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EDITORIAL

Μάρτιος 2009

Θ Ε Μ Α Τ Α
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3ος ∆ιαγωνισµός ∆ιηγήµατος

3ο άλµα

6

ΑRTA PRESS - ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

8

A

ργήσαµε λιγάκι, αλλά είµαστε πάλι εδώ. Μετά από δύο µάλλον επιτυχηµένες προσπάθειες, ετοιµαζόµαστε για την τρίτη απόπειρα. Με την ίδια
όρεξη και προσµονή, αλλά µε περισσότερη γνώση που µας δίδαξε η εµπει-

ρία του παρελθόντος, είµαστε έτοιµοι για το επόµενο τρίτο βήµα, τον 3ο ∆ιαγω-

Νίκος Χρυσόγελος

νισµό ∆ιηγήµατος.

Για την Ευρωβουλή
µε τους Πράσινους Οικολόγους
Συνέντευξη: Ντίνος Γιώτης

Σε συνεργασία µε τον εκδοτικό οίκο ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, µε την υποστήριξη του ΕΚΕΒΙ
και του Συνδέσµου Φιλολόγων Νοµού Άρτας καθώς και µε την χορηγία φίλων και
γνωστών, η ARTA PRESS είναι έτοιµη να δώσει, για µια ακόµα φορά, την ευκαι-
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Τα ραδιόφωνα της πόλης
Ερτζιανά στην Άρτα
Του Παναγιώτη Κίτσιου

ρία σε αρκετούς εκκολαπτόµενους αλλά και ώριµους συγγραφείς να εκθέσουν το
ταλέντο τους στην κρίση µιας κριτικής επιτροπής, που διαθέτει αντικειµενικά,
τουλάχιστον «την έξωθεν καλή µαρτυρία». Οι Γιάννης Καλπούζος, Κώστας
Κατσουλάρης, Αργυρώ Μαντόγλου, Νώντας Παπαγεωργίου και Πέτρος Τατσόπουλος µε την αναγνώριση και το κύρος που διαθέτουν στο λογοτεχνικό χώρο,
σε λίγους µήνες από τώρα θα επιλέξουν και θα βραβεύσουν τους νικητές του 3ου
∆ιαγωνισµού ∆ιηγήµατος σε µια µικρή τελετή που θα γίνει στις 26 Σεπτεµβρίου
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στην αίθουσα του συλλόγου «Μακρυγιάννης». Ο νικητής, οι νικητές, ίσως να είναι
και ένας από εσάς που διαβάζετε αυτή τη στιγµή την εφηµερίδα.

Καλαµάς

10

Ο Κώστας ∆ρίµτζιας
φωτογραφίζει

16

Στον 1ο και 2ο ∆ιαγωνισµό ∆ιηγήµατος ένα πλήθος διηγηµάτων κατέκλυσε το
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο της εφηµερίδας και το ίδιο περιµένουµε να γίνει και
στον 3ο ∆ιαγωνισµό.
Πέρα από τη συµµετοχή και τις βραβεύσεις των διαγωνιζοµένων, προσωπικά εκείνο που µε αρέσει ιδιαίτερα είναι η φιλοξενία, όλων όσοι επιλέγονται για την
µικρή λίστα, στην πόλη της Άρτας. Στους δύο προηγούµενους διαγωνισµούς,

Κώστας ∆ρίµτζιας

κυρίως νέα παιδιά, από διαφορετικά µέρη της Ελλάδας, που διακρίθηκαν µε τα

Συνέντευξη: Ντίνος Γιώτης

διηγήµατά τους, ήρθαν φιλοξενούµενα στην Άρτα. Παρακολούθησαν το σεµινάριο δηµιουργικής γραφής που έκαναν αναγνωρισµένοι συγγραφείς, περπάτησαν
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Σ Τ Η Λ Ε Σ

στους δρόµους της πόλης, έφαγαν, ήπιαν, κοιµήθηκαν και µερικά από αυτά βραβεύτηκαν. Την επόµενη ηµέρα, ίσως να µετέφεραν στις δικές τους πόλεις τις
εντυπώσεις τους. Καλές και κακές. Η µικρή αναγνώριση που τους έγινε στο έργο
τους, έστω και από έναν ελάσσονα λογοτεχνικό διαγωνισµό, ενδεχοµένως να
έχει γίνει κίνητρο για τη συνέχεια της προσπάθειάς τους. Και µόνο αυτό αρκεί για
να µας κάνει χαρούµενους.

A

4. Tα ∆ηµοτικά
Από τον Χρήστο Β. Κολιό
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5. Πνεύµα Αντιλογίας
Από τον Αντίλογο

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ντίνος Γιώτης

17. Βιβλίο

ΑRT DIRECTOR: Κατερίνα Καρανάσου

Από τον Κώστα Κατσουλάρη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α:
Γιώργος Παπασωτηρίου, Κώστας Κατσουλάρης, Aλέξανδρος Κακαβάς,
Αγνή Ιωάννου, Ευθύµιος Σακκάς, ∆ηµήτρης Νάκης, Γιάννης Παλαβός, Αντίλογος

18. Μουσική
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Από τον Ευθύµιο Σακκά

19. DVD

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: Χρήστος Β. Κολιός, Παναγιώτης Κίτσιος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αrta Press, Κώστας ∆ρίµτζιας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Θωµάς Ξυλογιάννης, Τηλ.: 6945 834691

Από τον Αλέξανδρο Κακαβά

WEB DESIGNER: Skoumas
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΕΛΛΑΣ , Μάνης 10, 16 χλµ Λ. Λαυρίου, Παιανία
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Παναγιώτης Γιώτης

20. Ψηφιακός κόσµος

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Εκδόσεις Ηώκαινο, Θεοδώριανα Άρτας

Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

21. Gadgets
Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

Μηνιαία εφηµερίδα, διανέµεται δωρεάν. Eπιτρέπεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή ή απόδοση µέρους
ή ολόκληρου του περιεχόµενου της έκδοσης µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο, εφόσον αναφέρεται απαραίτητα η πηγή.
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www.artapress.gr

e-mail: artapress@yahoo.gr
Εξώφυλλο: ∆έλτα Καλαµά. Φωτογραφία: Kώστας ∆ρίµτζας
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TA ∆ΗΜΟΤΙΚΑ
Γιατί λέµε ΟΧΙ στο ΒΙ.ΠΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

Στις 3 Φλεβάρη, ακούσαµε ότι η ανάπτυξη της Άρτας
θα περάσει από το ΒΙ.ΠΑ στα Ρόκκα.
Αν δεν δεχθούµε τώρα δήλωσαν, η Ιόνια Οδός όταν
γίνει, ίσως γίνει δρόµος φυγής για πολλούς από
µας. Μόνο δυο τρείς κτηνοτρόφοι αντιδρούν γιατί
λέει εκµεταλλεύονται την περιοχή. Μας είπαν και
παροιµία, πως αν έχουµε µυαλό θα γίνουµε πλούσιοι. Ξαφνιαστήκαµε, αλλά δεν τα πιστέψαµε. Μαζευτήκαµε λοιπόν το Σάββατο 14 Φλεβάρη στα Ρόκκα.
Κουβεντιάσαµε και αποφασίσαµε. Είµαστε πάρα πολλοί και µετά τις υπογραφές που µαζέψαµε, διαπιστώσαµε ότι είµαστε όλοι οι κάτοικοι του χωριού µια γροθιά απέναντι στην πρόταση.
Λέµε λοιπόν ΟΧΙ στο ΒΙ.ΠΑ. Να µερικά από τα επιχειρήµατά µας:
1.
Τα λιβάδια αυτά από παλιά έδιναν ψωµί
στους πολλούς κτηνοτρόφους του χωριού. Σήµερα,
λιγότεροι µεν, αλλά βοσκούν τα πρόβατά τους και
ζούν τις οικογένειές οι κτηνοτρόφοι του χωριού.
Αύριο, ίσως αποφασίσουν να γίνουν περισσότεροι και
να εκµεταλλευτούν την έκταση για κτηνοτροφική
παραγωγή.
2.
Πριν από 25-30 χρόνια 2-3 ανήσυχοι και διορατικοί χωριανοί έφεραν στο χωριό τα ακτινίδια.
Σήµερα το κύριο εισόδηµα των περισσότερων κατοίκων προέρχεται από την καλλιέργεια της ακτινιδιάς.
Ο κόσµος δουλεύει στα κτήµατά του και βγάζει καλό
µεροκάµατο. Γιατί να ρισκάρουµε και να υποβαθµίσουµε την ποιότητα της παραγωγής µας; Οι κίνδυνοι
υπάρχουν. Την µόλυνση στον υδροφόρο ορίζοντα και
στην ατµόσφαιρα την φοβόµαστε.
3.
Η οικιστική ανάπτυξη του χωριού είναι µεγάλη. Είναι όµορφο το χωριό σας λένε όσοι αγοράζουν
οικόπεδα και κτίζουν τα σπίτια τους. Το ξέρουµε και
µείς που γεννηθήκαµε εδώ και επιλέξαµε να ζούµε
µακριά από τη όχληση της όποιας Βιοµηχανίας.
Θέλουµε και τα παιδιά µας αύριο να το λένε. Ακούσαµε βέβαια την λύση ότι τα πρόβατα θα τα µεταφέρουµε κάπου αλλού. Τα κτήµατά µας, τα σπίτια µας,
εµείς; Να φύγουµε και µείς; Όχι , δεν δεχόµαστε την
υποβάθµιση στην ποιότητα της ζωής µας.
Και, τέλος, δεν πουλάµε τη γή µας σε κανέναν Φορέα
∆ιαχείρισης, για να επενδύσουν εκεί όσοι ονειρεύονται τα πακέτα των επιδοτήσεων και την βιοµηχανική ανάπτυξη στην Άρτα.
Το φιλέτο να το ξεχάσουν. Ας φτιάξουν το ΒΙ.ΠΑ εκεί
που συµφωνεί η Τοπική Κοινωνία και η ∆ηµοτική
Αρχή. Τρίτη φορά και τελευταία τους. A

Χρήστος Β. Κολιός

ARTA PRESS 4

Για τέταρτη συνεχή χρονιά το Αρτινό Κοµιτάτο διοργάνωσε στο Βυζάντιο τον "Κόκκινο
Χορό" µε καλεσµένους τους Batuki Brazil και τις βραζιλιάνες χορεύτριες Maria και Polyanna.
Στα decks ήταν ο Αλέξης Κατσαδωράκης που ξεσήκωσε τους νεαρούς και τους µιας κάποιας ηλικίας Αρτινούς και Αρτινές, µε τις µουσικές επιλογές του. Καλή Σαρακοστή! A
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ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Οι Αποκριές τελείωσαν αλλά οι µασκαράδες κυκλοφορούν
ακόµα ανάµεσά µας αγαπητό µου πνεύµα.
∆εν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια να τους αναγνωρίσει
κανείς, αφού κυκλοφορούν όλον το χρόνο στον δήµο και την
αγορά...

ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ

Στους σκληρούς πυρήνες της φτώχειας και κοινωνικής ανισότητας, διαβάζω αγαπητό µου πνεύµα, κατατάσσει το νοµό Άρτας
έρευνα του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΚΕ, µε
πάνω από το 43% των κατοίκων να είναι φτωχοί και πιο φτωχούς από τους φτωχούς τις γυναίκες και τους ηλικιωµένους.
Ίσως για αυτό ο ο υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας Γεώργιος Κοντογιάννης συνέστησε, σε εκδήλωση
της Ν∆, περισσότερη δουλειά και λιγότερα λόγια. Οπότε να
συµπεράνω, αγαπητό µου πνεύµα, ότι κατά το παρελθόν ίσχυε
το αντίστροφο;
Τοις µετρητοίς πήρε, ωστόσο, τα λόγια του υφυπουργού µόνο
ένας αλλοδαπός, ο οποίος αφού έκλεψε ένα αρνί, το έσφαξε,
το τεµάχισε και το µετέφερε, αλλά τελικά συνελήφθη παρά τον
ζήλο που επέδειξε για "περισσότερη δουλειά".

Το φράγµα στη Μεσοχώρα

708 φράγµατα κατεδαφίστηκαν την περίοδο 1999-2007 στις ΗΠΑ, συνέπεια και του προβληµατισµού για τις επιπτώσεις των ταµιευτήρων των
µεγάλων και γιγαντιαίων φραγµάτων στους ποταµούς και ιδιαίτερα στο
περιβάλλον. Ο συγκεκριµένος προβληµατισµός µεταφέρθηκε τα τελευταία
χρόνια και στην Ευρώπη, όπου έχει αρχίσει η συζήτηση για την σωστή διαχείριση του νερού. Με αφορµή την 14η Μαρτίου, ηµέρα παγκοσµίως αφιερωµένη στην δράση κατά των φραγµάτων (τελευταία µετονοµάσθηκε σε
παγκόσµια ηµέρα δράσης για τα ποτάµια), ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου διοργανώνει εκδήλωση στα Ιωάννινα (Πολυθέαµα, Παρασκευή 13
Μαρτίου, ώρα 19:00), όπου θα γίνει ενηµέρωση για το παγκόσµιο κίνηµα
κατά των φραγµάτων, τις επιπτώσεις από την κατασκευή φραγµάτων και
ειδικότερα από την κατασκευή φραγµάτων στην περιοχή µας. A

Κυβερνήσεις και οικονοµικοί εγκέφαλοι σε Ανατολή και ∆ύση
προβληµατίζονται µε ποιά µέτρα θα αναθερµάνουν την χειµάζουσα παγκόσµια οικονοµία, ωστόσο τη λύση φαίνεται πως την
βρήκε η κυβέρνηση Καραµανλή: νοµιµοποίηση των ηµιυπαίθριων
χώρων.
Ο σύλλογος Υπαλλήλων Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο
µεγάλο δίληµµα " ΄Ελλειµµα ή λιτότητα" που ταλανίζει τις
κυβερνήσεις όλου του κόσµου, πήρε θέση: ειδικές εκπτώσεις
για τα µέλη του στις αγορές από τα καταστήµατα της πόλης.
Kαλοί οι θεσµοί, αγαπητό µου πνεύµα, αλλά εάν εναποθέταµε
όλες τις ελπίδες µας σε αυτούς, τότε σήµερα πιθανώς να κάναµε κανόε στην λίµνη Αγίου Νικολάου Αράχθου...
ΒΙΠΑ εδώ, ΒΙΠΑ εκεί, φοβάµαι πως θα µείνουν µε τα σχέδια στο
χέρι στο τέλος, αγαπητό µου πνεύµα...

ZHTΟΥΝTAI

Η 'Αρτα για να επιβιώσει πρέπει να στραφεί στο ποτάµι δήλωσε
ο δήµαρχος Πάνος Οικονοµίδης. Για πνίξιµο;

συνεργάτες πλήρους ή µερικής απασχόλησης
για το δηµοσιογραφικό και το διαφηµιστικό τµήµα
της ARTA PRESS.

Η δηµοσιογραφία, διδάχθηκα αγαπητό µου πνεύµα, οφείλει να
στέκεται απέναντι σε κάθε εξουσία. ∆ιαφορετικά µεταπίπτει σε
γραφείο τύπου υπουργών, βουλευτών, νοµαρχών, δηµάρχων...

6945 834691

Αντίλογος

Του Γιάννη Παλαβού
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Από το σεµινάριο δηµιουργικής γραφής στον 1ο διαγωνισµό

3os ¢π∞°ø¡π™ª√™ ¢π∏°∏ª∞∆√™
∞RTA PRESS - METAIXMIO
Οι δύο πρώτοι ∆ιαγωνισµοί ∆ιηγήµατος της ARTA PRESS αποτελούν ήδη γεγονότα. Και µάλλον επιτυχηµένα, ακόµα και εάν
κρίνουµε µε µοναδικό κριτήριο τον αριθµό των διαγωνιζοµένων. Ωστόσο, πέρα από την µεγάλη
συµµετοχή, υπάρχουν και άλλα κριτήρια για να
µας κάνουν ευτυχείς: η σύνθεση των κριτικών επιτροπών, τα σεµινάρια δηµιουργικής γραφής
(creative writing), η φιλοξενία των διαγωνιζόµενων
στην πόλη της Άρτας, η συνδιοργάνωση µε τον εκδοτικό οίκο ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, η υποστήριξη από το Εθνικό
Κέντρο Βιβλίου. Όλα αυτά - ίσως και άλλα- είναι λόγοι
που µας κάνουν να αισιοδοξούµε για το µέλλον του ∆ιαγωνισµού. Με οµολογηµένη την επιδίωξη να γίνει αυτός,
ει δυνατόν, ένας µικρός θεσµός στον πολιτισµό της Περιφέρειας. Όπως ήδη αντιληφθήκατε ο 3ος ∆ιαγωνισµός ∆ιηγήµατος ARTA PRESS - ΜεΤαΙΧΜΙΟ µόλις ξεκίνησε.
Πριν όµως αναφερθούµε στις λεπτοµέρειες του 3ου ∆ιαγωνισµού, να θυµηθούµε τι είχε γίνει µε τους δύο πρώτους.
1ος ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ο 1ος ∆ιαγωνισµός ∆ιηγήµατος πραγµατοποιήθηκε το 2006 σε
συνεργασία µε τον εκδοτικό οίκο ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ και τον αρτινό
σύλλογο ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ. Σε αυτόν συµµετείχαν 71
άτοµα από την Ήπειρο αλλά και από άλλα µέρη της Ελλάδας.
Η κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από τους Κώστα
Κατσουλάρη, Χριστίνα Ντουνιά, Νώντα Παπαγεωργίου, Γιώργο Παπασωτηρίου και Ντίνο Γιώτη, συνέταξε την τελική
λίστα. Οι συµπεριληφθέντες στην short list συγγραφείς
παρακολούθησαν δωρεάν ένα σεµινάριο δηµιουργικής
γραφής που έγινε στην 'Αρτα από τους συγγραφείς
Κώστα Κατσουλάρη και Βαγγέλη Ραπτόπουλο. Τελικά,
πρώτος νικητής αναδείχθηκε ο Ευθύµιος Σακκάς µε το
διήγηµά του "Ο Πάνας" (τεύχος 11 ARTA PRESS), o οποίος πήρε
για βραβείο ένα λάπτοπ, προσφορά της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ενώ οι υπόλοιποι πήραν µια σειρά βιβλίων, προσφορά του εκδοτικού οίκου
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.
2ος ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ο 2ος ∆ιαγωνισµός έγινε το 2007 σε συνεργασία µε το ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ και µε
την υποστήριξη του ΕΚΕΒΙ. Το σεµινάριο δηµιουργικής γραφής για τους
επιλεχθέντες στη µικρή λίστα, έγινε από τον Γιάννη Καλπούζο, Κώστα
ARTA PRESS 6

Κατσουλάρη και Βαγγέλη Ραπτόπουλο. Την 1η ∆εκεµβρίου 2007,
στην αίθουσα του συλλόγου "ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ", σε µια µικρή
τελετή, ανακοινώθηκαν τα ονόµατα των νικητών του 2ου ∆ιαγωνισµού ∆ιηγήµατος, από την Κριτική Επιτροπή που την αποτελούσαν οι Γιάννης Καλπούζος, Κώστας Κατσουλάρης, Βαγγέλης Ραπτόπουλος, Νώντας Παπαγεωργίου και Ντίνος Γιώτης.
Το 1ο βραβείο (ένα laptop, προσφορά του καταστήµατος
Multirama) απενεµήθη στον Γιάννη Παλαβό για το διήγηµά
του "Για αλλαγή" (τεύχος 27 ARTA PRESS). Για τον 2ο
και 3ο νικητή δόθηκαν µια σειρά λογοτεχνικά βιβλία,
προσφορά των εκδόσεων Mεταίχµιο.
3ος ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ο 3ος ∆ιαγωνισµός ∆ιηγήµατος της ARTA PRESS συνδιοργανώνεται και αυτή τη φορά µε το ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ και έχει την υποστήριξη του ΕΚΕΒΙ και του Συνδέσµου Φιλολόγων Νοµού Άρτας.
Την Κριτική Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού απαρτίζουν οι Γιάννης Καλπούζος
(ποιητής και συγγραφέας), Κώστας Κατσουλάρης (συγγραφέας και κριτικός), Αργυρώ Μαντόγλου (συγγραφέας και κριτικός), Νώντας
Παπαγεωργίου (εκδότης ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ), Πέτρος
Τατσόπουλος (συγγραφέας και κριτικός). Στον
διαγωνισµό µπορεί να συµµετάσχει ο καθένας
µε ένα διήγηµά του, στην ελληνική γλώσσα. Το
διήγηµα δεν πρέπει να έχει εκδοθεί ή δηµοσιευθεί
µε οποιονδήποτε τρόπο. Να έχει έκταση από 500
έως 2500 λέξεις. Η προθεσµία υποβολής των έργων
είναι η 21η Ιουνίου 2009 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diagonismos3@artapress.gr Τα βραβεία για τον
πρώτο νικητή είναι ένα laptop, αξίας 800 ευρώ, προσφορά του καταστήµατος expert- Σκέντος, ενώ για τον
2ο και 3ο µια σειρά λογοτεχνικά βιβλία, αξίας 600 ευρώ,
προσφορά των εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Επιπλέον, οι δέκα
επιλεχθέντες για τη µικρή λίστα θα φιλοξενηθούν δωρεάν
για ένα βράδυ στην΄Αρτα και θα µπορούν να παρακολουθήσουν, επίσης δωρεάν, το σεµινάριο δηµιουργικής γραφής που θα γίνει
από τους συγγραφείς Κώστα Κατσουλάρη και Πέτρο Τατσόπουλο. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τον διαγωνισµό στην ιστοσελίδα
A
www.artapress.gr και στα επόµενα φύλλα της εφηµερίδας
ARTA PRESS.
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Ο Νίκος Χρυσόγελος είναι µέλος
της Γραµµατείας των Οικολόγων Πράσινων,
υποψήφιος ευρωβουλευτής
και συντονιστής της εκλογικής καµπάνιας
στις ευρωεκλογές του 2009
ARTA PRESS 8

Συνέντευξη: Ντίνος Γιώτης

Οι Οικολόγοι Πράσινοι φαίνεται να εµφανίζονται από το πουθενά και να
«µπαίνουν» στην ελληνική Βουλή και το Ευρωκοινοβούλιο, σύµφωνα
τουλάχιστον µε τις δηµοσκοπήσεις. Πως το σχολιάζετε;
Είναι περισσότερο ανάγκη της εποχής µας. Οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι
ένα σχετικά νέο κόµµα, αλλά τα περισσότερα στελέχη τους προέρχονται
από κινήσεις πολιτών, οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και
υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. ∆εν είναι επαγγελµατίες
πολιτικοί. Πριν από µέλη των Οικολόγων Πράσινων ήταν και συνεχίζουν
να είναι ενεργοί πολίτες.
Αυτές οι νέες κοινωνικές δυνάµεις, που ξεπερνούν φυσικά το 3,5-4,5%
που µας δίνουν κατά µέσο όρο οι δηµοσκοπήσεις, δεν εκπροσωπούνται
από τα άλλα κόµµατα και στρέφονται προς τους Οικολόγους Πράσινους.
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Ναι, αλλά πως µπορείτε να µιλάτε για πολιτική και να αναφέρεστε µόνο
στα θέµατα του περιβάλλοντος;
Οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν µιλάνε µόνο για το περιβάλλον. Αυτό που
πιστεύουµε και προωθούµε είναι ότι τα θέµατα του περιβάλλοντος πρέπει
να µπουν στο κέντρο όλων των πολιτικών αλλά για να τις επηρεάσουν, µε
στόχο τη βιωσιµότητα. ∆εν µπορεί να µιλάµε σήµερα για τη γεωργία, τις
µεταφορές, την οικονοµία, το φορολογικό σύστηµα, τις κοινωνικές σχέσεις, τις επενδύσεις, τις διεθνείς σχέσεις, την παιδεία, τον τουρισµό, την
ισότητα, τη µεταναστευτική πολιτική, την παραγωγή και κατανάλωση, το
εµπόριο χωρίς να λαµβάνουµε σοβαρά υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις. ∆εν είναι τυχαίο που οι διεθνείς οργανισµοί αλλά και
ορισµένες κυβερνήσεις αρχίζουν να δανείζονται το λεξιλόγιο και κάποιες
ιδέες των Πρασίνων και µιλάνε τώρα για στροφή στην πράσινη οικονοµία.
Πράσινη οικονοµία. Ακούγεται ωραίο, αλλά πρακτικά τι σηµαίνει;
Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουµε πολλές ιδέες και προτάσεις για την αντιµετώπιση της οικονοµικής και περιβαλλοντικής κρίσης µέσα από πράσινες
πολιτικές. Επιδιώκουµε να διαµορφωθεί ένα σοβαρό σχέδιο ανασυγκρότησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ώστε να δηµιουργηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 5.000.000 και στην Ελλάδα 100.000 πράσινες θέσεις εργασίας µέσα στα επόµενα 5 χρόνια. Αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα απαιτούσε επενδύσεις 500 δισεκατοµµυρίων Ευρώ, στην Ελλάδα µικρό ποσοστό
από τα 28 δις του «πακέτου Αλογοσκούφη». Οι επιλογές αυτές θα βοηθούσαν τη χώρα να στραφεί σε πιο βιώσιµες µορφές οικονοµίας. Για παράδειγµα θα στήριζαν τη µείωση, επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και κοµποστοποίηση των απορριµµάτων, την απεξάρτηση από το πετρέλαιο, την
προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων, την παραγωγή ενέργειας µε ηλιακές στέγες στις κατοικίες
και στα δηµόσια κτίρια, την παραγωγή βιοκαυσίµων όχι από καλλιέργειες για τρόφιµα αλλά από
υπολείµµατα καλλιεργειών και µαγειρικά λάδια,
την ανάπτυξη των δηµόσιων συγκοινωνιών και του
σιδηρόδροµου, την επέκταση της βιολογικής
γεωργίας και κτηνοτροφίας, την εξοικονόµηση και
βιώσιµη διαχείριση του νερού, την οικολογική αναβάθµιση των γειτονιών και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την εξυγίανση ρυπασµένων
περιοχών, τη δηµιουργία ποδηλατόδροµων. Για να
γίνουν αυτά πρέπει να υπάρξουν συγκροτηµένες
πολιτικές που είναι φανερό ότι απουσιάζουν.
Σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό;
Οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι ρεαλιστές και θεωρούν ότι ακόµα και τα θέµατα διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής πρέπει να αντιµετωπιστούν
µέσα από ένα διαφορετικό πρίσµα, µε δεδοµένο ότι στην εποχή µας απειλείται πλέον η επιβίωσή µας. Προτείνουν συνεπώς µεγαλύτερη διάθεση
συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο για την επίλυση των προβληµάτων. Η
ρύπανση και η κλιµατική αλλαγή δεν γνωρίζουν σύνορα, άρα οι διακρατικές σχέσεις πρέπει να στηριχθούν στο διάλογο και την επίλυση των διαφορών, αντί στην απειλή και τη χρήση βίας. Ο επανακαθορισµός των σχέσεων µας µε τη φύση ώστε να γίνουν πιο αρµονικές, προϋποθέτει ότι και
οι σχέσεις µέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες και µεταξύ των πολιτισµών
πρέπει να γίνουν πιο αρµονικές, να µειωθεί η φτώχια και να εξασφαλιστεί
ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους ανθρώπους.
Μήπως έχετε µόνο καλές ιδέες αλλά αυτές δεν µπορούν να εκφραστούν
στην πράξη, εννοώ µήπως µε την πολιτική, έχει επικρατήσει να εννοούµε
κάτι διαφορετικό;
Τι νόηµα έχει να αγωνίζεσαι για το µέλλον των παιδιών σου αν ταυτόχρονα καταστρέφεται το κλίµα, δηλητηριάζεται ο αέρας που αναπνέουν και το
φαγητό που τρώνε, απειλείται η υγεία τους και στο µέλλον θα πρέπει να
πληρώσουν τα χρέη που τους φορτώνουµε εµείς οι γονείς τους; Σήµερα
φορτώνουµε τα παιδιά µας µε τεράστια οικονοµικά βάρη -χρέος, ελλείµµατα της χώρας, ασφαλιστικό - και συµβάλλουµε στην επιτάχυνση του κλιµατικού χάους που θα κάνουν την ζωή µας και τη ζωή των παιδιών µας
εξαιρετικά δύσκολη. Αν ενδιαφερόµαστε πραγµατικά για τα παιδιά µας θα

πρέπει να αντιµετωπίσουµε αυτά τα τεράστια προβλήµατα σήµερα. Και
αυτό είναι ή πρέπει να είναι η ουσία της πολιτικής, η αντιµετώπιση δηλαδή των προβληµάτων, όχι η άγονη αντιπαράθεση µεταξύ κοµµάτων. Οι
Οικολόγοι Πράσινοι δεν περιορίζονται στην κριτική, δεν µιλάνε µόνο για
ένα µακρινό µέλλον, δεν λένε µόνο τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι, µιλάνε
και ενδιαφέρονται για το παρόν, για το πώς ζούµε σήµερα αλλά και το πώς
θα είναι ο κόσµος στον οποίο θα ζήσουν τα παιδιά µας.
Γιατί οι πολίτες τελικά να υποστηρίξουν και να ψηφίσουν τους Οικολόγους Πράσινους;
Οι Οικολόγοι Πράσινοι έρχονται να επηρεάσουν την πολιτική στη χώρα
µας, προτείνοντας ταυτόχρονα και αλλαγές στις επιλογές που κάνουµε
στην προσωπική µας ζωή. Εκφράζουµε επιλογές, αξίες, ευαισθησίες πολλών ανθρώπων και γι αυτό παρά το γεγονός ότι δεν έχουµε την εύνοια
των περισσότερων ΜΜΕ φαίνεται να εκφράζουµε όλο και µεγαλύτερα
ποσοστά πολιτών. Και τώρα που είµαστε εκτός Βουλής και έχουµε περιορισµένες δυνατότητες, σε µια σειρά θέµατα παίρνουµε πρωτοβουλίες.
Φανταστείτε πόσα µπορούµε να κάνουµε µε τη συµµετοχή µας στο ευρωπαϊκό και το εθνικό κοινοβούλιο!
Θέλουµε η πολιτική µας παρέµβαση να κάνει τους πολίτες να νοιώθουν ότι
ανεξάρτητα από το τι ψηφίζουν µπορούν να συνεργάζονται µε τους Οικολόγους Πράσινους και να προωθούν από κοινού λύσεις, αλλαγές πολιτικών. Επιδιώκουµε να διαµορφώνουµε και στη Βουλή και στην κοινωνία
πλειοψηφίες σε θέµατα, που είναι πλέον ώριµα µεταξύ των πολιτών αλλά
δεν είναι στις προτεραιότητες των πολιτικών.
Ωραία, και τι µπορείτε να πετύχετε αν εκλέξετε
έναν-δύο βουλευτές; Θα αλλάξουν µήπως οι
συγκεκριµένες πολιτικές;
Στις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009, επιδιώκουµε να ξεπεράσουµε κατά πολύ το 3% και να
εκλέξουµε 1-2 ευρωβουλευτές
Με 3% στις εθνικές εκλογές θα εκλέξουµε 8 βουλευτές, ενώ µε 4,5% πάνω από 12. Επιδιώκουµε η
παρουσία των Οικολόγων Πρασίνων στη Βουλή να
οδηγήσει σε σηµαντικές αλλαγές στην οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική, για να
βελτιωθεί η ζωή των πολιτών.
Μια ισχυρή παρουσία των Οικολόγων Πρασίνων
στην ελληνική Βουλή, όποτε και να γίνουν οι
εκλογές, θα πίεζε και τα άλλα κόµµατα να αλλάξουν και θα βοηθούσε συνολικότερα την εξέλιξη
της κοινωνίας και του πολιτικού συστήµατος που
βρίσκεται σε βαθιά κρίση σήµερα. Ήδη η παρουσία
µας στο πολιτικό σκηνικό αναγκάζει τα κόµµατα
να ασχολούνται µε τα περιβαλλοντικά θέµατα και να «δανείζονται» πολιτικές ορολογίες άγνωστες σε αυτά µέχρι πριν λίγο καιρό, όπως η πράσινη
οικονοµία, τα πράσινα επαγγέλµατα, οι πράσινες µεταφορές. Η δική µας
πολιτική πίεση θα εξαναγκάσει και τα άλλα κόµµατα να ασχοληθούν µε
έργα και όχι να µένουν µόνο στα λόγια.
Ποια είναι η απήχηση του κόµµατός σας στην Ήπειρο;
Μετά τις εθνικές εκλογές του 2007 οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι ένα κόµµα
που αναπτύσσεται κοινωνικά και πολιτικά σε όλη την περιφέρεια. Σε πολλές περιοχές της χώρας έχουµε ήδη σοβαρές δυνάµεις και γι αυτό εκεί και
τα ποσοστά που δίνουν οι δηµοσκοπήσεις είναι συχνά από 3-5,9%. Είναι
αλήθεια ότι η Ήπειρος, εκτός από τα Ιωάννινα, είναι µια περιοχή που αν και
αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα έχει
ελάχιστη συµµετοχή στην χιονοστιβάδα που έχει προκαλέσει η πολιτική
παρουσία των Οικολόγων Πράσινων. Είναι αντίφαση η Γενική Γραµµατέας
της Οµάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, η Βούλα Τσέτση, ένα
πρόσωπο που παίζει ενεργό και σηµαντικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να
είναι από την Ήπειρο, αλλά η περιοχή να µην έχει ισχυρή παρουσία των
Οικολόγων Πρασίνων.
Ωστόσο η Ήπειρος είναι µια περιοχή που διαθέτει αξιόλογο ανθρώπινο
δυναµικό και πιστεύουµε ότι σύντοµα θα κινητοποιηθούν και θα αυτοοργανωθούν ενεργοί πολίτες και από αυτήν την περιοχή για να συµµετάσχουν ενεργά στους Οικολόγους Πράσινους. A
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ART FM 103.1 103.1 - ΑΡΤΑ • MUSIC RADIO 102,3 • ORANGE RADIO 96.00 • ORIZON102.4 • POWER FM 92.3
TOP 105 FM STEREO 105 • ΑΜΒΡΑΚΙΑ FM 91.9 • ΜΕΛΩ∆ΙΑ FM 101.1 101.1 • ΜΟΥΣΙΚΟΣ ∆ΙΑΥΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 103.7 •
ΡΑ∆ΙΟ ΑΡΤΑ FM 101.5 • ΡΑ∆ΙΟ ΕΝΑ ΑΡΤΑΣ 87.6 • ΡΑ∆ΙΟ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 94.5

ΕΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

Του Παναγιώτη Κίτσιου*

Ο Αmvrakia 91.9, ο Top fm 105
και ο Οrange radio 96.00 είναι τρεις
από τους σηµαντικότερους σταθµούς της
πόλης της Άρτας, που σας παρουσιάζουµε

ΕΥΑΓ

ΓΕΛΟ

Σ ΖΑ
ΒΕΡ∆

ΙΝΟΣ

σε αυτό το µικρό αφιέρωµα.

ΤΑΣ

ΡΒΕ
ΟΣ ΣΕ

ΓΙΩΡΓ
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Amvrakia Fm 91.9

Orange radio 96
Ο ORANGE RADIO (www.orangeradio.gr.) έρχεται να συνεχίσει την
17χρονη ιστορία του ΚΑΝΑΛΙΟΥ 5. Είναι ένας ραδιοφωνικός σταθµός,
πάντα κοντά στην τοπική κοινωνία.
Το πρόγραµµά του έχει φτιαχτεί µε µεγάλη προσοχή, συνδυάζοντας ενηµέρωση (σε συνεργασία και µε τον ALPHA RADIO της Αθήνας) και ψυχαγωγία για να µπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ακροατών. Με
εκποµπές ενηµερωτικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές, µουσικές, µε καθηµερινά δελτία για τα τοπικά αλλά και τα αθλητικά νέα. Με παραγωγούς που
αγαπούν την µουσική, µε µουσικά νέα, Τοp 10, νέα από τον χώρο του
cinema αλλά και του αυτοκινήτου, εµπλουτίζει συνεχώς το πρόγραµµά
του, κάντοντάς το πιο ευχάριστο για τον ακροατή.
Παραγωγοί του σταθµού είναι η Βίκυ Καινούργιου (Είναι Γεγονός - ∆ευτέρα- Παρασκευή, 10:00 - 11:00 ), Πάνος Κίτσιος (Mediavox, Τετάρτη,
17:00 - 19:00 ), ∆ηµήτρης Κατσαντούλας (Ματιές στα SPOR, Τρίτη, 17:00
- 19:00 ), Ελένη Λέκκα (Top 30 Hits, Σάββατο, 12:00 - 14:00 ). A

* Ο Παναγιώτης Κίτσιος είναι παραγωγός στο Οrange Radio
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ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Γιώργος Σερβετάς - Ιφιγένεια Καραγεώργη - Ευάγγελος Ζαβερδινός

ΒΙΚ
Υ

Ο σταθµός ιδρύθηκε το 1993 από τον Γιώργο Σερβετά. Με σπουδές στη
σχολή Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης Παπαντωνοπούλου στην Αθήνα,
πέρασε από πολλά ραδιόφωνα, στούντιο ηχογραφήσεων και διαφηµιστικές
εταιρείες µέχρι που αποφάσισε να εγκατασταθεί στην γενέτειρα Άρτα των
γονιών του και να αποτολµήσει το εγχείρηµα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας,
δηµιουργώντας τον TOP FM.
Με δικές του ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, µε τρία ψηφιακά στούντιο παραγωγής και ηχογραφήσεων και ένα on air ο σταθµός εκπέµπει από το πάρκο
κεραιών Άρτας, καλύπτοντας εκτός από την Άρτα, την Πρέβεζα, Αµφιλοχία,Λευκάδα, Ιθάκη, Ιόνιο και µέρος των νοµών Ιωαννίνων, Τρικάλων και
Αιτωλοακαρνανίας.
Όπως µας λέει ο Γιώργος Σερβετάς, ο TOP FM είναι µουσικός σταθµός,
παίζει µόνο επιτυχίες απ΄ όλο το µουσικό φάσµα µε ποσοστό 70% ελληνικό και 30% ξένο τραγούδι όλο το 24ωρο. Η δοµή της ροής είναι έτσι ρυθµισµένη ώστε σε ανύποπτους συχνούς και πυκνούς χρόνους, να µεταδίδονται και τραγούδια µε ιστορία από την ελληνική δισκογραφία αλλά και την
ξένη. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται κατά τις εργάσιµες ώρες των καταστηµάτων, ώστε η ροή να ικανοποιεί όσο το δυνατόν µεγαλύτερο φάσµα ακροατών. Οι ηλικίες που συντονίζονται καθηµερινά κυµαίνονται από 13 έως και
άνω των 55 ετών. Αυτοµατοποιηµένα µηνύµατα προσκαλούν τους ακροατές καθ΄ όλη τη διάρκεια της ροής, οι οποίοι µε τη σειρά τους ρυθµίζουν
τη ροή µε τις µουσικές τους επιλογές. Ακούνε αυτές τους τις επιλογές να
µεταδίδονται άµεσα από τη συχνότητα και αυτό έχει καθιερώσει τον TOP
ως ένα real time live radio (πραγµατικού χρόνου ζωντανό ραδιόφωνο). Η
συντροφικότητα του σταθµού στις παράλληλες δραστηριότητες του κοινού (εργασία, µετακίνηση µε οχήµατα, ανάγνωση και ασκήσεις µαθηµάτων) είναι καθηµερινό φαινόµενο.

ΙΟΣ

∆op Fm 105

ΤΡΗΣ
∆ΗΜΗ

Λειτουργεί από το 1998, από τις πρώτες µέρες της ελεύθερης (τότε)
ραδιοφωνίας. Από το 2001, δουλεύει σε νέα βάση, µε την αλλαγή όλης της
τεχνολογίας του, µε 100% ψηφιακή διαχείριση και ευκολίες.
Χρησιµοποιεί το µουσικό αρχείο του Αλέξη Κατσαδωράκη ο οποίος είναι
και υπεύθυνος ροής. Ο Amvrakia Fm, µεταδίδεται και στο internet µε ένα
κάπως πρωτότυπο σύστηµα. Συγκεκριµένα, στη διεύθυνση live.artinoi.gr ο
επισκέπτης εκτός από το κλασικό live streaming (Windows Media &
WinAmp), έχει την δυνατότητα να βλέπει πιο τραγούδι µεταδίδεται στον
αέρα καθώς και τα προηγούµενα, έτσι ώστε να ξέρει όλους τους τίτλους
που τον ενδιαφέρουν. Από το 50% αυτών των τραγουδιών µπορεί ταυτόχρονα να διαβάζει και τους στίχους. Έτσι δεν ακούς πλέον ραδιόφωνο,
αλλά "βλέπεις ραδιόφωνο". Οι online ακροατές έχουν την δυνατότητα να
στέλνουν µηνύµατα στους παραγωγούς, τα οποία εµφανίζονται απ'ευθείας
στις οθόνες τους.
Καθηµερινά, στις 9 το πρωί, η µέρα ξεκινάει µε τον Αλέξη Κατσαδωράκη(επανάληψη στις 8 το βράδυ) µε µουσικά ταξίδια στα τελευταία 50 χρόνια και από όλα τα µουσικά είδη.
Στις 10, δηµοσιογραφική ενηµέρωση µε την Αθανασία Σερδενέ.
Κάθε ∆ευτέρα βράδυ, ο Κώστας Κώτσης κάνει "Υπόγειες ∆ιαδροµές" µε
την πιο παλιά εκποµπή στην Άρτα (από τα 70's) µε βινύλια µόνο!
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∫∞§∞ª∞™
∂Î‚ÔÏ¤˜, ‰¤ÏÙ·,
Ô˘ÏÈ¿, Ê·Ú¿ÁÁÈ·,
ÁÂˆÏÔÁÈÎ¿ Ê·ÈÓﬁÌÂÓ·,
‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÌÓËÌÂ›·
ÂÓﬁ˜ Ì·ÁÂ˘ÙÈÎÔ‡
ÔÙ·ÌÔ‡ .
O ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜
∫ÒÛÙ·˜ ¢Ú›ÌÙ˙È·˜
·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎ¿
ÌÂ ÙÔ Ê·Îﬁ ÙÔ˘,
ﬁ„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ∫·Ï·Ì¿.
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∆ΕΛΤΑ ΚΑΛΑΜΑ
Μέχρι τη δεκαετία του ΄60 οι εκβολές του ποταµού
Καλαµά ήταν νότια του Μαύρου Βουνού,
κοντά στην Ηγουµενίτσα.
Τότε κατασκευάστηκε ένα αρδευτικό φράγµα
µε στόχο να µεταφερθεί η κοίτη του ποταµού
βορειότερα για να δηµιουργηθούν έτσι
νέες καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Τελικά το αποτέλεσµα
εκείνης της ανθρώπινης παρέµβασης ήταν να αποκτήσει ο Καλαµάς ∆έλτα και να δηµιουργηθεί ένας
εκπληκτικός υγροβιότοπος µε τυπική µεσογειακή
βλάστηση και πολλά είδη ορνιθοπανίδας.
Το ∆έλτα έχει έκταση 13,5 τετρ.χλµ.
και είναι ενταγµένο στο οικολογικό δίκτυο
Natura 2000 αλλά όχι στην σύµβαση Ramsar,
ίσως επειδή δεν υπήρχε εκείνη την εποχή.

Ιτιές, σκλήθρες, φτελιές,
πλατάνια αλλά και δρυς σχηµατίζουν
τα παρόχθια δάση.
Έλη, υγρά λιβάδια, λιµνοθάλασσες,
λουρονησίδες, θίνες, αλοφυτική βλάστηση
αναπτύσσονται σε όλη την έκταση
του υγροβιότοπου,
προσφέροντας καταφύγιο
σε ένα µεγάλο αριθµό υδρόβιων πουλιών.

Ο Καλαµάς ή Θύαµης είναι ο µεγαλύτερος (µε µήκος 115χλµ) ποταµός της Ηπείρου και ο έβδοµος µεγαλύτερος της Ελλάδας. Θύαµις είναι το αρχαίο
όνοµά του, ενώ Καλαµάς αποκαλούταν στο παρελθόν ο µεγαλύτερος παραπόταµός του, αλλά µε το πέρασµα του χρόνου οι δύο ονοµασίες ταυτίσθηκαν.
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ΘΕΟΓΕΦΥΡΟ
Στην περιοχή της Ζίτσας, κοντά στο χωριό ∆εσποτικό,
υπάρχει ένα παράξενο δηµιούργηµα της φύσης,
που οι ντόπιοι αποκαλούν Θεογέφυρο,
δηλαδή γεφύρι φτιαγµένο από τον Θεό.
Και αυτό γιατί σύµφωνα µε ένα θρύλο, ο Θεός δηµιούργησε το γεφύρι
µετά από παράκληση µιας µάνας που είχε παγιδευτεί από τα νερά του ποταµού,
ώστε να τη βοηθήσει να πάει κοντά στο παιδί της.
Στην πραγµατικότητα το σπάνιο αυτό γεωλογικό φαινόµενο
είναι δηµιούργηµα της µακρόχρονης διάβρωσης του ασβεστολιθικού βράχου
από τα νερά του Καλαµά που περνάνε ορµητικά σε εκείνο το σηµείο.
Το φυσικό γεφύρι, σχεδόν τοξωτό,
έχει µήκος περίπου 4,5 µέτρα, πλάτος 3-4 µέτρα και βρίσκεται
µέσα σε ένα φυσικό τοπίο
µε πλούσια βλάστηση και υπέροχη οµορφιά.

Στενά Καλαµά
Οι ποτάµιες κοιλάδες αποτελούσαν φυσικές διαβάσεις
από τα λιµάνια προς την ενδοχώρα, γι' αυτό πολλοί
οικισµοί χτίστηκαν κατά µήκος του Καλαµά.
Ένας από αυτούς ήταν ο βυζαντινός οικισµός Οσδίνα ή
Ουζντίνα που βρισκόταν στη ράχη της Παλιοχώρας,
ακριβώς κάτω από το σηµερινό χωριό
“Πέντε Εκκλησιές”.
Η θέση του οικισµού διακρίνεται για τη φυσική της
οχύρωση και βρίσκεται στο σηµείο που το ποτάµι άφηνε
το φαράγγι του για να ξεχυθεί στην κοιλάδα.
Η Οσδίνα γνώρισε µεγάλη ακµή κατά την περίοδο από
το 13ο µέχρι και το 17ο αιώνα και, σύµφωνα µε τις
πηγές, οι κάτοικοί της ασχολούνταν κυρίως
µε τη γεωργία. Από τις εντός του οικισµού εκκλησίες
σώζονται σε καλή κατάσταση µέχρι σήµερα
οι Ταξιάρχες (1577) και η Κοίµηση της Θεοτόκου (1610).

Ο Kαλαµάς πηγάζει από το Β.∆. άκρο του Νοµού Ιωαννίνων, αναπτύσσεται στους νοµούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και καταλήγει στο Ιόνιο πέλαγος.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

Τί σε οδήγησε στη φωτογραφία;
Όταν ήµουν δεκατεσσάρων χρόνων, ένας θείος µου µού έκανε δώρο µία
φωτογραφική µηχανή. Από τότε άρχισα να ασχολούµαι πιο ενεργά µε τη
φωτογραφία.
Έχεις επηρρεαστεί στη δουλειά σου από συγκεκριµένους φωτογράφους
και τεχνικές;
Το πρακτορείο φωτογράφων Magnum έχει µια αισθητική που µου αρέσει
αρκετά. Η δουλειά µου έχει επηρεαστεί αρκετά από φωτογράφους όπως ο
Bresson, ο Salgado και ο Kudelca. Και δεν θα µπορούσα να µην αναφέρω
τους Harvey και Allard από το περιοδικό National Geographic.
Σε ποιο είδος φωτογραφίας θα κατέτασσες τον εαυτό σου;
Ακριβώς δεν θα τον κατέτασσα κάπου, µπορώ να πω όµως ότι έχω δουλέψει πολύ σε δύο κατηγορίες: πορτρέτα και φύση.
Εκτιµάς ότι η ψηφιακή τεχνολογία έχει επιφέρει το θάνατο του φιλµ;
Σε µεγάλο βαθµό ναι. Ωστόσο, η ατµόσφαιρα του ασπρόµαυρου φιλµ δεν
µπορεί να αποδοθεί ψηφιακά λόγω της ιδιαιτερότητας της.
Θα άφηνες την Αθήνα για να ζήσεις κάπου αλλού;

∫ø™∆∞™
¢ƒπª∆∑π∞™

Θα µπορούσα να ζήσω οπουδήποτε, αρκεί να είχα τη δυνατότητα να
φωτογραφίζω.
Τί σου αρέσει από (σ)την Θεσπρωτία;
Η ησυχία που επικρατεί σε αντίθεση µε το χάος και το θόρυβο της Αθήνας,
το καθαρό περιβάλλον και όχι οι τόνοι σκουπιδιών που γεµίζουν την Αθήνα
καθώς και οι φιλικότερες και στενότερες σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων.
Τί δεν σου αρέσει από (σ)την Θεσπρωτία;
∆εν υπάρχουν τόσες ευκαιρίες για δουλειά.

“£· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˙‹Ûˆ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ,
·ÚÎÂ› Ó· Â›¯· ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ÊˆÙÔÁÚ·Ê›˙ˆ. ”

Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, απο τους γονείς
σου;
Να νιώθεις «εντάξει» µε το εαυτό σου και να επιλέγεις να κάνεις πράγµατα για τα οποία δεν θα ντρέπεσαι.

Ο Κώστας ∆ρίµτζιας γεννήθηκε στην Παραµυθιά.
Από νωρίς ασχολήθηκε µε τη φωτογραφία
και είναι αυτοδίδακτος.
Αρχικά εργάστηκε ως φωτορεπόρτερ σε πρακτορείο
και στη συνέχεια στα περιοδικά Τέταρτο και ΕΝΑ.
Συνεργάστηκε σχεδόν µε όλα τα µεγάλα περιοδικά.
Φωτογραφίες του δηµοσιεύτηκαν στα γυναικεία
Elle, Madame Figaro, Beaute, ΓΥΝΑΙΚΑ, στα ανδρικά Status, Playboy
και Penthouse καθώς και στα National Geographic, ΓΑΙΟΡΑΜΑ, στο
ΕΨΙΛΟΝ (Ελευθεροτυπία) και ΚΑΠΑ (Καθηµερινή).
Εχει εκδόσει το φωτογραφικό άλµπουµ ΠΥΛΟΣ
(Εκδόσεις Παπαδήµα) και δύο έντυπα προβολής
του νοµού Θεσπρωτίας.
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Ποιά είναι τα σχέδιά σου για το άµεσο µέλλον;
∆εν κάνω σχέδια για το µέλλον.
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ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

ŸÙ·Ó Ô Ï·Ó‹ÙË˜ ¤¯ÂÈ ‰¤Î·Ù·.
Bιβλία
που υπόσχονται
να µας ανησυχήσουν
σοβαρά για
τις επιπτώσεις από
την κλιµατική αλλαγή

Με τον όρο «κλιµατική αλλαγή» περιγράφεται η οφειλόµενη στην
ανθρώπινη δραστηριότητα αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη
και οι εικαζόµενες συνέπειές της. Βέβαια, περί κλιµατικής αλλαγής, λιωσίµατος των πάγων, ανόδου της στάθµης των υδάτων,
ακούµε χρόνια τώρα. Το ηχηρότερο καµπανάκι ωστόσο χτύπησε
πριν από δύο περίπου χρόνια, όταν δηµοσιεύτηκε η δεύτερη έκθεση της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή
(IPCC). Σύµφωνα µε αυτή, η υπερθέρµανση δεν ήταν ένα ζοφερό
σενάριο του µέλλοντος, αλλά ανησυχητική πραγµατικότητα. Αν
σκεφτούµε ότι η επιτροπή δεν είχε λάβει υπόψη της τα τελευταία
δύο χρόνια (2005-2007), στα οποία, σύµφωνα µε τους επιστήµονες, επιταχύνθηκαν πέρα από κάθε πρόβλεψη τα οφειλόµενα στην
κλιµατική αλλαγή φαινόµενα, καταλαβαίνουµε ότι τα πράγµατα
δεν είναι απλώς ανησυχητικά, αλλά κρίσιµα.
Όπως είναι λογικό, τα «κακά νέα» και η ταχύτατη διάδοσή τους
ακολούθησαν σειρά εκδόσεων σχετικά µε το θέµα. Λευκώµατα ή
βιβλία, επιστηµονικά ή εκλαϊκευτικά, τροµολάγνα, καθησυχαστικά
ή ψύχραιµα, έβαλαν την «κλιµατική αλλαγή» στη ζωή µας, εµπλουτίζοντας µε επιστηµονικά στοιχεία τις φήµες και τις δηµοσιογραφικές κορώνες, δίνοντάς µας υλικό για κατανόηση και συνειδητοποίηση της κατάστασης. Το λεύκωµα «Η γη αύριο...» του Yannick
Monget, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις µε το χαρακτηριστικό
όνοµα «Οιωνός», ανήκει στην κατηγορία των βιβλίων που επιχειρούν να αφυπνίσουν βιαίως τους αναγνώστες, αν όχι να τους τροµοκρατήσουν. Η βασική σύλληψη της έκδοσης, από οπτικής άποψης, είναι η παράθεση εικόνων από γνωστές πόλεις ή τοποθεσίες
που µε την κατάλληλη ψηφιακή επεξεργασία εµφανίζονται όπως
θα «είναι» στο µέλλον. Βλέπει έτσι κανείς το Παρίσι καταποντισµένο, την Ακρόπολη «πνιγµένη» από πυκνή βλάστηση, τη Νέα
Υόρκη να τη «δέρνουν» οι τυφώνες, κ.ά. Στα συν της έκδοσης, το
καλό και συνοπτικά δοσµένα πληροφοριακό υλικό, αλλά και η
παράθεση διαφορετικών «σεναρίων» καταστροφής.
Bιβλίο έκθεσης υποθετικών µελλοντικών καταστάσεων είναι και το
«Έξι βαθµοί» (Polaris) –υπότιτλος: «Το µέλλον της ανθρωπότητας
σε έναν θερµότερο πλανήτη»– του δηµοσιογράφου Μαρκ Λίνας.
Σε αυτό εξετάζονται οι επιπτώσεις που θα έχει για τη ζωή στον
πλανήτη η µέση άνοδος της θερµοκρασίας κατά µία, δύο, έως και
κατά έξι βαθµούς Κελσίου. Οι υποθέσεις αυτές βασίζονται σε εκτιµήσεις ότι το πιθανότερο σενάριο είναι µια αύξηση της µέσης θερµοκρασίας τα επόµενα πενήντα χρόνια µεταξύ δύο και τριών βαθµών. Αυτό που σοκάρει τον αναγνώστη, είναι πόσο καταστροφικές
είναι οι συνέπειες ακόµη και σύµφωνα µε την πλέον αισιόδοξη
υπόθεση, αυτή της αύξησης κατά µία µονάχα µονάδα της θερµοκρασίας. Με το ίδιο θέµα, το «Heat» (Ψυχογιός) –υπότιτλος: «πώς
να σώσουµε τον πλανήτη µας από το φαινόµενο του θερµοκηπί-

ου»– του γνωστού δηµοσιογράφου και ακτιβιστή Τζορτζ Μόνµπιοτ είναι από τα πιο καλογραµµένα και καλά ζυγισµένα βιβλία
του είδους. Ο Μόνµπιοτ, που ειδικεύεται σε ζητήµατα παγκοσµιοποίησης και οικολογίας, δεν περιορίζεται στην κατατροµοκράτηση
του αναγνώστη –δουλειά, όχι ιδιαιτέρως δύσκολη µε τα στοιχεία
που υπάρχουν–, αλλά προχωράει και σε πρακτικές, ριζοσπαστικές
πλην εφαρµόσιµες προτάσεις. Αν πάντως θέλει κανείς µια πιο
πανοραµική εικόνα των επερχόµενων αλλαγών (χωρίς την επέµβαση κοµπιούτερ), τότε ο «Άτλας των κλιµατικών αλλαγών»
(Polaris) των Κ. Ντάου και Τ. Τάουνινγκ είναι µια πρώτης τάξεως
οπτικοποίηση όλων των σχετικών πληροφοριών, µια και περιλαµβάνει περισσότερους από 50 πολύχρωµους χάρτες και γραφήµατα για τις αιτίες των κλιµατικών αλλαγών και τις πιθανές επιπτώσεις τους στους ευάλωτους πληθυσµούς, στα αποθέµατα νερού,
στα οικοσυστήµατα και στη βιοποικιλότητα.
Τέλος, η µελέτη του Τζον Μπέλαµι Φόστερ µε τίτλο «Οικολογία
και καπιταλισµός» (Μεταίχµιο) καταπιάνεται µε σειρά κρίσιµων
οικολογικών ζητηµάτων, µεταξύ των οποίων και η υπερθέρµανση
του πλανήτη. Στο κέντρο του προβληµατισµού του Φόστερ είναι η
ίδια η επεκτατική και αχαλίνωτη φύση του καπιταλισµού, αφού η
εµπορευµατοποίηση των πάντων οδηγεί στην αλόγιση χρήση των
φυσικών πόρων. Απόσπασµα από την Έκθεση Stern
«Οι οικονοµικές προβλέψεις για διάστηµα µεγαλύτερο της δεκαετίας είναι δύσκολες και ανακριβείς. Η ανάλυση της κλιµατικής
αλλαγής απαιτεί, από την ίδια της τη φύση, προβλέψεις για 50,
100, 200 και πλέον έτη. Οποιαδήποτε τέτοιου τύπου προσοµοίωση
απαιτεί προσοχή και ταπεινότητα, και τα αποτελέσµατα εξαρτώνται άµεσα από το µοντέλο και τις υποθέσεις του. Mερικές από τις
µεγάλες αβεβαιότητες στην επιστήµη αφορούν τοµείς (όπως, για
παράδειγµα, οι επιπτώσεις των πολύ υψηλών θερµοκρασιών), για
τους οποίους γνωρίζουµε ελάχιστα και για τους οποίους δε µπορούµε –και δεν θέλουµε– να κάνουµε παρά µόνο υποθέσεις,
καθώς είναι πέρα από κάθε προηγούµενη ανθρώπινη εµπειρία. Το
βασικό µήνυµα αυτών των µοντέλων είναι ότι όταν προσπαθήσουµε να λάβουµε υπόψη το άνω εύρος των κινδύνων και τις αβεβαιότητες, τα σταθµισµένα κατά πάσα πιθανότητα κόστη είναι πολύ
µεγάλα. Μεγάλο µέρος των κινδύνων µπορεί να µειωθεί µέσω µιας
σθεναρής πολιτικής αντιµετώπισης. Ισχυριζόµαστε ότι αυτό µπορεί να επιτευχθεί µ’ ένα πολύ µικρότερο κόστος από τα υπολογιζόµενα κόστη των συνεπειών. Μ’ αυτή τη λογική, η αντιµετώπιση
είναι µια ιδιαίτερα παραγωγική επένδυση.» (Nicholas Stern, «Τα
οικονοµικά της κλιµατικής αλλαγής». A

*Ο Κώστας Κατσουλάρης
είναι συγγραφέας και βιβλιοκριτικός.
kostas.katsoularis@gmail.com
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Woven Hand
“Ten stones”
Soundsfamilyre rec.
Ο David Eugene Edwards µας έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του παλαιότερα µε τους 16 horsepower και τα τελευταία χρόνια απλώς αβγατίζει το
ταλέντο του µε όχηµα τους Woven Hand. Καµιά έκπληξη λοιπόν στο “Ten
stones” µε την µελοδραµατικότητα να διέπει κάθε πτυχή του δίσκου, το
φολκλορικό στοιχείο σταθερά παρόν να αναδεικνύει µια spaghetti western
αισθητική και τον Edwards να σχοινοβατεί ερµηνευτικά µεταξύ του David
Bowie και του Nick Cave, επιβεβαιώνοντας στιχουργικά, για ακόµη µια
φορά, τις ερεβώδεις ζυµώσεις του µυαλού του. Ξεχωριστές στιγµές τα
“white knuckle grip”, “kicking bird” που ο Edwards µοιάζει να αφυπνίζεται
καθώς και το ‘the beautiful axe’ που µ’έναν όχι και τόσο παράδοξο τρόπο
θυµίζει Screaming trees. A

Shearwater
“Rook”
Matador rec.
Πολλά και διάφορα ονόµατα - κυρίως τραγουδοποιών- παρέλασαν από το
µυαλό µου κατά την διάρκεια του δίσκου, µ’ αυτά του Billy Callahan και του
Antony να επικρατούν το πρώτο λόγω της κρυστάλλινης διαύγειας του
ήχου και το δεύτερο εξαιτίας της ερµηνευτικής συγγένειας που εµφανίζεται σε συγκεκριµένα σηµεία συγκεκριµένων τραγουδιών.
Αν και η ατµόσφαιρα στιγµές τείνει να γίνει θρηνητική (on the death of the
waters, Leviathan bound) διογκώνοντας όλο και περισσότερο ένα αόριστο
αίσθηµα απώλειας, η γάργαρη χρήση του πιάνου και του µεταλόφωνου
απλώνει ένα πέπλο λευκότητας που επισκιάζει κάθε ίχνος ζοφερότητας.
Και σε αντίθεση µ’ όλα αυτά πείτε ποιος µπορεί ν’ αντισταθεί στο βαρβάτο
groove του “century eyes”; A
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Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

The big sleep
“Sleep forever”
French kiss rec.
Τα δυο πρώτα τραγούδια που έπονται της εισαγωγής δίνουν την εντύπωση ότι θα ακολουθήσει ένας φρενήρης post rock δίσκος µε το “bad blood”
που ακολουθεί, αν εξαιρέσουµε τα φωνητικά της Sonya Balchandans, να
συνηγορεί προς την ίδια κατεύθυνση.Ξαφνικά όµως, ποιος ξέρει τί νοσταλγία τους έπιασε, και το γυρίσανε σε slow µελαγχολικά. Όχι ότι στεναχωρήθηκα αλλά ως εκεί, µιας και οι The big sleep έχουν την στόφα του φασαριόζικου συγκροτήµατος. Το “tigers in our hearts” βάζει τα πράγµατα στη
θέση τους κι έπειτα όλα καλά κι ωραία πάλι. ∆εν θα µπορούσα να αποφύγω την ξέχωρη µνεία στη φωνή της Balchandans µε τον Danny Barria
όµως να κλέβει την παράσταση στο “pinkies” µε ερµηνεία που φέρνει στο
µυαλό τις καλές εποχές του Scott Weiland. A

David Cronenberg’s wife
“Bluebeard΄s room”
Blang rec.

Μεγάλη τραγωδία το θεωρώ που αυτός ο δίσκος έχει περάσει απαρατήρητος και δεν εννοώ το ευρύτερο µόνο κοινό. Καταρχήν η επιλογή να µπλέξουν στην υπόθεσή τους το όνοµα του David καταδεικνύει µια σαρκαστικοβλαβερουπερσουρεαλιστική προδιάθεση ή κοινώς ανωµαλία που την
αποτυπώνουν σ’ αισθητικό και στιχουργικό επίπεδο. Μετά τις εντυπώσεις
το ενδιαφέρον εστιάζεται στα ποιο ουσιώδη και θεέ µου τι αλητεία είναι
αυτή; Rock ‘n’ roll, garage, punk ή rockabilly; Ή µήπως όλα αυτά µαζί;
Πραγµατικά δεν ξέρω! Τόσο που κάποια στιγµή παραληρούσα αναρωτώµενος αν ο Mark E. Smith υπήρξε ποτέ µέλος των Television personalities.
Πιστέψτε µε αυτός ο δίσκος είναι τόσο γ*µ*τος όσο η ηδονική ενοχή που
προξενεί η εικόνα µιας δεκαοκτάχρονης που σκύβει, ενώ φορά καρό µίνι
φούστα και έχει ακόµη όλες τις καµπύλες στη θέση τους, για να ασπαστεί
την εικόνα του Αγίου προστάτη της µέσα σ’ ένα ορθόδοξο ξωκλήσι. A
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DVD

Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ KAKABA*

Tροπική καταιγίδα

Ου φονεύσεις

Μια οµάδα ηθοποιών που µετέχει στα γυρίσµατα
µιας πολεµικής ταινίας εµπλέκεται από τον
παραγωγό της, κατά λάθος, σε αληθινό πόλεµο
µε µια συµµορία εµπόρων ναρκωτικών κάπου
στα δάση της λατινικής αµερικής!
Παρά τους χαρισµατικούς ηθοποιούς απ’τους
οποίους ξεχωρίζει ο Robert Downey Jr. που υποδύεται έναν...µαύρο! Και ο εκπληκτικός Tom
Cruise που κυριολεκτικά κλέβει την παράσταση,
η ταινία είναι άτεχνα σκηνοθετηµένη από τον
πρωταγωνιστή της Μπεν Στιλερ, τα αστεία είναι
χονδροειδή και στερούνται πρωτότυπου χιούµορ. Πιθανώς όµως αυτό το είδος κωµωδίας που κάποιοι χαρακτηρίζουν
πολιτικά ανορθόδοξο!!! να αρέσει σε κάποιο κοινό. Παρά τις επιφυλάξεις
µου η ταινία ενδεχοµένως να διασκεδάσει τους άρρενες νεαρούς θεατές
ιδίως αν την παρακολουθήσουν µε την παρέα τους, αλλά αµφιβάλλω αν
ακόµα και αυτοί θα τη θυµούνται µετά από λίγο καιρό. A

∆ίδυµο βετεράνων αστυνοµικών αναζητεί κατά
συρροή δολοφόνο αστυνοµικό που εκτελεί
εγκληµατίες που διαφεύγουν από τη δικαιοσύνη.
Pacino και De Niro όµως το αποτέλεσµα είναι
κατώτερο των προσδοκιών ακόµα και ενός
απλού θεατή. Η ιστορία στερείται παντελώς
πρωτοτυπίας, οι σκηνές δράσης είναι απογοητευτικές και αµφότεροι οι ήρωες περιδιαβαίνουν
στο πανί χωρίς ούτε µια στιγµή να µας πείσουν
ότι µετέχουν σε αυτό που κάνουν.
Μόνο για φανατικούς θιασώτες των δύο πρωταγωνιστών και πάλι µε επιφύλαξη. A

Hancock
Χάρη στο κωµικό ταλέντο των Will Smith, Jason
Bateman, και της Charlize Theron το Hancock
αποδεικνύεται µια σύγχρονη κωµωδία µε έκδηλα
στοιχεία σάτιρας που την καθιστούν ακόµα πιο
ενδιαφέρουσα. Ο Smith σκηνοθετεί επιτυχώς
χάρη στο εξισορροπηµένο σενάριο των Ngo και
Gilligan µε τους εξαίρετα ανεπτυγµένους καλοφτιαγµένους χαρακτήρες και τις απίστευτα κωµικές σκηνές. Αν θέλετε κάτι ευχάριστο και διασκεδαστικό σίγουρα δεν πρέπει να παραβλέψετε
το Hancock. A

Wanted
Συνηθισµένος νεαρός που όλοι καταπιέζουν,
περιφρονούν και εκµεταλλεύονται ανακαλύπτει
ότι διαθέτει υπερφυσικές δυνάµεις όταν τον
στρατολογεί µια αδελφότητα δολοφόνων. Το
έργο βασίζεται σε κόµικ των Mark Millar και J.G.
Jones Σκηνοθετεί ο Ρώσος Timur Bekmambetov
δηµιουργός των “Οι Φύλακες της Νύχτας και Οι
φύλακες της µέρας” πρόσφατες εντυπωσιακές
ρωσικές ταινίες τρόµου και φαντασίας που βρήκαν διανοµή στην Ευρώπη. Η αισθητική του προσέγγιση και η σκηνοθετική του δεινότητα κίνησαν το ενδιαφέρον του Χόλιγουντ που του ανέθεσαν να σκηνοθετήσει το Wanted µε ένα εντυπωσιακότατο cast. Morgan
Freeman, Angelina Jolie, James McAvoy σε µια ταινία δράσης άνευ πρωτότυπης πλοκής, αλλά µε µερικές εντυπωσιακές sequences fx, εξαιρετικά
σκηνοθετηµένες. Οι θιασώτες του είδους θα χαρούν τη ταινία παρά την
ελλιπή της ιστορία και τους σχηµατικούς χαρακτήρες – υπενθυµίζουµε ότι
βασίζονται σε κοµικ – θα εντυπωσιασθούν από τις σκηνές δράσης ιδιαίτερα του πρώτου µέρους, θα απολαύσουν την Jolie και θα εκτιµήσουν την
υποκριτική δεινότητα του McAvoy. Άραγε αυτό δεν περιµένουµε από µια
ταινία; A
*Ο Aλέξανδρος Κακαβάς είναι σεναριογράφος.
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

Distributed Computing
Σώστε τον κόσµο από το σπίτι σας.

Χρησιµοποιήστε τον υπολογιστή σας για να θεραπεύσετε ασθένειες, να
µελετήσετε το φαινόµενο του θερµοκηπίου, να ανακαλύψετε ζωή στο
σύµπαν και καινούρια άστρα και να κάνετε πολλών ειδών επιστηµονικές
έρευνες.
Πώς; Είναι απλό. Χρησιµοποιώντας τον “αδρανή” χρόνο του υπολογιστή
σας. Τι εννοούµε αδρανή; Πολύ απλά, ο επεξεργαστής του υπολογιστή
σας “κάθεται” χωρίς να κάνει σχεδόν τίποτα, περίπου το 90% του χρόνου
λειτουργίας του. ∆εν θα ήταν ωραίο να “δανείσετε” στην επιστήµη αυτή τη
χαµένη ισχύ; Αυτό σκέφτηκαν και οι πανέξυπνοι engineers του Πανεπιστηµίου Berkeley (από τα πιο αναγνωρισµένα στον κόσµο) και εγένετo
SETI@Home.
‘Ολα ξεκίνησαν από το SETI (SETI - Search for Extra Terrestrial
Intelligence) και την ανάγκη που δηµιούργησε η συγκέντρωση σηµάτων
από τα ραδιοτηλεσκόπια και η περαιτέρω ανάλυσή τους. Ο όγκος των
δεδοµένων αυτών απαιτεί τεράστια ποσά ισχύος και συνήθως τις διαδικασίες αυτές φέρνουν εις πέρας supercomputer (Cray είσαι εδώ;). Στην προκειµένη περίπτωση αυτό δεν ήταν αρκετό και οι επιστήµονες απευθύνθηκαν στον µεγαλύτερο supercomputer του κόσµου:
Την ισχύ όλων των PCs που έχουµε στα σπίτια
µας (µην ξεχνάτε είναι @home)!
Η ιδέα είναι πολύ απλή ως σύλληψη: τα δεδοµένα
στέλνονται σε κάθε υπολογιστή ο οποίος αναλαµβάνει να τα αναλύσει και κατόπιν να αποστείλει τα
αποτέλεσµα πίσω σε έναν κεντρικό server ο οποίος τα αποθηκεύει. Από τη σύλληψη µέχρι την υλοποίηση ο χρόνος που
απαιτείται είναι σηµαντικός. Τον Μάιο του 1999 όµως το SETI@Home
έγινε γεγονός (κοντεύει τα 10 έτη) και ο υπολογιστής του καθενός µπορεί και αναλύει δεδοµένα..
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Από τότε βέβαια κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και πλέον πάρα πολλά
Distributed projects (κυρίως από το Berkeley και πάλι) έχουν βρεί το
δρόµο τους. Ενδεικτικά αναφέρω τα Folding@Home (από το Stanford –
Πρωτεϊνες ενωθείτε..) και το LHC@home (άραγε τι να γίνεται µέσα
στον Large Hadron Collider του CERN;).
Σύµµαχος σε αυτά τα εγχειρήµατα είναι η τεχνολογία µε νέους εξελιγµένους software clients (το BOINC - Berkeley Open Infrastructure for
Network Computing - του Berkeley χρησιµοποιεί και GPU Processing
Power), καινοτοµίες στον καταµερισµό των εργασιών καθώς και το
processing power που έχουν πια τα “κοινά” PC στα σπίτια µας.
Ξεκινήστε κι εσείς σήµερα κιόλας και µπορεί να είστε αυτός που θα ανακαλύψει τη θεραπεία του καρκίνου (µακάρι..) ή να ανακαλύψετε από που
έρχονται τα µικρά πράσινα ανθρωπάκια..! A
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GADGETS
Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

Logitech Comfort Lapdesk: Housing comfort
Πόσες φορές δεν έχει τύχει να πάρουµε το laptop µας στα πόδια µας
και να τριγυρνάµε µαζί του σε όλο το σπίτι, surfάροντας στο Internet,
βλέποντας ταινίες κτλ. Κάθε φορά η εν λόγω διαδικασία
συνοδεύεται από τη γνωστή υπερθέρµανση τόσο στο µηχάνηµα
όσο και στα καηµένα µας ποδαράκια, πιασµένη µέση
και λαιµός λόγω κακής στάσης και άλλα ευτράπελα.
Η Logitech για µια ακόµα φορά πρωτοπόρος, έφτιαξε
την ειδική αυτή βάση από ειδικό υλικό τεσσάρων στρωµάτων
και εργονοµική σχεδίαση για να µας γλυτώσει από όλα αυτά.
Το lapdesk µας προστατεύει από τη θερµότητα του laptop αλλά παράλληλα
αφήνει τους ανεµιστήρες να φέρουν εις πέρας το έργο τους. Έχει 12 γωνίες θέασης,
είναι πανάλαφρο και µπορούµε να το έχουµε µαζί µας παντού µέσα στο σπίτι,
στο κρεβάτι, στον καναπέ κτλ. Αποθηκεύεται επίσης πανεύκολα. Καιρός για ξεκούραση!
HTC Touch Diamond 2: Ακόµα καλύτερο ∆ιαµαντάκι
Η HTC δεν κάθεται στα αυγά της και κάθε λίγους µήνες
θέλει να µας κάνει να πουλάµε το παλιό µας Windows Mobile κινητό
και να τρέχουµε για κάτι ακόµα καλύτερο.
HTC Touch Diamond 2 λοιπόν µε µεγαλύτερη µπαταρία 1100mAh,
µεγαλύτερη οθόνη 3.2-inch TFT-LCD touch-sensitive
ανάλυσης 480 X 800 WVGA, 5MPixel camera µε autofocus
χωρίς flash δυστυχώς και επιπλέον µνήµη 288ΜΒ RAM
και 512ΜΒ ROM. Τα specs είναι εντυπωσιακά
αν και εικάζεται ότι ο επεξεργαστής ενώ είναι ίδιας ισχύος,
προέρχεται από παλιότερη σειρά της Qualcomm.
Με το ανανεωµένο TouchFlo 3D περιµένουµε
άλλη µια εµπορική επιτυχία από την HTC
µε τις πανέµορφες πολυγωνικές πλάτες..
Πηγή: Expansys
Τιµή: 465

Πηγή: apothema.gr - Τιµή: 29.85

Robonova: Το ροµπότ που χορεύει
Το ανθρωποειδές που παρουσιάζουµε µπορεί να µιµηθεί πολλές
ανθρώπινες κινήσεις: περπατάει, τρέχει, κάνει τούµπες ή ρόδα, χορεύει,
κάνει ισορροπία στο ένα πόδι ή ακόµη και κάµψεις!
Η λίστα είναι πραγµατικά ανεξάντλητη. Για την ευκολία των κινήσεων
ευθύνονται 16 σερβοµηχανισµοί τύπου HSR-8498HB
τοποθετηµένοι στις “αρθρώσεις” του. Ο σκελετός του ροµπότ
αποτελείται από ανοδιωµένο µέταλο και σκληρό πλαστικό,
που του παρέχουν προστασία και ευελιξία λόγω µειωµένου βάρους.
Η τιµή του είναι πολύ τσουχτερή και έρχεται µε 2 configuration:
προσυναρµολογηµένο ή έτοιµο προς συναρµολόγηση για τη δική σας
ευχαρίστηση. Κάντε ένα search στο youtube για να θαυµάσετε
τις πραγµατικά απίστευτες δυνατότητές του (χορεύει µέχρι και ζεϊµπέκικο!).
Πηγή: gadgetlife.gr - Τιµή: 1.299.99

Logitech G9: Gaming Mouse
Οποιοσδήποτε fragger που σέβεται τον εαυτό του στα shoot
‘em up παιχνίδια διαθέτει και τον αντίστοιχο εξοπλισµό.
Το κορυφαίο gaming mouse της Logitech έρχεται να καλύψει τις ανάγκες
των απανταχού gamer µε το ultimate gaming mouse: 3200 dpi Full USB Speed,
ρύθµιση βάρους(!), προφίλ χρηστών, αλλαζόµενο κάλυµα.
Eξίσου εντυπωσιακή είναι η µονάδα image processing µε 6.4 megapixels/second,
η µέγιστη ταχύτητα των 65 inch /sec και η µέγιστη επιτάχυνση των 20G (!)
που υποστηρίζονται. Οι “επαγγελµατίες” πάικτες
δεν θα πρέπει να έχουν πια κανένα παράπονο
και ακόµα οι πιο απαιτητικοί
θα βρουν την ακρίβεια και την ταχύτητα
που ζητούν στο προϊόν αυτό.
Happy fragging!
Πηγή: Multirama
Τιµή: 51

Casio Protrek: Ο καρπός τα έχει όλα
Για εσάς που θέλετε να έχετε ότι πιο high tech και στον καρπό
του αριστερού (ή δεξιού) σας χεριού, η Casio έχει φροντίσει για εσάς.
Η σειρά Protrek της Casio έχει ό,τι ηλεκτρονικά
χωράνε σε ανάλογο ρολόϊ (βαρόµετρο,
θερµόµετρο, µέτρηση υψόµετρου, πυξίδα, κλπ),
βάρος 105g και πάχος µόλις 11.5mm.
Τα χαρακτηριστικά της σειράς Protrek
ξεφεύγουν από τα συµβατικά ρολόγια και απευθύνονται σε πιο “σπορτίφ” προφίλ ανθρώπων που
θα χρησιµοποιήσουν τις δυνατότητές τους στο
έπακρο. Ειδικά όσο αποφασίσουν να ταξιδέψουν
µέχρι τα µακρινά Θεοδώριανα του νοµού µας
θα το χρειαστούν σίγουρα.
Πηγή: Amazon - Τιµή: περίπου 315
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Αρτινός ποιητής και στιχουργός 2α. Πρόθεση 2β. Μυκηναϊκή πόλη της Μεσσηνίας 3α. Oριακή η ταχύτητά του 3β. Γράµµατα απο τη...Μεγάρχη 3γ. Αντωνυµία 4. Υπόδειγµα (ξεν.) 5α. Παίκτρια του χάντµπολ στην Αναγέννηση
5β.Τσουβάλι 6. Οι καρποί ενός δένδρου που φυτρώνει στα ορεινά 7α. Γράµµατα από τον...ταχυδρόµο 7β. Σύνδεσµος, πρόθεση και επίρρηµα
8. Εµπιστεύοµαι την εκτέλεση έργου 9. Υποψήφια δήµαρχος Αρταίων στις πρόσφατες εκλογές 10α. Μπορεί 10β. Συνοικισµός στο ∆ήµο Ηράκλειας
ΚΑΘΕΤΑ
1α. Απερχόµενος δήµαρχος σε δήµο του νοµού Άρτας 1β. Το στερούνται εκατοµµύρια παιδιά στον πλανήτη (µία γραφή) 2α. Επίρρηµα 2β.Επαναλαµβανόµενο παραπέµπει σε κόµµα 2γ. Χαρακτηρισµός καφέ 3. Σφαδάζω 4α. Σύµφωνο
4β. Τον έχει... στραγγίξει η ∆ΕΗ 5α. Πρώτος όρος πασίγνωστης λακεδαιµονικής ρήσης 5β. Η αρχή των...εβδοµήκοντα 6α. Πρόθεση 6β. Είναι κτισµένη πάνω
στην αρχαία Αµβρακία 7α. Xωριό του δήµου Πέτα 7β. Ώθηση 8α. Όχι...όλα
8β. Η προβιά στα αρχαιοελληνικά 8γ. Κλωστίτσα (αρχ.)
9α. ∆ιεθνής εκποµπή κινδύνου (αρχικά)
AΜΥ Ν ΑΝ∆ Ρ ΟΣ
Ε ΝΕ Ρ
Ρ Α
Μ Ι
9β. Τραβώ (αντίστροφα) 10α. Χωριό στον κάµπο
Β Α Λ Α ΩΡ Α Ρ Ρ Ν
Ο
Α
Μ Κ Ι Α
Ρ
της Άρτας 10β. Κατάληξη ουσιαστικών
A
Κ
Ι
Κ
Ο
Σ

(Η λύση στο επόµενο τεύχος)

Κ
Α
Λ
Α

Υ
Ψ
Ι
Σ
Τ
Κ Α

Ρ
Α
Σ
Τ
Ε
Ρ

Α Α
ΛΑ
Ι Α
Α Π
ΦΥ
ΠΑ Ρ

ΦΟΥ
ΝΨ
Ε
Χ
Ε Τ Α
ΛΗΣ
Ι

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ARTA PRESS
ΑΡΤA

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΣΤΑΜOΥΛΗΣ

ΕVEREST

CAFE ΠΡΟΦΙΛ

LOUNGE
CAFE MAXIM

FLOCAFE

ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
ΑΤΡΑΠOΣ

ΑΡΤΙΝOΝ

LIBRARY
LOUNGE BAR

PREVERE CAFE

AU BAR

ROSSONERO CAFE

EN IΩΑΝΝΙΝΟΙΣ

CAFE ΜΟJΟ (ΚΑΝΑΛΙ)

cine ΠΑΛΛΑΣ

ΦΡΟΝΤΖΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΚΤΕΛ

ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
Η ΠOΛΥΘΡOΝΑ
ΤOΥ ΝΙΤΣΕ

ZUKERO

GOODY’ S
ΜΕΛΑΘΡOΝ
EL MUNDO CAFE

ΚΤΕΛ
ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ
CAFE PUENTE

LA SUITE BAR CAFE
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΦΙΛΟΘΕΗ
IN TIME CAFE

ΠΕΤΑ
CAFE ΜΝΗΜΕΙO
CAFE ΣΗΜΕΙΟ

Τ.Ε.Ι.

ΓΙΟΛ∆ΑΣΗΣ-∆.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
(ΓΑΒΡΙΑ)
CAFE DA LU
CAFE COTTON PLUS
Τ.Ε.Ι.
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ΠΡΕΒΕΖΑ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
CAFE CASA

ΜΕΝΙ∆Ι
CAFE OCEAN

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
DALI CAFE
eNVy
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