίες, 
αλλά κυρίως, αναπαρίσταται ο τρόπος 
με τον οποίο πήρε τα βασικά του χαρα-
κτηριστικά το ποδόσφαιρο, όπως το ξέ-
ρουμε σήμερα.
Η σειρά από μόνη της δεν είναι τίποτα 
ιδιαίτερο. Την έχουν φτιάξει άγγλοι συ-
ντελεστές, κυρίως γνωστοί από τη θεα-

τρική τους παρουσία, αλλά και κάποιοι 
εξ αυτών από περάσματα σε δεύτερους 
ρόλους στο Kingsmen και το Game of 
Thrones.
Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η απο-
τύπωση της «ανάποδης ταξικότητας» 
της εποχής (τέλη 19ου αιώνα): Τότε, το 
ποδόσφαιρο ήταν ένα «παιχνίδι κυρί-
ων». Οι λέσχες των πλουσίων είχαν πά-
ρει το άθλημα και το είχαν προσαρμόσει, 
με κανόνες που λίγο ως πολύ ισχύουν 
μέχρι σήμερα, προκειμένου να περνάνε 
τις ατέλειωτες ελεύθερες ώρες τους.
Η μπάλα όμως είναι λαϊκή. Οι εργά-
τες έφτιαξαν και αυτοί ομάδες, αλλά η 
αθλητική σύγκριση ήταν άνιση, καθώς 
οι μεν δούλευαν δωδεκάωρα και μετά 
παίζανε ποδόσφαιρο και οι δε άραζαν. 
Έτσι λοιπόν, προέκυψε η ανάγκη του 
επαγγελματισμού, που τότε ήταν κάτι 
πολύ διαφορετικό από την καταστροφή 
του αγαπημένου παιχνιδιού. 
Αυτές τις αντιθέσεις, τις ίντριγκες, το 
ρόλο των παραγόντων (αυτοί οι αιώνιοι 
παράγοντες…) αλλά και τη μικρή ιστο-
ρία των πρώτων ποδοσφαιρικών ομά-
δων της Αγγλίας, παρουσιάζει με έναν 
αξιοπρεπή γενικά τρόπο, η σειρά. 
Επίσης, υπάρχουν ακόμα αμφότερες οι 
ομάδες των Κίνερντ και Σούτερ: Οι Old 
Etonians παίζουν σε μια ερασιτεχνική 
λίγκα και η Μπλάκμπερν στην Τσάμπι-
ονσιπ.
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Ο διάσημος Αμερικανός τραγου-
διστής και Νομπελίστας λογο-
τεχνίας Μπομπ Ντίλαν κυκλο-
φόρησε σήμερα ένα ανέκδοτο 

τραγούδι του, που αναφέρεται στη δο-
λοφονία του προέδρου Τζον Φιτζέραλντ 
Κένεντι και είναι διάρκειας 17 λεπτών, 
ώστε να ανταποκρίνεται στη δυνατότη-
τα μακράς ακρόασης σε τούτην την πε-
ρίοδο του εγκλεισμού.
Είναι το πρώτο πρωτότυπο τραγούδι 
που κυκλοφορεί ο Ντίλαν την τελευταία 
8ετία.
Το κομμάτι με τίτλο Murder Most Foul 
(Ο πιο φαύλος θάνατος) μοιάζει περισ-
σότερο με ποίημα, που απαγγέλλει αργά 
ο Μπομπ Ντίλαν με τη συνοδεία πιάνου, 
κρουστών και βιολοντσέλου, παρά με 
τα κλασσικά τραγούδια με στροφές και 
ρεφραίν.
«Ήταν μία μέρα ζοφερή στο Ντάλας. 
Νοέμβρης του '63. Μια μέρα που θα μεί-
νει θλιβερά στη μνήμη όλων», ξεκινά η 
πρώτη στροφή του τραγουδιού.
Ακολουθεί μία διήγηση των γεγονότων 
εκείνης της μέρας, σε συνδυασμό με μία 
σειρά από σκέψεις για την εποχή εκεί-
νη, με πολλές μεταφυσικές πινελιές, 
κοντά στα πρότυπα των πρώτων αφη-

γηματικών κι επίκαιρων κομματιών 
του Ντίλαν, στη φάση του τραγουδιού 
διαμαρτυρίας.
Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του 
τραγουδιού, που δεν απεκάλυψε πότε 
συνέλαβε την ιδέα του, ο Ντίλαν ευχα-
ρίστησε μέσω Twitter τους θαυμαστές 
του για την «υποστήριξη και την πίστη 
τους όλα τα χρόνια». O 78χρονος βάρδος 
της ροκ μουσικής δεν είχε κυκλοφορή-
σει κάποιο καινούργιο μουσικό κομμάτι 
έπειτα από το άλμπουμ Tempest (Κα-
ταιγίδα) του 2012.
Ο νομπελίστας το 2016 μουσικός συνε-
χίζει κανονικά να περιοδεύει δίνοντας 
συναυλίες. Η μόνη ακύρωση, είναι η 
συναυλία του τον Απρίλιο στην Ιαπω-
νία, λόγω του κορονοϊού, όμως προσώ-
ρας διατηρείται χωρίς αλλαγές το χρο-
νοδιάγραμμα των υπολοίπων 'λάιβ' του 
στη Βόρεια Αμερική, με εκκίνηση τη 
συναυλία στο Μπεντ του Όρεγκον στις 
4 Ιουνίου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP
Το τραγούδι μπορείτε να το ακούσετε 
ακολουθώντας τον παρακάτω σύν-
δεσμο: https://www.youtube.com/
watch?time_continue=28&v=3NbQkyv
bw18&feature=emb_logo

ΜΕΤΆ 8 ΧΡΌΝΙΆ Ό ΜΠΌΜΠ ΝΤΙΛΆΝ ΚΥΚΛΌΦΌΡΗΣΕ ΝΕΌ ΆΝΕΚΔΌΤΌ ΤΡΆΓΌΥΔΙ

17 λεπτά, 
για τη 
δολοφονία 
του Κένεντι
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Από το 1968  κιόλας, ο Τζον Κέιλ δεν 
άλλαζε κουβέντα με τον Λου Ριντ. 
Ένα πρωί μεσημέρι απόγευμα σύμ-
φωνα με τους θρύλους, ο Ριντ ανακοί-

νωσε στη Μο Τάκερ και τον Στέρλινγκ Μόρισον, 
τους υπόλοιπους Velvet Underground δηλαδή, 
ότι θα έφευγε από το συγκρότηα, εκτός αν απέ-
λυαν τον Κέιλ.
Η ανεπίσημη αιτία ήταν ότι ο Κέιλ είχε εντελώς 
αβαν-γκαρντ μουσικές ιδέες και ότι ο Ριντ ήθελε 
να κάνει την μπάντα πιο «λαϊκή». Κοινώς, είχε 
χαθεί εκείνη η ισορροπία που έκανε τους VU μο-
ναδικούς, για πάντα, στο πέρασμα των αιώνων.
Ο Ουαλός Κέιλ δεν έκατσε με σταυρωμένα τα 
χέρια, ούτε επίσης φαίνεται ότι ήταν τόσο «τρε-
λές» οι ιδέες του. Έκανε παραγωγή στο ντε-
μπούτο των Stooges, έπαιξε στο Bryter Layter 
του Νικ Ντρέικ, συνεργάστηκε με τη Νίκο και 
το 1970, έβγαλε το πρώτο καταδικό του δίσκο, 
το Vintage Violence.
Ο δίσκος δεν ήταν «τρελός» πάντως. Ούτε όμως 
είναι μια «λογική συνέχεια» των VU. Ο Κέιλ 
έφτιαξε όμως και πάλι ένα «μπροστά από την 
εποχή του» δίσκο, ενσωματώνοντας ακόμα και 
μερικά πιο ποπ στοιχεία. Ο ίδιος, στην αυτοβιο-
γραφία του λέει ότι «δεν υπήρχε και πολλή αυ-
θεντικότητα στον δίσκο. Ήταν απλώς κάποιος 
που μάθαινε στον εαυτό του να κάνει κάτι».
Ο δίσκος στο μεταξύ είναι καταπληκτικός. Παρά 
τις εμμονές του δημιουργού του, ότι ήταν «απλο-
ϊκός», οι συνθέσεις που εκτέλεσαν οι Penguin, 
συγκρότημα που έζησε όσο και ο δίσκος, είναι 
όμορφες και δίνουν μια κάπως διαφορετική 
εκδοχή μουσικών φορμών που ήταν της μοδός 
τότε. Ανάμεσα στα μέλη της μπάντας, ήταν και 
ο Γκάρλαντ Τζέφρις, ένας από τους πιο ιδιαίτε-
ρους νεοϋορκέζους καλλιτέχνες.
Ο δίσκος έχει κομμάτια όπως το Adelaide, το 
οποίο μοιάζει να γράφτηκε χτες… 

Vintage violence και 
σύγχρονες μουσικές

ΤΟ ΝΤΕΜΠΟΎΤΟ 
ΤΟΎ ΤΖΟΝ ΚΕΙΛ, 
50 ΧΡΟΝΊΑ ΠΡΊΝ
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