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Καλά σαράντα!
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Οξεία Μεγαρίτιδα
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Ο Ντίνος Γιώτης πήγε Μέγαρο,
είδε και γράφει.

8

Τα Γεφύρια της Πίνδου
Ο Σπύρος Μαντάς διασχίζει τα
ηπειρώτικα ποτάµια.
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Το Πάσχα και οι άλλοι
Ο Γιάννης Καλπούζος
αναρωτιέται για
το νόηµα της αγάπης.
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Κώστας Κατσουλάρης
Συνέντευξη: Ντίνος Γιώτης

Σ Τ Η Λ Ε Σ
4. Verbatim
Από την Αγνή Ιωάννου

εν είµαι οικονοµολόγος για να µπορώ να ερµηνεύσω τι κρύβεται
πίσω από όλους αυτούς τους όρους που εισέβαλλαν µαζί µε την
κρίση, στη ζωή µας το τελευταίο διάστηµα. Εκείνο που καταλαβαίνω, ως πολίτης αυτού του κόσµου, είναι ότι το Σύστηµα προσπαθεί
να "αυτορρυθµιστεί" και να επιβιώσει, καταγέλλοντας, από µόνο του, την
ασύδοτη πλευρά του εαυτού του.
Καταγγέλοντας δηλαδή το νεοφιλεύθερο καπιταλισµό, που µε την απληστία του άρχισε να καταβροχθίζει το ίδιο του το σώµα - όπως το βιβλικό
φίδι που τρώει την ουρά του- ευελπιστεί ότι θα γλυτώσει τα χειρότερα.
"Εξετράπην λίγο αλλά τώρα είµαι εδώ για να επανέλθω στο σωστό δρόµο"
είναι σαν να λέει.
Η συγκεκριµένη αλλαγή στη στάση του γίνεται ακριβώς για να µην αλλάξει τίποτα. Για να προστατευθεί η άρχουσα τάξη από την οργή των κάτω.
Για να επανέλθει ο καπιταλισµός στη φυσιολογική λειτουργία του, χωρίς
να κινδυνεύουν να ανατραπούν οι δοµές του, εξαιτίας της απληστίας που
επέδειξε τα τελευταία χρόνια πουλώντας, κυρίως µέσω των Τραπεζών,
αέρα κοπανιστό µε τη µορφή διάφορων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων.
Υποθέτω ότι για αυτό το λόγο -και πιθανόν µια σειρά άλλους που εµείς οι
κοινοί θνητοί δεν γνωρίζουµε- οι πλούσιοι τα "βρήκαν" µεταξύ τους στη
σύνοδο των ηγετών της G20 στο Λονδίνο, γεφυρώνοντας τις αντιθέσεις
µεταξύ ΗΠΑ και Βρεττανίας από τη µια µεριά και της Ευρώπης (Γαλλία Γερµανία) από την άλλη και εξουσιοδότησαν το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο να στηρίξει την παγκόσµια οικονοµία µε 1,1 τρις δολάρια.
Ωστόσο διαισθάνοµαι ότι το αύριο θα έχει µικρή σχέση µε το σήµερα, όσο
και αν το σύστηµα δείχνει άτρωτο. Και ο λόγος είναι ότι η κρίση δεν
αφορά µόνο στην οικονοµία. Το παιγνίδι παίζεται, ήδη, σε περισσότερες
πίστες: περιβάλλον, κοινωνία, µετανάστευση, πολιτισµός. Η καρτεσιανή
λογική µε την οποία ο άνθρωπος αντιµετώπιζε τη Γη ως τόπο απεριόριστων και ανεξάντλητων πόρων, άρα ως πεδίο συνεχούς εκµετάλλευσης
υπονοµεύεται από την ίδια την παγκοσµιοποίηση. Σχεδόν όλοι γνωρίζουν
σήµερα ότι η πολλά υποσχόµενη ποσοτική ανάπτυξη δεν έφερε την πραγµατική ευτυχία στους ανθρώπους. Οι περισσότεροι κάτοικοι του παγκόσµιου χωριού, που είναι ο πλανήτης µας σήµερα, είναι δυστυχείς εξαιτίας
της φτώχιας τους. Και αυτή είναι µια εξοργιστική ανισορροπία που κανείς
δεν ξέρει που θα οδηγήσει.

∆

Θ Ε Μ Α Τ Α
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5. Πνεύµα Αντιλογίας
Από τον Αντίλογο

17. Βιβλίο
Από τον Κώστα Κατσουλάρη

17

Υ.Γ. Ο τίτλος του εντιτόριαλ αφορά στα σαράντα τεύχη που φτάσαµε
αισίως µε το σηµερινό και µε την ευκαιρία αυτή θέλω να σας ευχαριστήσω για την αγάπη που δείχνετε όλο αυτόν τον καιρό στην ARTA PRESS.
Καλή Ανάσταση! A

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ντίνος Γιώτης

18. Μουσική

ΑRT DIRECTOR: Κατερίνα Καρανάσου

Από τον Ευθύµιο Σακκά

19. DVD
Από τον Αλέξανδρο Κακαβά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α:
Γιώργος Παπασωτηρίου, Κώστας Κατσουλάρης, Aλέξανδρος Κακαβάς,
Αγνή Ιωάννου, Ευθύµιος Σακκάς, ∆ηµήτρης Νάκης, Γιάννης Παλαβός, Αντίλογος
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: Γιάννης Καλπούζος, Σπύρος Ι. Μαντάς
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αrta Press, Σπύρος Ι. Μαντάς
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Θωµάς Ξυλογιάννης, Τηλ.: 6945 834691
WEB DESIGNER: Skoumas
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Dot Repro Α.Ε., Ανδροµάχης 51, 176 71 Αθήνα

20. Ψηφιακός κόσµος

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Παναγιώτης Γιώτης

Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Εκδόσεις Ηώκαινο, Θεοδώριανα Άρτας
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.

21. Gadgets
Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

20

www.artapress.gr

e-mail: artapress@yahoo.gr
Εξώφυλλο: Πίνακας του Στράτου Στασινού
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

VERBATIM
Επιµέλεια: Αγνή Ιωάννου

ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ

"Θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε τον ρόλο σας αν είσθε
Περιφερειάρχης της Ηπείρου ή Περιφερειάρχης της Ν∆
στην Ήπειρο"

Ο Σπύρος Μαντάς ανήκει στις περιπτώσεις των ανθρώπων που έκαναν το µεράκι τους τέχνη. Περιοδεύοντας επί χρόνια
στην Ελλάδα και τη Βαλκανική µελέτησε
επί τόπου Ιστορία, Λαογραφία, Τέχνη.
Είναι εκπαιδευτικός µε σπουδές στο
Οικονοµικό και το Πάντειο Πανεπιστήµιο. Από το 1982 ασχολείται σχεδόν
αποκλειστικά µε τη µελέτη των πέτρινων
γεφυριών αλλά και των µαστόρων της
ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου.
Προς τούτο ίδρυσε το 2001, µαζί µε
άλλους συνεργάτες, το Κέντρο Μελέτης
Πέτρινων Γεφυριών (ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.) στο
οποίο είναι πρόεδρος. Τελευταία του
δουλειά το παρόν λεύκωµα για τα πέτρινα γεφύρια στη Βόρεια Ήπειρο.
(Πληροφορίες: Σπύρος Μαντάς, Ηλία Ζερβού 50, 11144 Αθήνα, τηλ. 210 2010659 &

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΑΡΤΑΣ θέτει το δίληµα
στον κ. Πανοζάχο για τα έργα που (δεν) έχει κάνει
η κυβέρνηση της Ν∆ στην Ήπειρο.

"Υπηρετώ την Ήπειρο µε εντολή της κυβέρνησης της
Ν∆"
Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ, Γεν. Γραµµατέας
Περιφέρειας Ηπείρου, απαντά στο προηγούµενο
δίληµµα.

"Είναι απαράδεκτο η συνεταιριστική γαλακτοβιοµηχανία ∆Ω∆ΩΝΗ να στηρίζει µε τα κέρδη της το χαρτοφυλάκιο της Αγροτικής Τράπεζας, τα προνόµια των µεγαλοστελεχών της"
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, σε οµιλία του

6938121276)

A

στα Γιάννενα στις 8/3/2009, δεσµεύεται
ότι τα κέρδη της ∆Ω∆ΩΝΗΣ
θα παραµείνουν στην Ήπειρο.

"Πριν φτάσουµε καν στο Μέγαρο, όλη η Ελλάδα γνώριζε το πρόβληµα µε τα µνηµεία µας"
Ο µουσικοσυνθέτης ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ,
υπερακοντίζοντας για την εκδήλωση "Άρτα,
Χθες, Σήµερα, Αύριο" στο Μέγαρο Μουσικής.

" Η Άρτα είναι τρόπος ζωής"
Ο ∆ήµαρχος Αρταίων
ΠΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ
εκθειάζει στην οµιλία του,

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΤΗΣ ΒΑΝΤΑΣ
Η Βάντα Κουτσοκώστα, γνωστή από την πολύχρονη
δράση της στην Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος, όπου εργάστηκε ως υπεύθυνη γραφείου Τύπου και
στη σύνταξη της εφηµερίδας ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ αλλά και
από την ενασχόλησή της µε τη στιχουργική (Καζαντζίδης, Τερζής, Βιτάλη, Σούκας), στο τελευταίο της µυθιστόρηµα καταπιάνεται µε τον αγώνα µιας νεαρής όµορφης γυναίκας να ξανακερδίσει τη ζωή της. A

στην ίδια εκδήλωση,
τη σπουδαιότητα του να είναι κανείς Αρτινός.

"Όπως όλοι γνωρίζετε βρίσκεται στην Ελλάδα η νοµπελίστρια κα Κρούγκµαν και ο υπουργός τη συνοδεύει
στην επίσκεψή της στον πρωθυπουργό!"

Θα γίνουν τα ΤΕΙ Πανεπιστήµια;

Ο υφυπουργός Οικονοµικών ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
αλλάζει φύλο στο διάσηµο νοµπελίστα,
στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει την απουσία
του προϊσταµένου του υπουργού κ.Παπαθανασίου
από τη Βουλή.

"Είναι γνωστό ότι ο Σουφλιάς δεν ακούει καλά!"
Ο βουλευτής της Ν∆
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ εκφράζει
το παράπονό του για ένα ραντεβού
που εκκρεµεί από τον περασµένο Νοέµβριο,
µε τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε.

"Ηταν πολιτικό έγκληµα, οι δράστες του οποίου είναι
σήµερα πρωταγωνιστές στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Το κακό που έκαναν δεν συγκρίνεται παρά µονάχα µε
την επταετή επέλαση των ανεγκέφαλων συνταγµαταρχών και της παρέας τους".
Ο συγγραφέας ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ
για την ιδιωτική τηλεόραση στη χώρα µας.
ARTA PRESS 4

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου κ. Γκίκας Γρηγόριος απευθύνει χαιρετισµό.
Οι εξελίξεις στο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µε βάση και τις αλλαγές στη νοµοθεσία για την εκπαίδευση, που συντελούνται σε επίπεδο κρατών-µελών της Ε.Ε, έχουν
δώσει το έναυσµα για συζητήσεις, προβληµατισµούς και τοποθετήσεις . Στα πλαίσια αυτά
µε πρωτοβουλία του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου πραγµατοποιήθηκε, στις 23 Μαρτίου 2009, στην αίθουσα «Σκουφάς», στην Άρτα, εκδήλωση- συζήτηση µε θέµα: «Η µετεξέλιξη των Τ.Ε.Ι. σε
Πανεπιστήµια» µ ε εισηγήσεις του κ. Μητρόπουλου Αθανάσιου, Προέδρου Τ.Ε.Ι. Καβάλας,
του κ. Ναξάκη Χαρίλαου Καθηγητή Τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου, του κ. Αντωνίου Αντώνη, Αντιπροέδρου Τ.Ε.Ι. Πειραιά και τέλος του κ. Πασχαλούδη ∆ηµήτριου, Προέδρου Τ.Ε.Ι. Σερρών. A
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ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
740 αρτινοί επισκέφτηκαν πέρυσι τη Βιβλιοθήκη Σκουφά, αγαπητό µου
πνεύµα. Τουτέστιν δύο άτοµα την ηµέρα. Συνωστισµός.

TA ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΤΟΠΙΑ
«Τα µέσα του τοπία» εκθέτει από την Παρασκευή 3 Απριλίου ο Αρτινός, εκ Γραµµενίτσας, σκηνοθέτης Στράτος Στασινός στον
πολυχώρο του «Μακρυγιάννη», παρουσιάζοντας στο αρτινό κοινό και την άλλη του ιδιότητα. Πρόκειται για πίνακες που ετοίµασε
ειδικά για την έκθεση αυτή και είναι η πρώτη
φορά που εκθέτει έργα ζωγραφικής στην
Άρτα. Την πρωτοβουλία είχαν οι Σύλλογοι
«Πολιτών Παρέµβαση» και «Ο Μακρυγιάννης». Η έκθεση θα διαρκέσει µέχρι την
Κυριακή 26 Απριλίου και είναι ανοιχτή καθηµερινά τις ώρες 11.00 – 14.00 και 19.00 –
22.00. A

Πάραυτα ο ∆ήµος Αρταίων, εξαιτίας του κυκλοφοριακού προβλήµατος που
εδηµιουργείτο στους γύρω δρόµους, έσπευσε να ανακοινώσει αυστηρά
πρόστιµα και αφαίρεση πινακίδων για τις παράνοµες σταθµεύσεις.
Κατόπιν τούτου, σε ένδειξη διαµαρτυρίας, τα σχολεία της ΄Αρτας δεν
συµµετείχαν στους µαθητικούς αγώνες Θεάτρου.
Πριν φτάσουµε στο Μέγαρο το πρόβληµά µας µε τα µνηµεία έγινε γνωστό
δήλωσε ο µουσικοσυνθέτης Νίκος Παπακώστας. Και αφού φτάσαµε ξανάγινε άγνωστο, θα συµπλήρωνα εγώ αγαπητό µου πνεύµα...
∆εν νοµίζω ότι πάµε για διπλή κάλπη τον Ιούνιο δήλωσε ο βουλευτής της
Ν∆ Κώστας Παπασιώζος, χαρακτήρισε δε χαλαρή την ψήφο στις ευρωεκλογές.
Μετά τη δήλωση Παπασιώζου, ήσυχος ο νοµάρχης κ. Παπαβασιλείου
πετάχτηκε µέχρι το Ντητρόιτ για να παραστεί στην παρέλαση των οµογενών για την 25η Μαρτίου. Και χωρίς τους υπόλοιπους αρτινούς πολιτικούς
στην εξέδρα.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ

Στις επάλξεις οι Αρτινοί για την ιστορία τους έγραψε η εφηµερίδα "το
Ποντίκι" για την εκδήλωση στο Μέγαρο. Και πώς ανέβηκαν οι Αρτινοί στις
επάλξεις του κλειστού κάστρου;

Επιστηµονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραµεική θα διεξαχθεί από
την Τρίτη 5 έως και το Σάββατο 9
Μαΐου 2009, στην Αίθουσα «Βασίλειος
Πυρσινέλλας»
του
Πνευµατικού
Κέντρου του ∆ήµου Ιωαννιτών, οδός
Αγίας Μαρίνης 55. Στην συνάντηση
έχουν δηλώσει συµµετοχή 147 σύνεδροι. Οι προφορικές ανακοινώσεις
ανέρχονται σε 87 και οι ανακοινώσεις
τοίχου (posters) σε 38.
Η επιστηµονική συνάντηση διοργανώνεται από την ΙΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
Ηπειρωτικών Σπουδών. Έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και είναι αφιερωµένη στην αείµνηστη Ηώ Ζερβουδάκη.
Πληροφορίες: Γραµµατεία: Χρήστος Κλείτσας. Τηλ: 2651001062 e-

mail: ibepka@culture.gr
Αγγελική Πανάτση. Τηλ: 2651072587 e-mail: aihs@culture.gr

A

Υπηρετώ την 'Ηπειρο µε εντολή της κυβέρνησης, δήλωσε ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας της Ηπείρου ∆ηµήτρης Πανοζάχος. Το ζήτηµα
είναι, αγαπητό µου πνεύµα, εάν η ίδια η κυβέρνηση υπηρετεί την 'Ηπειρο...
Ο πολιτισµός συνάντησε την Ιστορία στο Μέγαρο, διάβασα. Εγώ εκείνο
που είδα ήταν το Νοµάρχη να "συναντά" το ∆ήµαρχο αγαπητό µου πνεύµα...
Η παράσταση "Το κλουβί µε τις τρελές" ανέβηκε στην αίθουσα Μακρυγιάννη για ένα µήνα. Το κλουβί µε τις άλλες "τρελές" παίζει µονίµως όλο
το χρόνο...
Ηµέρες που είναι αγαπητό µου πνεύµα, θέλω να εκφράσω την απορία µου
για το ότι όποιος ασκεί κριτική στο ΚΚΕ είναι αντικοµουνιστής. Είναι σαν
να ισχυρίζοµαι ότι όποιος δεν είναι ορθόδοξος είναι αντιχριστιανός...
Συσκότιση των δηµοτικών κτιρίων έγινε το βράδυ του Σαββάτου της 28ης
Μαρτίου στην ώρα της Γης. Τα µυαλά µας, αντιθέτως, αγαπητό µου πνεύµα, είναι µονίµως συσκοτισµένα για όλες τις ώρες του χρόνου...
Aντίλογος

Του Γιάννη Παλαβού
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Toυ Ντίνου Γιώτη
"'Αρτα, Χθες, Σήµερα, Αύριο" ετιτλοφορείτο η εκδήλωση που διοργάνωναν
η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας και ο ∆ήµος Αρταίων το βράδυ της
14ης Μαρτίου 2009, στο Μέγαρο Μουσικής, στην Αθήνα. ∆εν θα την έχανα
µε τίποτα, ακόµα και αν χρειαζόταν να αγοράσω την πρόσκληση στη µαύρη
αγορά. ∆εν χρειάστηκε όµως, αφού εξοικονόµησα εύκολα µια τέτοια στην
συνέντευξη Τύπου που δόθηκε τρεις µέρες νωρίτερα στο βιβλιοπωλείο
Ιανός. Που έγινε χωρίς τους δηµοσιογράφους των µεγάλων εφηµερίδων,
τους διαπιστευµένους στο Υπουργείο Πολιτισµού. Πιθανόν η πρόσκλησή
µου να ήταν µια από εκείνες που προοριζόταν για αυτούς.
Έτσι, µε το µαγικό χαρτί ανά χείρας πέρασα την γυάλινη πόρτα του Μεγάρου. Με διακατείχε τροµερή περιέργεια και και µια µικρή αγωνία για αυτό
που θα επακολουθούσε. Ίσως, επειδή το παιδί µπορεί να αφήνει την πόλη
του, αλλά η (γενέθλια) πόλη ποτέ το παιδί.
ARTA PRESS 6

∆εν επρόκειτο για καµία συναυλία κλασικής µουσικής, ούτε για καµία πρωτοποριακή θεατρική παράσταση που συνηθίζονται στο Μέγαρο και έλκουν
ως µαγνήτης το φιλότεχνο αθηναϊκό κοινό. Αντιθέτως η πτωχή πλην τίµια
Άρτα έβαλε τα καλά της και πήγε Μέγαρο. Ως απαστράπτουσα δεσποσύνη, έρριξε πάνω της µεταξωτά ιµάτια και κατηφόρισε στην πρωτεύουσα.
Σκοπός της, αφενός µεν να δείξει τα βυζαντινά της κάλλη στους υπόλοιπους 'Ελληνες, αφετέρου δε να συγκινήσει το Μέγα Λογοθέτη του κράτους, προκειµένου αυτός να επιδείξει ενδιαφέρον για τα εγκατελειµµένα
µνηµεία της. Τώρα, εάν στη λαµπρή τελετή οι υπόλοιποι, πλην Αρτινών,
Έλληνες καθώς και ο καθ΄ύλην αρµόδιος υπουργός Πολιτισµού απουσίαζαν, αυτό είναι µια άλλη (βυζαντινή) ιστορία.
∆ιασχίζω τη µεγάλη σάλα. Το φουαγιέ έχει γεµίσει µε Αρτινούς του
κέντρου και της περιφέρειας που ήρθαν ως επι τούτου για την ξεχωριστή
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αυτή ηµέρα. Υπουργοί, βουλευτές, µητροπολίτες, νοµάρχες, δήµαρχοι και
υποψήφιοι όλων των προηγούµενων κατηγοριών, πρόεδροι πάσης φύσεως, κοσµικοί περπατούν πάνω στα καλογυαλισµένα µάρµαρα του Μεγάρου. Περνάω ανάµεσα στους καλοντυµένους καλεσµένους, χαιρετώ γνωστούς. "Πως από εδώ φίλτατε;" ρωτάω γνωστό δηµοσιογράφο της Άρτας.
“Άφησα τον παίδαρο, για να έρθω να δω το Μέγαρο" µου απαντάει αστειευόµενος. Είναι αλήθεια. Αρκετοί Αρτινοί, µε αφορµή την εκδήλωση, έρχονταν για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής. Εκείνη τη στιγµή συνειδητοποίησα ότι επικοινωνιακά οι διοργανωτές είχαν κάνει µπίγκο. Όλοι θα
έρχονταν στο Μέγαρο, ανεξαρτήτως αν η εκδήλωση ονοµάζοταν "Άρτα,
Χθές, Σήµερα, Αύριο" ή " Τάσος και Γκόλφω". Απόδειξη η µεγάλη ζήτηση
για τις προσκλήσεις. Χρειαζόσουν µέσο για να βρεις µια πρόσκληση την
τελευταία στιγµή και όσοι δεν τα κατάφεραν τα έβαζαν µε τους διοργανωτές. Ακούγεται ο ήχος της έναρξης. Ωραία, ας πάµε να δούµε περί τίνος
πρόκειται αυτή η πολυδιαφηµισµένη εκδήλωση.
Τρείς ώρες αργότερα, κατευθύνοµαι προς το µπαρ του φουαγιέ. Χρειάζοµαι επειγόντως ένα ποτό.
"΄Εχουµε κλείσει κύριε" µε ενηµερώνει ο µπάρµαν, "µπορείτε να πάρετε
µόνο νερό". Ας είναι και νερό σκέφτοµαι και κατεβάζω µε ευχαρίστηση
µερικές γουλιές. Βλέπω τον κόσµο να αδειάζει σιγά-σιγά τη µεγάλη αίθουσα. Προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω τις εκφράσεις τους. Μάταια προσπαθώ να διακρίνω το υγρό βλέµµα της νοσταλγίας και της συγκίνησης
στα πρόσωπά τους. Εκτός, ίσως, από αυτούς που συγκινήθηκαν από το
λόγο του δηµάρχου. Λόγος, που είχε από όλα: και Ποίηση και Σύζευξη και
Αποχέτευση. Αν εξαιρέσω όλους εκείνοι που σε υπηρεσία ή µε επιτήδευση επιδεικνύουν τον ενθουσιασµό τους, δυσκολεύοµαι να καταλάβω τι
σκέπτονται και πως αισθάνονται οι περισσότεροι. Ίσως επειδή δυσκολεύονται, όπως και εγώ να απαντήσουν τι ακριβώς ήταν αυτό που µόλις παρακολούθησαν. Προεκλογικές οµιλίες, επιστηµονική διάλεξη, προβολή διαφανειών, συναυλία του Νίκου Παπακώστα;
Και αν ήταν για να βγάλουν τους πανηγυρικούς τους λόγους ο νοµάρχης
και ο δήµαρχος, γιατί χρειαζόταν να το κάνουν στο Μέγαρο και όχι στην
Άρτα;
Και αν ήταν να παρακολουθήσουµε µια εκδήλωση µόνο για τα βυζαντινά
µνηµεία, τότε γιατί δεν γινόταν µια ηµερίδα;
Και αν χρειαζόταν µια συναυλία, τότε γιατί να µην συµµετέχουν και άλλοι
εκλεκτοί αρτινοί µουσικοί και γιατί να απουσιάζει η µουσική τοπική παράδοση;
Και αν θέλαµε να µιλήσουµε για όλα αυτά του τίτλου, τότε γιατί υπήρχε
µόνο το µισό χθες, και καθόλου το σήµερα και το αύριο; Και αν στοχεύαµε
στο όλον, τότε γιατί απουσίαζαν οι ήδη εξαγγελθείσες εκθέσεις βιβλίων
Αρτινών συγγραφέων και ανάγλυφων των βυζαντινών µνηµείων;
Υποψιάζοµαι το αντεπιχείρηµα. Μα, έπρεπε να γίνει κάτι µεγάλο και
κεντρικό για να γνωστοποιήσουµε την κληρονοµιά µας.
Πίνω και το υπόλοιπο νερό, καθώς αποχωρούν και οι τελευταίοι. Ωραία,
σκέφτοµαι. Σύµφωνοι. Αν έγινε για να συγκινήσουµε τον υπουργό Πολιτισµού, τότε που ήταν ο κ. Σαµαράς; Και αν έπρεπε να ειπωθεί κάτι από την
κυβέρνηση, τότε γιατί δεν ειπώθηκε από τον παρόντα στην εκδήλωση αρτινό υφυπουργό Υγείας κ.
Γιώργο Παπαγεωργίου, παρά µόνο εδόθη ο άχαρος
ρόλος στον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Βλάχο;
Και αν η εκδήλωση έγινε για να κάνουµε γνωστά τα
µνηµεία µας στους ξένους, τότε γιατί απουσίαζαν οι
ξένοι; Και αν έγινε για να γράψουν τα µεγάλα ΜΜΕ
για την Άρτα, τότε γιατί δεν γράφτηκε και δεν ειπώθηκε (σχεδόν) τίποτα; Απορίες αφελούς.
Ξανακοιτάζω το πρόγραµµα: “Άρτα, Χθές, Σήµερα,
Αύριο” γράφει. Αναρωτιέµαι. Το Χθες;
Το χθες περιορίστηκε στη βυζαντινή περίοδο της πόλης µέσα από την
παρουσίαση των βυζαντινών της µνηµείων. Και µάλιστα µέσα από µια οµιλία του ακαδηµαϊκού κ. Παναγιώτη Βοκοτόπουλου, αντικείµενο ίσως µιας
επιστηµονικής ηµερίδας, που περισσότερο απευθυνόταν σε ένα ειδικό
ακροατήριο και όχι στο πλατύ και ετερόκλητο κοινό του Μεγάρου. Ποιός
θα άκουγε στο Μέγαρο τον εξαίρετο ακαδηµαϊκό, που µαζί µε τις αιχµές
που άφησε για την εγκατάλειψη των µνηµείων, να εξηγεί γιατί η Παναγία
της Βλαχέρνας είναι τρίκλιτη θολωτή βασιλική;
Αµέσως µετά είδαµε ξανά ακριβώς τα ίδια βυζαντινά µνηµεία (µε ολίγη από
Αµβρακία) σε µια συρραφή εικόνων που περισσότερο θύµιζε slideshow,
παρά ντοκιµαντέρ που φιλοδοξεί να αναδείξει τον πολιτιστικό πλούτο της
περιοχής.

Πέρασε σχεδόν µιάµιση ώρα και η βαρεµάρα άρχισε να απλώνεται στην
κατάµεστη αίθουσα.
Το σήµερα; Ο νοµάρχης κ. Γιώργος Παπαβασιλείου, στην οµιλία του,
παραδέχεται και οµολογεί ότι τα µνηµεία της Άρτας είναι κλειστά. Όµως,
όπως λέει και η γνωστή διαφήµιση "No Martini, no Ρarty". Παράλληλα ο κ.
νοµάρχης δεν παραλείπει να χαρακτηρίσει την βραδιά "ως κορυφαία εκδήλωση πολιτισµού". Καλά τώρα.
Ο δήµαρχος κ. Πάνος Οικονοµίδης, αφού πρώτα εξέφρασε την ιερή οργή
του για τους υπεύθυνους -που φυσικά ζουν εκτός Άρτας- σε µια αποστροφή του εκτενούς απολογιστικού λόγου του λέει και το εξής: "Η Άρτα
είναι τόπος και τρόπος ζωής". Καλά, τόπος, το καταλαβαίνω, τον επιλέγεις και πας εκεί και εγκαθίστασαι. Αλλά και τρόπος; δηλαδή, όπως λέµε
αµερικάνικος τρόπος ζωής; αν και γεννήθηκα και µεγάλωσα στην Άρτα,
έσπαγα το κεφάλι µου όλο το βράδυ για να ανακαλύψω τι είναι αυτός ο
"artinos way of life".
Το εύκολο είναι να κατονοµάζεις τον υπεύθυνο, το ζήτηµα όµως είναι εσύ
τι κάνεις τόσα χρόνια. Θέλει τέχνη, πράγµατι, να µιλάς για το σήµερα της
Άρτας, από την σκοπιά του ουδέτερου παρατηρητή, ως να µην φέρεις
καµία ευθύνη γιά όσα καταπληκτικά συµβαίνουν: Το Κάστρο παραµένει
κλειστό τα τελευταία 16 χρόνια. Το Μουσείο δεν έχει προσωπικό για να
ανοίξει. Η Παρηγορήτρια κινδυνεύει να πέσει. Το Γεφύρι, τόπος σκουπιδιών, γεφυρώνει τις περισσότερες µέρες του χρόνου έναν στεγνό Άραχθο. Το Ιµαρέτ, ως αλλόθρησκο µνηµείο, πνίγεται µέσα στη βλάστηση και
την αδιαφορία. Οι ελάχιστες θέσεις της αρχαίας Αµβρακίας - που υπέστη
µια δεύτερη καταστροφή µετά τους Ρωµαίους, από τους Νεοέλληνεςασφυκτιούν µέσα στον οικοδοµικό ιστό της σύγχρονης πόλης. Ένα παράδειγµα: ο ναός του Πυθίου Απόλλωνα θυµίζει οικόπεδο για αντιπαροχή και
σε καµία περίπτωση το λατρευτικό κέντρο της αρχαίας Αµβρακίας. Η σύγχρονη πόλη κτίστηκε και συνεχίζεται να κτίζεται µε τον πλέον ακαλαίσθητο τρόπο, µε την ευθύνη φυσικά των τοπικών αρχόντων...
Όσο για το αύριο; αφήστε το για αύριο καλύτερα...
Τρίτο µέρος, η συναυλία. Τι να πω...όλοι οι αρτινοί µεγάλωσαν, ακούγοντας από τα γεννοφάσκια τους, µαζί µε το "Τζουµέρκα µου περήφανα" και
ακούσµατα του Φράνκο Σιµόνε και του Ωδείου Κόνταλυ. Ωστόσο είχαν την
ευκαιρία στο Μέγαρο να δούν για πρώτη φορά µαέστρο µε φράκο να διευθύνει ζεϊµπέκικο. Τώρα, αγαπητέ µου αναγνώστη, αναρωτιέσαι γιατί έγιναν όλα αυτά; ∆ιάλεξε µόνος σου - εγώ αδυνατώ- τη σωστή απάντηση:
• Να µάθει όλος ο κόσµος ότι είµαστε ανίκανοι να διαχειριστούµε τα µνηµεία µας
• Να πιέσουµε την κυβέρνηση να βάλει το χέρι στην τσέπη και ως γνωστόν
η κυβέρνηση µόνο αν της βάλεις τις φωνές µέσα από το Μέγαρο καταλαβαίνει
• να επισκεφθούν οι Αρτινοί που δεν είχαν πάει µέχρι τότε, το Μέγαρο.
• να προβληθούν τα µνηµεία
• να προβληθούν οι διοργανωτές
• µας περίσσευαν χρήµατα και δεν ξέραµε τι να τα κάνουµε
Η ψύχρα της βραδιάς µε χτυπάει στο πρόσωπο, καθώς βγαίνω στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Αναρωτιέµαι ποιός είχε
την ιδέα και πόσο στοίχισε το όλον event. Θέλω να
προλάβω όλους εκείνους που θα πούν "µα το όλο
εγχείρηµα πέτυχε, τις λεπτοµέρειες κοιτάς τώρα;".
∆υστυχώς και λυπάµαι που το λέω δεν πρόκειται
για λεπτοµέρειες αλλά για µια εν τω συνόλω πρόχειρη, βαρετή και ως ένα βαθµό κακόγουστη κατασκευή. Στο τέλος δε της εκδήλωσης ο κ. Παπαβασιλείου υπόσχεται ανάλογη συνέχεια για τον
Αµβρακικό και τα Τζουµέρκα. Προς Θεού, κύριε
Νοµάρχα, µην το κάνετε! Καλύτερα διαθέστε τα
χρήµατα για να γίνει κανένας δρόµος.
Συµπερασµατικά η Άρτα ως ολότητα και ως συναίσθηµα απουσίαζε από τη
συγκεκριµένη βαδιά στο Μέγαρο. Λένε ότι ο σκοπός (εδώ, η προβολή των
µνηµείων) αγιάζει τα µέσα (η εκδήλωση στο Μέγαρο). Και όµως, προσωπικά έµεινα µε την εντύπωση ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο, εννοώ ότι
τα µέσα ήταν ο σκοπός και τανάπαλιν... Η συγκεκριµένη εκδήλωση θα
ξεχαστεί, µάλλον σύντοµα. Και καλά θα κάνει. Σκέφτοµαι πόσο συχνά
εµείς οι Νεοέλληνες ανατρέχουµε στο ένδοξον παρελθόν προκειµένου να
γεµίσουµε το σηµερινό µας κενό. Και συνήθως, όπως είπε και ο Ανακρέων,
µπλέκουµε τα (πολιτιστικά) µπούτια µας... A
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Tου Σπύρου Ι. Μαντά

∆Ë˜ ÕÚÙ·˜ ÙÔ ÁÂÊ‡ÚÈ!
∆ Ë˜ ∫Ô‡ÚÙÈ·˜ ÙÔ ÁÂÊ‡ÚÈ!
∆Ô ÁÂÊ‡ÚÈ ÙÔ˘ ¡Ô‡ÙÛÔ˘!
∆Ë˜ ¶¤ÙÚ·ÓË˜ ÙÔ ÁÂÊ‡ÚÈ,
ÙË˜ ¶Ï¿Î·˜,
ÙË˜ ∆·Ù¿ÚÓ·˜!
∏ Î·Ì¿Ú· ÙË˜ ∫ÚÈÂÛÙﬁ‚·˜!
§· Ô‡ÓÙÈ· ¡Ô˘¿Ô˘·,
Ï· Ô‡ÓÙÈ· µÈ¿ÎÏÈ!
∆Ô ÁÂÊ‡ÚÈ ÙË˜ ∫˘Ú¿˜!
∆Ô˘ ∂‚Ú·›Ô˘,
ÙË˜ ¡ÔÓÔ‡Ïˆ˜,
ÙÔ˘ ¶·Û¿...

ΠΑΝΩ: Το γεφύρι της Άρτας, προπολεµικά!
Τετράτοξο, µε αρκετές ανακουφιστικές παραθυρίδες,
παρουσιάζεται ως το πιο θρυλικό του χώρου
χάρη στη θυσιασµένη γυναίκα του πρωτοµάστορα.
Χτίστηκε µε τη µορφή που το βλέπουµε αρχές 17ου αιώνα,
τα θεµέλια του όµως ανάγονται στην εποχή του Πύρρου.
∆ΕΞΙΑ: Το γεφύρι της Πλάκας,
στον Άραχθο ποταµό, στα Τζουµέρκα.
Καταγράφεται σήµερα σαν το µεγαλύτερο µονότοξο στα Βαλκάνια.
Χτίστηκε το 1866, µε 187.000 γρόσια,
απ’ τον Πραµαντιώτη πρωτοµάστορα Κώστα Μπέκα.
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Μονότοξα, δίτοξα, πολύτοξα γεφύρια! Γεφύρια Ηπειρώτικα, που πάει να πει λίθινες βέργες, τροχιές δέους, να προσπαθούν να ζεύξουνε το …άπειρο! Πέτρινα όλα τους και
θολωτά, κουρασανόχτιστα, για να καλύψουν µιαν ανάγκη προέκτειναν τη φύση! Κι όλα
αυτά στην Πίνδο όπου, ανέκαθεν, η επικοινωνία σήµαινε περιπέτεια, ταξίδι επικίνδυνο…
Στη Ήπειρο, γενικότερα στην Πίνδο, η κάλυψη της συγκεκριµένης ανάγκης -της γεφύρωσης των ποταµών- υπήρξε, από πολύ παλιά, κάτι παραπάνω από επιτακτική. ∆υο φόβους
είχε πάντα ο ορεσίβιος ντόπιος, δυο φόβους ανοµολόγητους λες κι
έτσι θα τους ξόρκιζε. Από τη µια µεριά φοβόταν τους ληστές, από την
άλλη συναπάντηµα κακό µε αδιάβατα ποτάµια. Κι αν για τους πρώτους
δεν µπορούσε να κάνει τίποτα -ήταν ζήτηµα υποτίθεται των αρχώνγια τα δεύτερα, τα ποτάµια, ονειρευόταν γεφύρια πέτρινα, που βέβαια
έπρεπε να στήσει µοναχός του. Πολλά τα ποτάµια, πολλοί οι χείµαρροι, αµέτρητοι οι λάκκοι, ενώ, απ’ την άλλη, µεγάλη, παροιµιώδης η
φτώχεια του τόπου. Κι όµως, παρά την τεράστια διάσταση ανάγκης
και µέσων κάλυψης, ο αριθµός των γεφυριών που χτίστηκαν εδώ
πραγµατικά εκπλήσσει.
Αναµφίβολα η τουρκοκρατία υπήρξε η εποχή που έδωσε όχι µόνο τα
πολλά, αλλά και τα …διαφορετικά γεφύρια! Πρόκειται για λαϊκές
κατασκευές του λεγόµενου «ανατολίτικου» ρυθµού, ο οποίος στην
ευρύτερη περιοχή της Πίνδου έµελλε να εξελιχθεί σε έναν ειδικό,
πολύ ενδιαφέροντα τύπο! Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά στο κάθε
πετρογέφυρο -οι συνιστώσες του ρυθµού- αλλά όµως και ιδιαιτερότητες που καθιστούν την κάθε κατασκευή µοναδική -χαρακτηριστικό
αυτό πολύτιµο κάθε λαϊκής τέχνης.
Η τελική µορφή, η ταυτότητα των γεφυριών εδώ, δεν εξαρτάται µόνο
από τον αριθµό των τόξων τους. Παίζει ρόλο και το σχήµα των τελευταίων -ηµικυκλικά ή οξυκόρυφα- όπως και η θέση που καταλαµβάνουν
στην όλη κατασκευή ανάλογα µε τη λειτουργικότητά τους -κύριο, βοηθητικά, ανακουφιστικά. Ύστερα, σηµαντική συµβολή στην όλη στατικότητα και αισθητική έχουν οι πρόβολοι, συνήθως τριγωνικοί µε ηµικωνική κάλυψη, σπανιότερα ελαφρώς στρογγυλευµένοι. Τέλος, ο διάδροµος διάβασης, διαγράφοντας τολµηρή καµπυλωτή τροχιά, σηµατοδοτεί καίρια την εικόνα κάθε ντόπιου πετρογέφυρου.
Τελικά, ο ορεσίβιος Ηπειρώτης, αυτός που θεώρησε τα πράγµατα
…αφ’ υψηλού, από τις κορφές της Πίνδου, φαίνεται πως έκανε και µε
το παραπάνω το θαύµα του. Τα κατάφερε είτε σαν µάστορας, επιδέξιος κατασκευαστής, είτε σαν γενναιόδωρος χρηµατοδότης, καλύτερα να τον πούµε χορηγό.
Οικογένεια Ηπειρωτών γεφυράδων
-του Αντώνη Κωνσταντινίδη
ή Κωσταντώνηαπ’ τους Χουλιαράδες Ιωαννίνων,
προπολεµικά.
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Ο …κούδαρης -ο ντόπιος λαϊκός τεχνίτης κατά τη δική του µυστική γλώσσα- ακολούθησε, θαρρείς από ένστικτο, µια µέθοδο που αποδείχτηκε σοφή. Αντί να αγνοήσει τη φύση,
να την κοντράρει δαµάζοντάς την, προτίµησε να συνδιαλλαγεί µαζί της αφουγκραζόµενος τις επιταγές της. Όλες οι αιτίες που γέννησαν, έκαναν επιτακτική την ανάγκη για
γεφύρια, ο Ηπειρώτης γεφυράς θα τα σεβαστεί, θα συνεργαστεί µαζί τους, κι έτσι όχι
µόνο θα λύσει το πρόβληµα, αλλά και θα οµορφύνει το χώρο -στην κυριολεξία τον
εµπλούτισε, τον συµπλήρωσε!
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Φυσικά υπήρξαν και αποτυχίες, περιπτώσεις που συχνά άγγιξαν τα όρια
της τραγωδίας. Αρκετά γεφύρια χρειάστηκαν δυο και τρεις προσπάθειες
µέχρι να στεριώσουν, κι όχι δίχως θύµατα. Μα ο φτωχός µάστορας έτσι
έµαθε να πορεύεται, αυτή ήταν η σπουδή του. Πάθαινε και µάθαινε! Ο γνωστός θρύλος του γεφυριού της Άρτας σ’ αυτήν ακριβώς την αγωνία του
αναφέρεται. Για να σταθεί εκεί το γεφύρι -λένε- χρειάστηκε να θυσιαστεί
στα θεµέλια η ίδια η γυναίκα του. Βαρύ το τίµηµα! Επιµένουν µάλιστα πως
µαζί µε την πρωτοµαστόρισσα Λένη θυσίασαν, επιπλέον, έναν αράπη κι ένα
βουβάλι, σύµβολα αντίστοιχα υπακοής και δύναµης -τον αράπη τον χτίσανε στην τελευταία δεξιά καµάρα, το βουβάλι στην προτελευταία αριστερά
και την πρωτοµαστόρισσα στη µέση! Και το χειµώνα, που το ποτάµι φουσκώνει, τους ακούς και τους τρεις τους να τσιρίζουν: βάστα πρωτοµαστόρισσα..! βάστα βουβάλι..! βάστα και συ αράπη..! Μόνο µια φορά αµέλησαν
το κράτηµα? τότε που πέρασε ένας γάµος κι ακούγοντας τη µουσική, τα
όργανα, φχαριστηθήκαν τόσο, που άρχισαν το χορό. Γι’ αυτό, από τότε, τα
ψίκια -οι γαµήλιες ποµπές- διαβαίνουν τα γεφύρια σιωπηλά…
Φανερό, πως όλες τούτες οι ιστορίες και τόσες άλλες, οι δεκάδες παραλλαγές τους, κινούνται στο µεταίχµιο φόβου και περηφάνιας, δέους και
ευγνωµοσύνης, θέλοντας το δηµιουργό πρωτοµάστορα πότε κατακτητή,
βλάστηµο και πότε ευεργέτη, λυτρωτή. Το γεφύρι που κατασκευάζει εξυπηρετεί βέβαια την κοινότητα και καµαρώνει για αυτό, ταυτόχρονα όµως
τον βασανίζει η σκέψη πως κάθε του επέµβαση στη δηµιουργία -όπως την
όρισε ο Θεός- αποτελεί συµµαχία µε τις δυνάµεις του κακού. Γι’ αυτό και
αποκαλεί τον κόπο του -όπως άλλωστε όλος ο λαός- διαβολογέφυρο, εν
αντιθέσει µε άλλο, ψηλά στον Καλαµά, που είχε την τύχη να σκαλιστεί στο
βράχο µοναχό του. Αυτό θα το πει …Θεογέφυρο και θα το δεχτεί ανεπιφύλακτα.
Αλλά η αγωνία του πρωτοµάστορα και το κόστος -χρηµατικό και ψυχικότροφοδοτούν των περισσοτέρων παραδόσεων την πλοκή, όσο κι αν τις
απαλαίνει ο ρυθµός του παραµυθιού. Καταγράφονται όµως και ιστορίες,
δρώµενα, µε άλλου είδους αναφορές. Θα κλείσουµε µε ένα πραγµατικό
γεγονός, που προκαλεί έκπληξη το απόµακρο της αιτιολόγησής του.
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Το γεφύρι
του Αλή πασά,
που έχτισε ο τελευταίος
πάνω απ’ το
Αργυρόκαστρο το 1811.
Χρησιµοποιήθηκε
από τους πεζούς
για να κατεβαίνουν
στην πόλη, αλλά και
για τη µεταφορά νερού
στο υδραγωγείο
-εξ ου και ο επίπεδος
διάδροµος διάβασης.

Το γεφύρι στο χωριό
Παλιοκαρυά Τρικάλων
-ανατολική Πίνδοθέση Τσιµπιδαίικα,
στο ποτάµι Γκρόπα.
Εντάσσεται στο χώρο
εντυπωσιακά.

Στα χωριά του Ζαγοριού, µέχρι τα τελευταία
χρόνια, όταν µια γυναίκα έχανε στη γέννα
το παιδί της, ανέβαινε στην κορυφή του πλησιέστερου γεφυριού και πετροβολούσε το
νερό µε τις αρκάδες του. Πίστευε πως έτσι
τιµωρούσε το ποτάµι ως υπεύθυνο για το
χαµό του παιδιού της.
∆ηλαδή, µέσω των γεφυριών, βλέπουµε να
επιζούν ως τις µέρες µας στοιχεία από την
αρχαία λατρεία των ποταµών ως θεών της
αφθονίας και της ευγονίας. Η Ζαγορίσια
γυναίκα, από λανθάνουσα στο υποσυνείδητο
διαίσθηση, φαίνεται να εντοπίζει τον παλιό
προστάτη και να τον τιµωρεί -στην ουσία τον
ξορκίζει για την επόµενη φορά! Μην ξεχνάµε πως το πέτρινο γεφύρι, κατά τη λαϊκή
αντίληψη, ταπείνωσε τον ατίθασο ποταµό
ζεύγοντάς τον.
Όλα τα γεφύρια στην ευρύτερη περιοχή της
Ηπείρου (Πίνδος), χτίστηκαν, όπως είπαµε,
στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Οργασµός
κατασκευής παρατηρήθηκε από τα µέσα του
18ου µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα, χρόνια
δηλαδή που οι ξενιτεµένοι µπόρεσαν να
βοηθήσουν, αλλά και ενθουσιάστηκαν από
την ίδρυση στο νότο ελεύθερου κράτους.
Σιγά-σιγά, από τα τέλη του 19ου αιώνα,
άρχισαν να εµφανίζονται στην περιοχή και
γεφύρια …νέου τύπου, γεφύρια «έντεχνα»,
τουλάχιστον στη µορφή. ∆ηλαδή, δίνουν
τώρα πια τα σχέδια σπουδασµένοι µηχανικοί, αν και συνεχίζουν να τα υλοποιούν,
πελεκώντας τις πέτρες και χτίζοντας, οι ίδιοι
οι εµπειρικοί τεχνίτες. Η καθαρά όµως λαϊκή
τεχνοτροπία όλο και υποχωρεί. Όλα αυτά θα
διαρκέσουν µέχρι εκεί, γύρω στα 1950, που
το τσιµέντο θα εισβάλλει -µε ό,τι αυτό συνεπάγεται- και σε τούτα τα µέρη.
Σήµερα, τα Ηπειρώτικα γεφύρια, καδραρισµένα στην αιωνιότητα του πλάτανου, έπαψαν να γεφυρώνουν το χώρο. Μέχρι όµως
να διαλυθούν εις τα …εξ ων συνετέθησαν,
θα συνεχίζουν, µε τα παράξενα, µισοσβησµένα ονόµατά τους, να γεφυρώνουν σε µια
άλλη, ιδεατή διάσταση, το χρόνο.
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Άλλωστε, θρυλικά πια, έχουν µετουσιωθεί
σε σύµβολα… Του Κωτσαρέλου το γεφύρι!
Το γεφύρι της Πολυτσάς! Της Μαλνίτσας το
γεφύρι, της Βίγλας, του Γκρέτσι! Η καµάρα η
Πατινή! Ούρα ε βιέτρα, ούρα ε Χοστέβα! Της
Γκρίκας το γεφύρι! Το γεφύρι του Μίσιου!
Της Βωβούσας, του Συγκούνη, του Αγά…
Από το κονίαµα που χρησιµοποιόταν -µίγµα
σβησµένου ασβέστη, άµµου, τριµµένου
κεραµιδιού, ελαφρόπετρας, ξερών χορταριών και κάποτε, κατά την παράδοση, µαλλιών ζώων και αυγών!
Το µεγαλύτερο τόξο του γεφυριού -η µεσιακιά καµάρα των δηµοτικών τραγουδιών- που,
όντας στη βαθειά κοίτη του ποταµού, απορροφάει τον κύριο όγκο των νερών.
Μικρότερα τόξα, δεξιά κι αριστερά του κύριου, προοριζόµενα να λειτουργούν στις µεγάλες χειµωνιάτικες κατεβασιές.
∆ιαµπερή ανοίγµατα στο σώµα του γεφυριού, που µπορούν να απορροφούν ικανές
ποσότητες νερού στις µεγάλες κατεβασιές,
αλλά και να ελαφρώνουν, οπτικά, τις βαριά
κατά κανόνα σιλουέτα του -λέγονται και
παράθυρα. Υποστηρικτικές κατασκευές του
γεφυριού στα µεσόβαθρα -σαν «κόφτες»
µπροστά, σπάζουν την ορµή των νερών, σαν
«κόντρες» πίσω, στηρίζουν αλλά και µειώνουν τον επικίνδυνο για τα θεµέλια στροβιλισµό. Στις πολύ µεγάλες κλίσεις χτίζονται,
κατά διαστήµατα ανθρώπινου βηµατισµού, οι
λεγόµενες «ούγιες» -επιµήκεις πέτρες τοποθετηµένες εγκάρσια για να σκαλώνουν τα
πόδια ανθρώπων και ζώων.
Για την προφύλαξη των διερχοµένων, κατασκευάζονται δεξιά κι αριστερά του διαδρόµου διάβασης προστατευτικά µέσα -άλλοτε
«αρκάδες», επιµήκεις όρθιες πέτρες, άλλοτε
«παραπέτα», χτιστά στηθαία.
Η χρηµατοδότηση πέτρινου γεφυριού, λόγω
του υψηλού κόστους, έπαιρνε τέτοιες διαστάσεις στα µάτια του κόσµου, που τελικά
οδήγησε σε κείνο το ανεπανάληπτο …
«γιοφύρι θα φκιάσεις αν κάνεις αυτό το
καλό»! A

∆ΕΞΙΑ:
Το γεφύρι
της Πορτίτσας
-όνοµα και πράγµακάτω απ’ το χωριό
Σπήλαιο
των Γρεβενών,
στον ποταµό Βελονιά.
Η απόδειξη
της προέκτασης
της φύσης.

ΣΤΗ ΜΕΣΗ:
Το Καλογερικό
στο Ζαγόρι, γεφύρι
που δικαιολογηµένα
αποκάλεσαν
…κάµπια εν κινήσει!
Με 20.000
τούρκικα γρόσια,
το κατασκεύασε,
το 1814,
ο ηγούµενος, του
κοντινού
µοναστηριού
του Προφήτη Ηλία
της Βίτσας,
Σεραφείµ.
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El Espolio - Ο διαµερισµός των ιµατίων του Χριστού, 1577-1579, λάδι σε µουσαµά, Τολέδο, Καθεδρικός Ναός.(Πίνακας του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου

∆Ô ¶¿Û¯· ÙË˜ ·Á¿Ë˜
Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ
Του Γιάννη Καλπούζου

«∞Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜ ËÌ¤Ú· Î·È Ï·ÌÚ˘ÓıÒÌÂÓ
ÙË ·ÓËÁ‡ÚÂÈ Î·È ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÂÚÈÙ˘ÍÒÌÂı·….»
«¶¿Û¯· ÈÂÚﬁÓ ËÌ›Ó Û‹ÌÂÚÔÓ ·Ó·‰¤‰ÂÈÎÙ·È, ¶¿Û¯· Î·ÈÓﬁÓ, ¿ÁÈÔÓ ¶¿Û¯·….
¶¿Û¯· ·ÓÛÂ‚¿ÛÈÌÈÔÓ… ¶¿Û¯· ¿ÌˆÌÔÓ…»
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Πάσχα της ελπίδας, της λύτρωσης και της αγάπης ψάλλουν στις εκκλησίες
και την αγάπη διακηρύττει η χριστιανική θρησκεία. Πόσο όµως το Πάσχα µε
όλα τα µηνύµατά του αγγίζει ή περικλείει στην αγκαλιά του και τους µη χριστιανούς; Τους “άλλους”.
Ανατρέχοντας στο χρόνο που πέρασε, διαπιστώνει κανείς ότι το µήνυµα
της αγάπης και της συναδέλφωσης των λαών παρέµενε κενό γράµµα, σε
ό, τι αφορά την συµπεριφορά προς τους αλλόδοξους. Ας σταθούµε στη
χαρακτηριστική περίπτωση των Εβραίων. Αντί της αγάπης καλλιεργήθηκε
το µίσος. Η ίδια η εκκλησία το εκκόλαψε και σε κάθε περίπτωση δεν προσπάθησε να αποτρέψει πράξεις βίας και συµβολικές ενέργειες που υπέθαλψαν τη διαιώνισή του.
Κατά την περίοδο της Οθωµανικής αυτοκρατορίας ο κύριος διαχωρισµός
µεταξύ των ανθρώπων ήταν χριστιανοί, µουσουλµάνοι και ιουδαίοι. Οι µουσουλµάνοι ως η ηγεµονεύουσα τάξη και φυσικά η πλέον ισχυρή, βρισκόταν
από αδυναµία ή και από υποτέλεια στο απυρόβλητο των χριστιανών, παρά
το γεγονός ότι οι µεν και οι δε θεωρούσαν τους άλλους άπιστους. Απεναντίας οι Εβραίοι γίνονταν στόχος των χριστιανών. Κι οι λόγοι ποιοι ήταν;
Ίσως έχουν τις απαρχές τους στο µίσος που γέννησε η λεγόµενη «συκοφαντία του αίµατος» που πρωτοεµφανίζεται το Μεσαίωνα και γίνεται τότε
αφορµή φοβερών διωγµών κατά των Εβραίων στην Αγγλία, στην Ισπανία
(απ’ όπου και οι περισσότεροι Εβραίοι της Άρτας) και στη Γερµανία. ∆ιωγµοί που αναβιώνουν το 19ο αιώνα σε πολλές περιοχές της Ανατολικής
Ευρώπης, της Ασίας και αλλού. Και η συκοφαντία συνίσταται στις κατηγορίες ότι οι Εβραίοι σκότωναν αλλόφυλους για να χρησιµοποιήσουν το αίµα
τους στα άζυµα του Πάσχα. Η δυτική εκκλησία πρωτοστάτησε µε την Ιερά
Εξέταση και στη συνέχεια δυτική και ανατολική διατήρησαν και διέδωσαν
τη συκοφαντία και το µίσος. Ως και ο πάτερ Κοσµάς, καταφερόταν εναντίον των Εβραίων µε τους χειρότερους χαρακτηρισµούς.
Ωστόσο για να προκύψει µια συκοφαντία δεν αρκεί το γεγονός ότι οι
Εβραίοι υπήρξαν οι σταυρωτές του Χριστού, ο οποίος ήταν κι
αυτός Εβραίος, όπως και οι µαθητές του και πολλοί οπαδοί
του που έγιναν χριστιανοί. ∆εν πείθει, δηλαδή, το επιχείρηµα ότι µια θρησκευτική οµάδα έγινε ο αποδιοποµπαίος του κόσµου, επειδή συνέχισε να αναµένει τον Μεσσία. Άλλοι λόγοι (οικονοµικοί, εµπορικοί, επικράτηση
των χριστιανών ως κυρίαρχη τάξη µεταξύ των ραγιάδων κ.λ.π.) οδήγησαν τους κατά καιρούς ιθύνοντες να
εκµεταλλευτούν το θρησκευτικό συναίσθηµα του λαού
και να εκθρέψουν το τυφλό µίσος.
Ας έλθουµε όµως στο αρχικό µας θέµα και σε ορισµένα
παραδείγµατα. α)Μέρες Πάσχα επί Οθωµανοκρατίας,
καθώς και µετέπειτα στην Άρτα, τη Μ. Παρασκευή µετά τον
επιτάφιο πλήθος νεαρών περιδιάβαιναν στην εβραϊκή συνοικία και
πετούσαν χαλίκια και πέτρες στα παράθυρα των εβραϊκών σπιτιών. β) Όλη
τη Μ. Εβδοµάδα και µέχρι την Κυριακή του Θωµά η µητρόπολη εξέδιδε διαταγή να µην ψωνίζει κανείς χριστιανός από τα καταστήµατα των Εβραίων.
γ)«15 Απριλίου 1872, την ηµέρα του Μεγάλου Σαββάτου….» αναφέρει ο
Κρυστάλλης στο ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙ ΤΟΥ ΓΕΡΟΚΑΛΑΜΕΝΙΟΥ για την πόλη
των Ιωαννίνων «…οι Εβραίοι έβρισαν το Χριστό. Χύθηκαν τότες οι χριστιανοί κι έδερναν κι έσφαζαν κι έριχναν τα σπίτια των Οβραίων. (επεισόδια που οι αληθινές αιτίες βρίσκονταν στον ανταγωνισµό Ελλήνων και
Εβραίων εµπόρων). δ)Σε περιοχές της Ελλάδας έκαιγαν και καίνε ακόµη το
οµοίωµα του Εβραίου αντί για τον Ιούδα,, και ε) Στα Κάλαντα της Μ. Παρασκευής η αναφορά στους Εβραίους κάθε άλλο παρά συνάδει µε τα µηνύµατα του Πάσχα «… Σήµερον έβαλαν βουλή οι άνοµοι Εβραίοι, οι άνοµοι
και τα σκυλιά και τρις καταραµένοι…».
Όλα τούτα δεν έρχονται σε φοβερή αντίθεση µε τα λόγια του ίδιου του
Χριστού; «Εγώ δε λέγω υµίν, αγαπάτε τους εχθρούς υµών, ευλογείτε τους
καταρώµενους υµάς, και προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υµάς και
διωκόντων υµάς» (Κατά Ματθαίον ε, 44)
Κι όµως ακόµη σήµερα υπάρχουν κάλαντα µε «σκυλιά και τρις καταραµένους Εβραίους». Όταν µάλιστα το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού είναι
η εβραϊκή ρίζα. Όταν η εβραϊκή ή Ισραηλιτική θρησκεία και φυσικά η

Παλαιά ∆ιαθήκη δεν είναι παρά η εθνική ιστορία των Εβραίων. Όταν η Γέννησις, η Έξοδος, το Λευϊτικόν κ.λ.π. είναι η ιστορία τους. Όταν οι ψαλµοί
του ∆αβίδ ή το Άσµα ασµάτων είναι η φιλολογία της εβραϊκής φυλής.
Όταν ο ίδιος ο Ιησούς γιόρτασε το νοµικό Πάσχα των Ιουδαίων την παραµονή των Παθών Του, κι όταν ακόµη σήµερα ψάλλοµε στο δικό µας Πάσχα
στις εκκλησίες «Φωτίζου, Φωτίζου η νέα Ιερουσαλήµ. Η γαρ δόξα κυρίου
επί σε ανέτειλε. Χόρευε νυν και αγάλλου Σιών …».
Θα πει κανείς, τα κάλαντα ανήκουν στην παράδοσή µας. Όµως κάθε παράδοση δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκην ότι είναι καλή και πρέπει να διαιωνίζεται.
Βέβαια οι λαοί, πέραν από τις κατά καιρούς και κατά τις περιόδους του
έτους που εξάπτονταν τα θρησκευτικά πάθη, έζησαν µαζί µε αρµονία. Αναπτύχθηκαν φιλικές σχέσεις µεταξύ χριστιανών και Εβραίων (όχι όµως σε
έκταση όσο µε τους Οθωµανούς) και οι δεύτεροι συντάχθηκαν στον κοινωνικό ιστό της διευρυµένης Ελλάδας µετά το 1881. Αναφέρει ο Σπ.
Παγανέλης, όταν επισκέφθηκε την Άρτα το 1905, ότι βρήκε Εβραίους
εύζωνες µε φουστανέλες, ενώ όταν έγινε η απελευθέρωση το 1881 ο
αρχιραββίνος υποδέχθηκε το στρατό και αργότερα το βασιλιά Γεώργιο µαζί
µε τους άλλους Έλληνες επισήµους και φυσικά πλήθος Ελλήνων και
Εβραίων κατοίκων. Επίσης αναφέρεται ότι στην κηδεία του µητροπολίτη
Σεραφείµ το 1894 υπήρχαν πολλά στεφάνια Εβραίων, ενώ είναι γνωστή η
µετέπειτα συµµετοχή αρκετών στα πατριωτικά και απελευθερωτικά κινήµατα.
Παρ’ όλα αυτά οι «τρις καταραµένοι» συνέχισαν να υπάρχουν στα κάλαντα. Τα ψάλλαµε παιδιά και συνεχίζουν να ψέλνονται ως και σήµερα (όπου
διατηρείται το έθιµο τη Μ Παρασκευή). Παράλληλα ήταν και είναι βαθειά
ριζωµένος ο αντισηµιτισµός, κόντρα στις πανανθρώπινες αξίες της
διδαχής του Χριστού. Με τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο συνέβαλλε σ’ αυτό η νοοτροπία αιώνων που καλλιεργήθηκε από
ηγέτες, θρησκευτικούς ταγούς, πολλούς λογοτέχνες ανά
τον κόσµο µη εξαιρουµένων των πιο σπουδαίων και η
παράδοση επηρεασµένη από θρησκευτικά πάθη και µη.
Όλα τούτα, βέβαια, δεν δικαιολογούν τη στάση του
σηµερινού Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστίνιους.
Όµως κανένας λαός δεν µπορεί να συκοφαντείται και
να καταδικάζεται συλλήβδην. Και δεν υπάρχει µεγαλύτερη καταδίκη και µακροβιότερη απ’ αυτή που περνά
µέσα από την παράδοση και παραδίδεται δια στόµατος
από γενιά σε γενιά. Θυµάµαι τη γιαγιά µου, η οποία ουδέποτε είχε µπει σε συναγωγή και ουδέποτε γνώρισε Εβραίο να
αποκαλεί «συναγώι» τις θορυβώδεις διενέξεις των τριών εγγονών
(ανεξάρτητα αν επικρατεί απόλυτη ησυχία στις Συναγωγές), ή άλλους να
βρίζουν «Οβριό» κάποιον κακοήθη ή «Οβριά» µια γυναίκα πανούργα κ.λ.π.
Ρίζωσαν όλα στη συλλογική µνήµη και να δούµε πότε και εάν θα ξεριζωθούν.
Εξάλλου δεν δικαιολογείται µε κανένα τρόπο η ρατσιστική µας στάση,
ακόµη κι αν η ίδια η φυλή των Εβραίων µέσα από τους διωγµούς που υπέστη, τη φτώχια, τους κατατρεγµούς και την πλήρη εξαθλίωση (όπως π.χ.
την περιγράφει ο Σκαρλάτος Βυζάντιος στην Κων/πολη αρχές του 19ου
αιώνα) έδωσε αφορµές και λαβές για ποικίλα σχόλια. ∆εν έχουµε παρά να
θυµηθούµε ως προς τη φρίκη της φτώχιας τον Χρήστο Χρηστοβασίλη στο
«Περί εβραίων» (Θεσσαλονίκη τέλη 19ου αιώνα) «∆ιακρίνει τις επί του
προσώπου ζωγραφισµένην µε τα µελανότερα χρώµατα την θλίψην, την
απελπισίαν, την απόγνωσιν και αισθάνεται φρίκην, κλονισµόν των εντοσθίων του! Η φτώχεια είναι χειρότερη του θανάτου, διότι ο µεν θάνατος
πλήττει άπαξ, δεις, τρις, τετράκις, η δε φτώχεια διηνεκώς και ακαταπαύστως».
Σκυλιά και τρις καταραµένοι, λοιπόν, οι Εβραίοι, τουρκοφάγος ο Νικηταράς, βουλγαροκτόνος ο βυζαντινός αυτοκράτορας Βασίλειος. Κι εµείς; Ο
υπερούσιος λαός; Μήπως πρέπει στρέφοντας προς εµάς αντίστοιχους
χαρακτηρισµούς, τους οποίους πραγµατικά ή υποθετικά εκτοξεύουν οι
«εχθροί µας» να αναλογιστούµε τι προσφέρουν στη δηµιουργία γεφυρών
µεταξύ των λαών και έτσι να αναθεωρήσουµε τη µονοδιάστατη αντίληψη
µας; Μήπως µέρες Πάσχα που είναι, ήρθε ο καιρός να δούµε και µε τα
µάτια των «άλλων»; A
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ
Είσαι συγγραφέας και βιβλιοκριτικός. Πώς προέκυψε;
Πρώτα ήµουν αναγνώστης. ∆εν γίνεται αλλιώς. Η γραφή είναι, καταρχάς, µίµηση. Έγινα συγγραφέας, ό,τι κι αν σηµαίνει αυτό. Ο βιβλιοκριτικός είναι κάποιος
που περιγράφει γραπτώς την περιπέτεια µιας ανάγνωσης. Χρειάζεται δηλαδή
να έχει εξασκηθεί στην ανάγνωση και στη γραφή. Μένει πάντοτε ένα υπόλοιπο επιθυµίας, λόξας ή µαταιοδοξίας, µε όποια σειρά ή ένταση φαντάζεστε.
Ίντερνετ και λογοτεχνία. Tι είδους σχέση;
Το διαδίκτυο αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόµαστε, λειτουργούµε, πληροφορούµαστε. Είναι ένας ζωντανός οργανισµός. Ένας αδιανόητο τοπίο, µια ασύντακτη ακόµη δυνατότητα, που διαµορφώνει καινούργιους κόσµους επικοινωνίας και ανταλλαγής. Ταυτόχρονα, είναι ένας τεράστιος σκουπιδότοπος, µέσα
στον οποίο µπορεί κανείς να «πετάξει» ό,τι θελήσει, συχνά ανωνύµως, διαβάλλοντας, συκοφαντώντας, παρανοµώντας ποικιλοτρόπως. Η ζωντανή λογοτεχνία, ως το πιο ευαίσθητο «αφτί» κάθε εποχής, µοιραία αντανακλά όλες αυτές
τις πλευρές του πράγµατος, µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα. Από εκεί και
πέρα, υπάρχουν και εντελώς νέες µορφές αφηγήσεων που «ζουν» µονάχα στο
διαδίκτυο, µε multimedia εφαρµογές και χρήση ποικίλων µέσων, αλλά αυτά δεν
είναι πια λογοτεχνία, είναι κάτι άλλο που στην πορεία θα βρει το όνοµά του.
Ζούµε στην εποχή της εικόνας. Πιστεύεις ότι η τηλεόραση έχει επιβάλλει, ανεπιστρεπτί, την εύκολη θέαση και κατά συνέπεια η ανάγνωση παραµερίζεται;
Το θέµα δεν είναι τι πιστεύω εγώ, αλλά τι λέει η πραγµατικότητα. Για να µην
γενικεύουµε, ας µιλήσουµε για τη χώρα µας. Είµαστε πρώτοι πανευρωπαϊκά σε
τηλεθέαση, τελευταίοι σε αναγνωσιµότητα. Η άποψή µου είναι ξεκάθαρη: Ο
τρόπος που αφέθηκε να λειτουργήσει, να ενδυναµωθεί και στη συνέχεια να χειραγωγήσει το πολιτικό και κοινωνικό «παιχνίδι» η ιδιωτική τηλεόραση στη χώρα
µας, ήταν πολιτικό έγκληµα, οι δράστες του οποίου είναι σήµερα πρωταγωνιστές στην κεντρική πολιτική σκηνή. Το κακό που έκαναν δεν συγκρίνεται παρά
µονάχα µε την επταετή επέλαση των ανεγκέφαλων συνταγµαταρχών και της
παρέας τους. Είναι όµως βαθύτερο και, αλίµονο, διαρκεί πολύ περισσότερο.
Κατά τα λοιπά, θεωρώ την τηλεόραση δυνάµει θαυµάσιο µέσο µε εξαιρετικές
επιµορφωτικές δυνατότητες, αλλά στα χέρια άλλων ανθρώπων σε άλλο πλαίσιο.

∫ø™∆∞™
∫∞∆™√À§∞ƒ∏™
“∏ Â˘Ù˘¯›· ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË
Â›Ó·È ÙÔ Ó· ÌËÓ Â›Ì·È Ô Â·˘Ùﬁ˜ ÌÔ˘. ”
Γεννήθηκε στην Άρτα το 1968.
Είναι απόφοιτος του Οικονοµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Σπούδασε ιστορία του κινηµατογράφου, ανάλυση φιλµ και αφηγηµατολογία
στο τµήµα «Τέχνες και θεάµατα» στο Paris III ( Sorbonne Nouvelle).
Το 1997 κυκλοφόρησε το πρώτο του πεζογράφηµα, “Ιστορίες από τον αφρό”.
Το 1998 “Το σύνδροµο της µαργαρίτας”. Ακολούθησαν “Ο παραθεριστής” ( 2001),
Ο αντίπαλος (2005), Μικρός δακτύλιος (2007).
Έχει συνεργαστεί στη συγγραφή κινηµατογραφικών σεναρίων,
ενώ τη σεζόν 2004-2005 ανέβηκε στο Θέατρο Σηµείο
το έργο του “Όταν ο λύκος είναι εδώ” (Εκδόσεις Πόλις).
Για πολλά χρόνια συνεργάστηκε σταθερά µε το κυριακάτικο Βήµα
στην κριτική-παρουσίαση βιβλίων. Άρθρα ή κριτικές του εµφανίζονται τακτικά
στο ∆ιαβάζω, και σε άλλες περιοδικές εκδόσεις λόγου και τέχνης.
Μεταφράζει από τα γαλλικά, κυρίως πεζογραφία, κι έχει κατά καιρούς εµψυχώσει
σεµινάρια Λογοτεχνικής Μετάφρασης, Κριτικής ή ∆ηµιουργικής Γραφής
στο ΕΚΕΜΕΛ, στο ΕΚΕΒΙ, κ.ά.
Σήµερα εργάζεται στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής
ως υπεύθυνος του ενθέτου για το βιβλίο και τις ιδέες.
Eπίσης είναι υπεύθυνος για τη στήλη του βιβλίου στην ARTA PRESS.
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Βρίσκεις κάποιου είδους ευτυχία στην ανάγνωση των βιβλίων;
Τη µεγαλύτερη. Την ευτυχία να µην είµαι ο εαυτός µου. Την ίδια στιγµή, βρίσκω
την ευτυχία που σου δίνει η γνώση, να ανακαλύπτεις νέους τρόπους θέασης
του κόσµου, της ζωής, των άλλων.
Τί θα άλλαζες από την σηµερινή εικόνα της Ελλάδας;
Τίποτε. Είναι η οµορφότερη χώρα του κόσµου, µε τους πιο θαυµάσιους και
µεγαλόψυχους ανθρώπους, λίκνο του αρχαίου όσο και του σύγχρονου πολιτισµού. Μια µατιά στις πόλεις όπου ζούµε να ρίξει κανείς, αρχίζοντας από το
λεκανοπέδιο και τις επαρχιακές µικρογραφίες του, αντιλαµβάνεται το µεγαλείο... Σοβαρά τώρα, προσπαθώ να σκέφτοµαι θετικά, να µην µιζεριάζω ο ίδιος
και να µην µιζεριάζω και τους άλλους. Ωστόσο, έχοντας ως κεντρική φιλοσοφία ότι η αλήθεια βρίσκεται σε αυτό που βλέπεις, στην επιφάνεια δηλαδή, αντιλαµβάνεστε το αδιέξοδο.
Εξακολουθείς να επιστρέφεις στο γενέθλιο τόπο, κυριολεκτικά και µεταφορικά;
Χάρη σε εσάς, κι ορισµένα αγαπηµένα ξαδέρφια, κάπως τα καταφέρνω τα
τελευταία τρία τέσσερα χρόνια. Μεταφορικά µιλώντας, τι να πω; Υπάρχουν
ψηφίδες της παιδικής µου ηλικίας που εδράζονται εδώ, χωριά, αναµνήσεις,
παππούδες και γιαγιάδες που χάθηκαν, λαλιές οικείες, µουσικές. Ένα µέρος
του εαυτού µου βρίσκεται εδώ, καθώς ένα άλλο τρέχει προς το άγνωστο.
Τί σου αρέσει από (σ)την 'Αρτα;
Το γιοφύρι. Ο λόφος στο κέντρο της πόλης. Η πλατεία. Οι πεζοδροµήσεις. Οι
πορτοκαλεώνες. H Arta Press.
Τί δεν σου αρέσει από (σ)την Άρτα;
Ό,τι δεν µου αρέσει και στις περισσότερες επαρχιακές πόλεις. Η απουσία αρχιτεκτονικής, αισθητικής, σχεδίου. Ο νεοελληνικός αχταρµάς, ο ψωροπερήφανος
επαρχιωτισµός, οι φοβίες για το διαφορετικό, ο κοινωνικός συντηρητισµός.
Ποιά είναι τα σχέδιά σου για το άµεσο µέλλον;
Να ζω. Να γράφω. Να διαβάζω. Στο καλύτερο δυνατό συνδυασµό.
Ποιά συµβουλή έχεις κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, από τους γονείς σου;
Να σκέφτοµαι τους γέρους, τους αδύναµους. Να αγαπάω τα παιδιά, να µην
ξεχνάω ότι είµαστε «περαστικοί».

ARTA PRESS 40_typ

4/6/09

1:54 PM

™ÂÏ›‰·17

ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

∞ﬁ ÙÔ ÛÙﬁÌ· ÂÓﬁ˜ 16¿ÚË

Θράσος
ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΒΕΡΩΦ
ΚΕ∆ΡΟΣ 2009
ΣΕΛ. 284
ΤΙΜΗ 14.00

Με τρία βιβλία ήδη στο ενεργητικό της, επιτυχηµένα τόσο

Γύρω του, µια οικογενειακή γαλήνη που τρίζει, ένας παπ-

εµπορικά όσο και σε ό,τι αφορά την κριτική τους υποδοχή,

πούς που δοκιµάζει τις αντοχές του, διδάσκοντάς τον

η Τατιάνα Αβέρωφ, κόρη του γνωστού ηπειρώτη πολιτικού

δίχως ο «Θράσος» να το αντιλαµβάνεται, και βεβαίως η

και ευεργέτη Ευάγγελου Αβέρωφ, κάνει µε το καινούργιο

ευαίσθητη φιλόλογός του, η κυρία Μαυρίδου, που τον

της βιβλίο ένα άλµα, τόσο θεµατολογικά όσο και στην

καθοδηγεί µε κινήσεις προσεκτικές, του ανοίγει πόρτες,

εµβάθυνση των λογοτεχνικών της µέσων. Το «Θράσος»

του κάνει ενέσεις αυτοπεποίθησης. Υπάρχει βέβαια και ο

είναι ένα µυθιστόρηµα που φέρνει στο προσκήνιο την εφη-

οικογενειακός σκύλος, ο Πούτσι, στην κυριολεξία ο καλύ-

βεία, χωρίς προκατασκευασµένες ιδέες, ή προκαταλήψεις.

τερος φίλος του, αλλά και ο Κλάξος, ο συµµαθητής-πρότυ-

Χωρίς επίσης ίχνος νεολαγνείας ή διάθεσης εξωραϊσµού

πο στα ανδραγαθήµατα και στις ερωτικές επιδόσεις, ο

των σηµερινών εφήβων

µύθος του οποίου σύντοµα θα καταρρεύσει σαν πύργος

Πώς να µιλήσει όµως κανείς για την εφηβεία; Πώς να µιλή-

από τραπουλόχαρτα.

σει κανείς για την τρέλα; Η εφηβεία, όπως και η τρέλα,

Η Αβέρωφ θεµατοποιεί τη νέα επικοινωνιακή συνθήκη του

είναι µεταιχµιακές καταστάσεις, για τις οποίες δεν µπορείς

διαδικτύου και των νέων µέσων, µε όλα όσα φέρει µαζί της:

να µιλήσεις µε γλώσσα κατασταλαγµένη, δεδοµένη, τακτο-

Τις ρευστές, επινοηµένες ταυτότητες, την κρυπτονυµία,

ποιηµένη. Από την άλλη, αν αφήσεις την εφηβεία να µιλή-

την ανωνυµία, τις εύκολες γνωριµίες, τα αµήχανα ραντε-

σει για τον εαυτό της, όπως και την τρέλα αντίστοιχα, κιν-

βού στα τυφλά, τις αποκαλύψεις. Αλλά και την τόσο ιδιαί-

δυνεύεις να πέσεις στο παραλήρηµα, στο κενό, στο άγχος

τερη ψυχολογία ενός αναγνωρίσιµου εφήβου, που µεταπη-

που ενυπάρχει. Από αυτό το επικίνδυνο λογοτεχνικό «κρε-

δά από τον αυτοθαυµασµό στις αυτολύπηση από τη µια

βάτι» του Προκρούστη δραπετεύει η Τατιάνα Αβέρωφ επι-

στιγµή στην άλλη. Γλώσσα κοφτή, σπαρταριστή, ασθµατι-

λέγοντας τον συντοµότερο δρόµο: Αφήνεται ανοιχτή σε

κή, νεανική χωρίς υπερβολές, που καταφέρνει να είναι

ποικίλα λογοτεχνικά µέσα, σε τρόπους και µορφές, κι εµπι-

άµεση και καυστική, δίχως να εκπίπτει στον µιµητισµό ή σε

στεύεται στον ήρωά της πολλά περισσότερα απ’ όσα θα

µεγαλίστικες υπερβολές. Χρησιµοποιεί τη µορφή της ηµε-

µπορούσε να σηκώσει σε ένα αυστηρά ρεαλιστικό πλαίσιο.

ρολογιακής καταγραφής, παρακολουθώντας τις µεταπτώ-

Ήρωας του βιβλίου είναι ένας 16χρονος, ο οποίος µε το

σεις του ήρωά της µέρα τη µέρα, καθώς επιχειρεί το άλµα

ψευδώνυµο «Θράσος» ξανοίγεται σε διαδικτυακές περιπέ-

του πάνω από τα κενά µιας γεµάτης αβεβαιότητες ενηλι-

τειες, υιοθετώντας την ταυτότητα ενός 26χρονου δικηγό-

κίωσης. Χωρίς διδακτισµούς και αχρείαστους συναισθηµα-

ρου, απελευθερωµένου, αυτοδηµιούργητου. Απέναντί του,

τισµούς, µας δίνει µια από τις πιο πειστικές εκδοχές της

στην άλλη πλευρά του διαδικτυακού χάους, εµφανίζεται

εφηβείας που έχουµε διαβάσει τα τελευταία χρόνια, ένα

κάποια «Μαριάννα», «φοιτήτρια», «όµορφη», αγνώστων

µυθιστόρηµα µε αφηγηµατικό νεύρο και χυµούς ζωής.

A

λοιπών στοιχείων. Έτσι, ένας παράξενος διαδικτυακός εφηβικός έρωτας ξεκινάει, µε όλη την ανασφάλεια, τα σκιρτήµατα, τη θολούρα της ηλικίας – συν την αβεβαιότητα για
την ταυτότητα του άλλου που δηµιουργεί το ίδιο το µέσο.

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

Piano magic
“Dark horses”
Make mine music rec.
Κινούµενοι διαρκώς στα όρια της εναλλακτικής pop και εκµεταλλευόµενοι
στο έπαρκο αυτό το γεγονός, ώστε ν’ αλλάζουν και να µετακινούνται
χωρίς να µεταµορφώνονται, οι Piano magic µας έχουν χαρίσει µια πλειάδα δίσκων µε αποκορύφωµα το “low birth weight”. Μετά τον ένατο περσινό “part monster” συνεχίζουν προλειαίνοντας το έδαφος µε µια µικρής
διάρκειας κυκλοφορία τεσσάρων τραγουδιών. Η ατµόσφαιρα, ως συνήθως,
είναι υποβλητική ρίχνοντας αυτή τη φορά κλεφτές µατιές προς την µεριά
του Μάντσεστερ της δεκαετίας του΄80. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
κυκλοφορίας αποτελούν οι χθόνιες, αλλά όχι θαµµένες, ερµηνείες στα
τρία από τα τέσσερα τραγούδια, µια ενδιάµεση στιγµή στιλπνότητας µε το
“vacancies” και τα υπόκωφα τύµπανα στο “a book I should not read” . A

People in planes
“Beyond in planes”
Wind-up rec.
Ο Gareth Jones και ο Peter Roberts µοιραστήκανε την αγάπη τους για την
βρετανική pop σκηνή σχηµατίζοντας τους People in planes για να προσοµοιάσουν, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, όσο περισσότερο µπορούσαν στους
Supergrass. Στην πορεία τα πράγµατα πήραν άλλη τροπή και καταλήξανε
στον πρώτο δίσκο τους “As far as the eye can see”. Στο “Beyond the
horizon” προχωρούν ένα βήµα πιο πέρα και αναµιγνύουν την βρετανική
αισθητική τους µε αµερικοκαναδικά στοιχεία. Ποιοι άλλοι το είχαν επιχειρήσει αυτό παλιότερα; Τους θυµάστε τους Our lady peace; Ε, τώρα θέλετε να σας πω ότι είναι τυχαία η συµβολή του Raine Maida, τραγουδιστή
των τελευταίων, στην παρούσα κυκλοφορία; Σίγουρα υπάρχουν αρκετές
αξιοσηµείωτες στιγµές στον δίσκο, όµως αυτήν την µείξη δεν την είχα
πάρει µε καλό µάτι από παλιότερα. A
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Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

Dump
“A grown-ass man”
Shrimper rec.
Η επίµονη και διαρκής µουσική αναζήτηση ορισµένων ανθρώπων φέρνει
όχι σπάνια στην επιφάνεια µικρά διαµάντια. ∆εν έχουµε να κάνουµε µε
κάποιον τυχαίο δηµιουργό αλλά µε τον James McNew, µπασίστα των Yo la
tengo. H αισθητική επένδυση του δίσκου φέρνει αυθωρεί στο µυαλό τους
Dinosaur Jr και το περιεχόµενο δεν µας διαψεύδει, µε την διαφορά όµως,
ότι ενώ ο McNew ασπάζεται τον κιθαριστικό προσανατολισµό του Mascis,
φαίνεται να κλίνει περισσότερο προς την ευάλωτη -µε την καλή έννοιαπλευρά του Lou Barlow, όπως αυτή εκφράστηκε µε τους Sebadoh. Φυσικά
λιγότερη έκπληξη προκαλούν όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν ενσταλαχτεί στον McNew από την συµµετοχή του στους Yo la tengo. Κορυφαία
στιγµή του δίσκου το ‘I’ m on your side’ που αν δεν µ’ ενηµερώνανε πρωτύτερα θα έκοβα το χέρι µου ότι επρόκειτο για τον Barlow που ερµηνεύει
και τον Mascis που σολάρει, έπειτα κι από την πρόσφατη επανασύνδεσή τους. A

God is an astronaut
“God is an astronaut”
Revive rec.
Ο ιδιωµατικός ήχος ορισµένων µουσικών ειδών και η αδυναµία να ενταχθούν σ΄αυτά καινούργια στοιχεία τα καταδικάζουν σε ηµεροµηνία λήξης
τη στιγµή ακριβώς που φτάνουν στο απώγειό τους. Αυτό συνέβη στην
περίπτωση stoner rock, αφού οι Kyuss ήρθαν, τα παίξανε όλα κι έπειτα
τράβηξε ο καθένας τον δρόµο του, αφήνοντας τους υπόλοιπους να αναµασούνε τον ήχο και τις συνθέσεις τους. Κάτι παρόµοιο πήγε να γίνει και
στην σκηνή της post rock µε τους Mogwai, αφού πήρανε πρώτα τα φώτα
τους από µπάντες όπως οι Slint, ν’ αναλαµβάνουνε τον αντίστοιχο ρόλο
των Kyuss. Οι God is an astronaut είναι µια post rock µπάντα από την
Ιρλανδία που αξίζει ν’ ασχοληθεί κανείς µαζί της, εφόσον πιστεύει ότι δεν
έχουν ακόµη ειπωθεί όλα σ’ αυτήν την σκηνή. A
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DVD
88 Λεπτά
Το δικαστήριο, υιοθετώντας τις θέσεις του
∆όκτορα Γκραµ θα κρίνει τον Φόρστερ ως ένοχο
για κατά συρροή φόνους και θα τον στείλει στην
ηλεκτρική καρέκλα. Την ηµέρα όµως της εκτέλεσης του όµως, θα διαπραχθεί ένας ακόµη πανοµοιότυπος φόνος φόνος µε αποτέλεσµα την
12ωρη αναστολή της εκτέλεσής του.
Τα πράγµατα θα περιπλακούν όταν ο ∆όκτωρ
Γκραµ θα λάβει ένα ανώνυµο τηλεφώνηµα, που
τον προειδοποιεί πως του αποµένουν µόλις, 88
λεπτά ζωής. Ο Αl Pacino µε µια καλή ερµηνεία
διασώζει τη ταινία του Τζον Αβνετ που παρά τη
σωρεία απίθανων συµπτώσεων παρακολουθείται ευχάριστα από όλους
ανεξαιρέτως τους θεατές. A

Bordertown
Στη συνοριακή πόλη του Μεξικού, Χουάρεζ. νεαρές γυναίκες, εργαζόµενες στα τοπικά εργοστάσια των µεγάλων τραστς, βρίσκονται βιασµένες
και δολοφονηµένες σε ερηµικές περιοχές, ενώ
οι αστυνοµικές αρχές δηλώνουν ανήµπορες να
εντοπίσουν τους ενόχους. Λαµβάνοντας εντολή
από τον αρχισυντάκτη της εφηµερίδας της
Chicago Tribune, η φιλόδοξη δηµοσιογράφος
Λόρεν Άντριαν, που επί χρόνια κρύβει την µεξικανική καταγωγή της, θα πάει να καλύψει το
ρεπορτάζ, χωρίς φυσικά να γνωρίζει πως θα
θέσει και τον εαυτό της σε κίνδυνο.
∆υνατό θέµα και ως ιδέα εξαίρετη, αφού και υπόθεση φαντάζει ενδιαφέρουσα και ο προβληµατισµός της υποστηριζόµενος από ένα αστέρι του
µεγέθους της Τζένιφερ Λόπεζ µπορεί διαδόσει παγκοσµίως, αυτή τη φρικτή ιστορία που λέγεται ότι έχει µέχρις στιγµής 5000 θύµατα. Το πρόβληµα παρουσιάζεται µόλις τα αληθινά στοιχεία δίνουν θέση στη µυθοπλασία.
Πρωτίστως, γιατί τα τεκµηριωµένα στοιχεία χάνονται πλήρως, και δεν στοιχειοθετηθούν ούτε σεναριακά καταγγελίες περιοριζόµενα σε µια απλοϊκή
λυτρωτική έκβαση µιας ανυπόστατης και υπερβολικής πλοκής. A

Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ KAKABA*

The painted veil
Στα µέσα της δεκαετίας του 20, η Κίτι, µια φιλελεύθερη Λονδρέζα, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας της πόλης, παντρεύεται χωρίς τη θέλησή της, για να αποφύγει τον κοινωνικό διασυρµό, τον βακτηριολόγο Ουόλτερ Φέιν και τον ακολουθεί στην Σαγκάη. Η παρατεταµένη απουσία
του Φέιν λόγω της δουλειάς του θα οδηγήσουν
τη νεαρή γυναίκα στην αγκαλιά του διπλωµάτη
Τσάρλι Τάουνσεντ. Μόλις ο Φέιν ανακαλύπτει
την παράνοµη σχέση τους, προκειµένου να την
εκδικηθεί προσφέρεται εθελοντικά να µετατεθεί
σε ένα χωριό στην Κινέζικη ενδοχώρα που
µαστίζεται από την χολέρα. Συνοδευόµενος φυσικά από τη γυναίκα του.
O Νεουρκέζος John Curran, µεταφέρει το υπέροχο έργο του Somerset
Maugham, µια ιστορία πόνου, πόθου, έρωτα, και προσδοκιών µε φόντο τις
πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις της Κίνας της εποχής εκείνης.
Οι ανατροπές – στο φροντισµένο από τον σεναριογράφο του Philadelphia,
Ron Nyswaner, θέµα – του ψυχικού κόσµου των ηρώων, συµβαδίζουν άρρηκτα µε την αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Κίνας. Που διατηρεί όµως
ακόµη και σήµερα αναλλοίωτο παραµυθένιο φόντο, στο πλάι του Μπλε
ποταµού, όπως το αποτυπώνει σε κάδρο η ονειρική φωτογραφία του Stuart
Dryburgh. A

Σηµείο υπεροχής
Η δολοφονία του αµερικανού προέδρου, µια
έκρηξη βόµβας µε αθώα θύµατα και µερικοί
αυτόπτες µάρτυρες που είδαν την τροµοκρατική
ενέργεια από διαφορετικές γωνίες και καλούνται
να βοηθήσουν στην εξιχνίαση της. Αυτή είναι η
σεναριακή ιδέα του Vantage Point, µιας ταινίας
που παρουσιάζει το ίδιο γεγονός µέσα από το
βλέµµα των διαφορετικών χαρακτήρων του
εντυπωσιακού καστ ( Weaver Quaid Fox Whitaker.
Η ιδέα δεν είναι πρωτότυπη και για το µέσο
θεατή καταντά µάλλον κουραστική καθώς µέχρι
να φθάσει στο τέλος της ιστορίας, δηλαδή τι
συµβαίνει µετά την τροµοκρατική ενέργεια, πρέπει να διαθέτει την υποµονή να δει όλα τα flashback της πλοκής. Αξίζει να προσπαθήσετε να υπερβείτε αυτή την δυσκολία γιατί το Vantage Point προσεγγίζει µε ένα διαφορετικό τρόπο το πολιτικό θρίλερ. A
*Ο Aλέξανδρος Κακαβάς είναι σεναριογράφος.
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

Cebit 2009: Η Ευρωπαϊκή απάντηση
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Cebit άνοιξε τις πύλες της στο Ανόβερο της Γερµανίας. Η Αrtapress όπως πάντα ακολουθεί τις εξελίξεις και σας µεταφέρει τις
τελευταίες καινοτοµίες από την εν λόγω έκθεση. Είναι πάρα πολλά αυτά που
παρουσιάστηκαν στην εν λόγω έκθεση και όπως είναι φυσικό, δεν µπορούµε να τα
µεταφέρουµε όλα. Οι πιο καίριες τεχνολογίες που αναµένουµε να βγούνε σε εµπορική παραγωγή, παρουσιάζονται παρακάτω.
Sony Vaio P
Αν και παρουσιάστηκε στην CES, η Sony δεν θα µπορούσε να µην το φέρει και στη
Cebit. Netbook από την Sony (αν και η ίδια αποφεύγει να το ονοµάζει έτσι – ελέω
τιµής) µε Intel’s Atom processor, 2GB RAM kai 8-ίντση 1600χ768 οθόνη XBRITEECO LED-backlit. Το σχήµα του εν λόγω netbook ευθύνεται και για την “περίεργη”
ανάλυση της οθόνης. Έρχεται επίσης µε ενσωµατωµένο GPS, mobile broadband,
Wifi και Bluetooh.
Εξυπακούεται, όπως µπορείτε να δείτε και από την φωτογραφία, ότι η Sony δεν
βάζει εύκολα την υπογραφή της σε κάτι που δεν είναι designάτο.. Από και εκεί και
πέρα η τσουχτερή τιµή σίγουρα θα ξενίσει. Περισσότερα στην άλλη στήλη µας, µιας
και το εν λόγω netbook είναι ήδη σε κυκλοφορία.

Asus
Origami Laptop!
H Asus µα έχει συνηθίσει σε πρωτοπορίες. Στην Cebit παρουσίασε laptop βασισµένο στο “Origami”, το δίπλωµα χαρτιού (όσοι έχουν δει την πρώτη σεζόν του Prison
Break είναι υποψιασµένοι). Τι σηµαίνει αυτό? Laptop που διπλώνουν σαν χαρτί,
laptop µε εξωτερικό κάλυµµα χαρτί το οποίο µπορεί να αλλάζει πολύ εύκολα και το
σηµαντικότερο όλων είναι ότι τα laptop αυτά συνεργάζονται µεταξύ τους, δηµιουργώντας ένα κοινό touch desktop. Εντυπωσιακή επίδειξη από την ASUS για µια
ακόµα φορά µας δείχνει ότι δηµιουργεί καινοτοµίες και δεν ακολουθεί άλλους.
Κάντε ένα µικρό search στο youtube για Fold / Unfold ASUS Notebook Concept
Design και µείνετε κυριολεκτικά µε το στόµα ανοιχτό.
Νέα Netbook – Νέες ιδέες
Η Asus εδώ και καιρό έχει δώσει µεγάλη βαρύτητα στα netbooks. Η Cebit δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Παρουσιάστηκαν πολλά νέα µοντέλα και περίπου το 80% των
notebooks που βρίσκονταν στο booth της Asus ήταν netbook. Το νέο EEE PC S101
είναι χωρίς αµφιβολία το πιο όµορφο της σειράς αφού µε το ένα εκατοστό πάχος
συγκαταλέγεται στα πιο λεπτά notebooks της αγοράς. Παράλληλα παρουσιάστηκε
το T91 που δεν είναι τίποτε άλλο ένας tablet υπολογιστής σε διαστάσεις netbook.
Zυγίζει κάτι λιγότερο από 1 κιλό ενώ η οθόνη του περιορίζεται στις 8.9 ίντσες µε
touch interface και περιστροφή 360 µοιρών.
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Microsoft
Microsoft Auto
Ένα 500άρακι FIAT ήταν η πλατφόρµα που επέλεξε η Microsoft για να δείξει το καινούριο της προϊόν: Microsoft Auto 4.0. H σκοπιµότητα αυτής της πλατφόρµας είναι
να συνδυάσει όλα τα διαδραστικά συστήµατα µε τα οποία ο άνθρωπος επικοινωνεί
µέσα στο αυτοκίνητο σε ένα ενιαίο προϊόν και να µοιραστεί σε µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες. Για τον απλό χρήστη αυτό σηµαίνει αναγνώριση φωνής,
upload/download αρχείων µουσικής από τον player του αυτοκινήτου, πλοήγηση,
online television, radio streaming, internet access και πολλά πολλά άλλα. Το πιο σηµαντικό βέβαια είναι το γεγονός ότι η πλατφόρµα αυτή αποτελεί ένα “developer’s tool”
ανοιχτό σε engineers που θα θελήσουν να την εκµεταλλευτούν. Αυτό αποτελεί
δέλεαρ και για τις αυτοκινητοβιοµηχανίες, καθότι θα υπάρχει µια ενιαία πλατφόρµα
και όχι διαφορετικά συστήµατα για κάθε κατασκευαστή. Στη Cebit η εφαρµογή επέτρεπε να δείτε διάφορες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο οδγήγησης του οδηγού και κατά πόσο ήταν eco-friendly.
Microsoft Surface
To Microsoft surface αν και είναι πάνω από χρόνος που έχει παρουσιαστεί, δεν είχε
ακόµη φανεί στην δική µας πλευρά του Ατλαντικού. Είναι η πρόταση της Microsoft
σχετικά µε το νέο είδος υπολογιστή που είναι ενσωµατωµένος στο τραπέζι / γραφείο και η αλληλεπίδρασή του µε τον χρήστη είναι καθαρά και µόνο µέσω της αφής.
Εννοείται ότι είναι multitouch περιβάλλον και παράλληλα µπορεί να αναγνωρίσει
αντικείµενα όπως πιστωτικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα και στη συνέχεια να αλληλεπιδράσει µαζί τους. Η εµπειρία Microsoft Surface δείχνει το δρόµο που θα επικοινωνούµε µε το περιβάλλον. Τέλος στα άχαρα πληκτρολόγια και ποντίκια. Οι φυσικές κινήσεις των χεριών µας θα µπορούν
MSI X-Series Laptop
Τρέµε MacBook Air! Αυτό σκεφτηκαν οι engineers της MSI όταν έφτιαχναν τη σειρά
X-Series της MSI. H επιτυχία του U100 στα netbook έδωσε στην MSI να καταλάβει
που βρίσκεται το trend της αγοράς αυτό τον καιρό. Πιο λεπτά, πιο µικρά και πιο ελαφριά! Η σειρά X-Series, αποτελούµενη από τρία µοντέλα, µοιράζεται κοινά χαρακτηριστικά. Και τα τρία µοντέλα έχουν το ίδιο ακριβώς µέγεθος (πάχος 1,98 εκατοστά και στο πιο λεπτό του σηµείο 0,6 εκατοστά), ίδια οθόνη (13') ενώ η διαφορά
τους έγκειται στους διαφορετικούς επεξεργαστές που χρησιµοποιούν.
Σε σχέση µε το Macbook Air, δεν υπάρχει καµία διαφορά αφού και τα δύο laptop
έχουν σχεδόν τις ίδιες διαστάσεις!
Στα ηλεκτρονικά, το κορυφαίο µοντέλο Χ-340 ενσωµατώνει έχει Intel Penryn
SU3500, πάνω σε Intel GS45 και κάρτα γραφικών GMA 4500MDH, το µεσαίο Χ340
Intel Penryn SU2700 πάνω σε Intel GS40, κάρτα γραφικών GMA 4500MDH, ενώ το
µικρό Χ320 Intel Atom (Z530) σε chipset Intel Poulsbo µε κάρτα γραφικών GMA 500
Με HDMI έξοδο, αποσπώµενη µπαταρία και καλή φηµολογούµενη τιµή, θα αποτελέσουν σίγουρα µια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση αν όχι έναν Macbook killer .
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GADGETS
Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

Sony Vaio P – Poly kalo!
Αν και παρουσιάστηκε πρόσφατα, το εν λόγω netbook (όχι ακριβώς κατά την Sony), διατίθεται ήδη προς πώληση. Το P Series θα είναι το νέο όνοµα της σειράς VAIO
µε τα εξής χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής Atom στα 1.33GHz, Οθόνη 8’’
µε ανάλυση 1600?786 pixels, Σκληρός δίσκος 60GB ή 128GB SSD, Bluetooth και
WiFi 802.11b/g/n, WAN µε EVDO και HSPA chipsets της Qualcomm, QWERTY
πληκτρολόγιο Windows Vista. Αυτό που κάνει το νέο Vaio P να ξεχωρίζει έιναι
η λεπτή και παραλληλόγραµη κατασκευή του που εκτός από το µοναδικό του
σχήµα, του εξασφαλίζουν και βάρος µόλις 640 gr. Η επεξεργαστική ισχύς
και το λειτουργικό δείχνει ξεκάθαρα τις multimedia διαθέσεις των P Series VAIO όπως και
η ανάλυση και η ενσωµάτωση WAN Radio για πρόσβαση στο Internet µέσω GSM δικτύου σίγουρα
προσδίδει µια πιο business oriented χροιά. Η τιµή του ξεφεύγει από τα συνηθισµένα αλλά και οι δυνατότητές του σε συνδυασµό µε το µικρό του µέγεθος ξεφεύγουν επίσης..!
Tweet-a-watt – Kill-a-watt!
Πηγή: expansys - Τιµή: 1.150
Είναι ο νικητής του Greener Gadget 2009 το πολύ ωραίο gadget
που παρουσιάζουµε. Στο concept της εξοικονόµησης ρεύµατος στηρίχτηκε η ιδέα
του Tweet-a-Watt, µια συσκευής κατασκευασµένης από ηλεκτρονικά εξαρτήµατα
Spydee Flexipod τρίποδας στήριξης – Photo αράχνη!
που αγοράζει κάποιος στο µαγαζί ηλεκτρονικών της γειτονιάς του. Το gadget αυτό
αποτελεί hack του Kill-a-watt και είναι διαθέσιµο ως open source hardware. Η ηµερήσια
Οι κλασσικοί τρίποδες που στηρίζετε τις φωτογραφικές
κατανάλωση ρεύµατος καταγράφεται στο Tweet-a-Watt και αποστέλλεται στο Tweeter,
σας µηχανές πολλές φορές δεν είναι επαρκείς για δύσκολα
µέσω του wireless module που υπάρχει σε κάθε συσκευή. Κάθε πρίζα ξεχωριστά πρέπει
σηµεία στήριξης. To Flexipod της Spydee ήρθε να
να έχει το εν λόγω hardware προκειµένου τα στοιχεία να αποστέλλονται συνολικά
σας βοηθήσει, µιας και πρακτικά µπορεί να στηριχτεί
για όλες τις συσκευές. Κατόπιν µέσω του tweeter τα στοιχεία δηµοσιεύονται
παντού! Η ευελιξία και η πρακτικότητα του Flexipod
στο internet και µπορείτε να δείτε µε αριθµούς πια συγκεκριµένες καταναλώσεις
οφείλονται στον ευλύγιστο και περιστρεφόµενο
καθώς και συγκρίνετε µε προηγούµενες ηµεροµηνίες ή ακόµα και µε
κορµό δακτυλιδιών που σχηµατίζoυν οποιοδήποτε
τους φίλους σας! Ο γραφών δεν γνωρίζει αν το Kill-a-watt device εµπορεύεται
σχήµα, στα πόδια µε αντιολισθητικό καουτσούκ,
και στην Ελλάδα και αν είναι συµβατό µε το τοπικό δίκτυο της ∆ΕΗ.
την περιστρεφόµενη κεφαλή του καθώς και
Σίγουρα θα υπάρχουν κάποια αντίστοιχα devices που µπορείτε
στο πολύ µικρό βάρος. Μπορεί να τοποθετηθεί
να προµηθευτείτε στο εδώ εµπόριο µε ίδιο functionality.
πρακτικά οπουδήποτε και να κρατήσει σταθερά
Άλλωστε λίγο Ελληνικό δαιµόνιο και greek patent χρειάζεται,
τη φωτογραφική σας µηχανή (ναι ακόµα και την DSLR σας..)
ειδικά αν είναι για καλό σκοπό!
σε σηµείο που να µπορεί να έχει την καλύτερη δυνατή λήψη
και ας δείχνει απροσπέλαστο. Η φωτογένεια πωλείται ξεχωριστά
Πηγή: Adafruit Industries - Τιµή: 90$
και εσείς πρέπει απλά να χαµογελάσετε!
Πηγή: play247.g - Τιµή: 21,42
Mac mini – Apple-icious
To Mac mini, η µικροσκοπική πρόταση της Apple γίνεται ακόµα
καλύτερη: Νέο Mac mini στα 2.0GHz Core 2 Duo µε NVIDIA GeForce
9400M graphics, 2GB RAM, 320GB σκληρό δίσκο, 8x double-layer
SuperDrive και 45% χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας
σε σύγκριση µε το προηγούµενο Mac mini.
Το hardware προσφέρει AirPort Extreme 802.11n, Bluetooth 2.1 µε
EDR, Gigabit Ethernet, FireWire 800, 5 θύρες USB 2.0, Mini
DisplayPort video out και Mini-DVI video out. Εκτός απότο form factor
που είναι έρωτας, είναι αθόρυβο και φτιαγµένο
από πλήρως ανακυκλώσιµα υλικά (think
Green). Έρχεται φορτωµένο
µε Mac OS X v10.5 Leopard
και περιµένει το δικό σας
keyboard και οθόνη
να συνδεθεί...!
Πηγή: Multirama
Τιµή: 839.43

Nintendo DSi – Nintedo-mania!
H τρίτη εξέλιξη της πλατφόρµας DS δεν θα µπορούσε να µας αφήσει ασυγκίνητους.
Η Nintendo ξέρει τι σηµαίνει παιχνιδοµηχανή πολλά χρόνια τώρα. Το DSi είναι µικρότερο
σε µέγεθος και εξοπλισµένο µε δύο µεγάλες οθόνες εκ των οποίων η µια είναι αφής.
Επιπρόσθετα διαθέτει 2 κάµερες, µικρόφωνο καθώς και WiFi για internet connectivity.
Οι κάµερες έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου και την κίνηση των παικτών δίνοντας νέα
πνοή στο game play. Άλλωστε µας έχει συνηθίσει σε φοβερή
εµπειρία gameplay και αλληλοεπίδρασης µε το χρήστη (Wii!).
H SD Card υποδοχή του θα φανεί σίγουρα χρήσιµη, καθότι
το DSi Shop να περιµένει να γεµίσει µε MB δεδοµένων
την εσωτερική µνήµη του DSi. H Nintento χτίζει
το µέλλον βασισµένη στην επιτυχία του DS και
ξεφεύγει από την κλασσική έννοια της παιχνιδοµηχανής,
προσθέτοντας χαρακτηριστικά όπως browsing, photos,
social networking, διαµορφώνοντας έτσι τη νέα γενιά
gaming και software κουλτούρας. Cudos Nintendo!
Πηγή: plaisio Τιµή: 179
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Περιηγητής του 15ου αι. που επισκέφθηκε την Άρτα 2. Nαυτικό κέλευσµα - Λιµενικό Σώµα 3. Άφωνη...Βαϊµάρη - Κόµης της Κεφαλονιάς που ανακατέλαβε την ‘Αρτα
από τους Αλβανούς το 1416 4. Τοπικός ιδιωµατισµός για το καλαµπόκι - Οµόηχα
φωνήεντα 5. Αρχαία πόλη της Αργολίδας που ενέπνευσε τον Σεφέρη σ’ ένα ποίηµά του - Το µικρό όνοµα επαναστάτη 6. Υπήρξε ευεργέτης του νοσοκοµείου της
Άρτας 7. Το τζαµί του Φαίκ πασά στην Άρτα - Τα πάντα...και ουδέν µένει (αντιστρ.)
8. Αφωνο...τακίµι - Γυναικείο υποκοριστικό 9. Επιφώνηµα από την...Ισπανία - Ο πατέρας του Καραϊσκάκη 10. Αντωνυµία στον πληθυντικό - Ιδιότητα του οργανισµού να µην προσβάλλεται από ασθένειες.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Γνωστός για τις λιµνοθάλασσές του 2. Μυστήριο κατά την εκκλησία - Νότα 3.
Χωριό του κάµπου, γνωστό για το βυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου της Ροδιάς 4. Το
αρσενικό της µετοχής του αρχαίου ρήµατος ειµί - Οι καρποί δένδρου που φυτρώνει
στα ορεινά (αντιστρ.) 5. ∆ηλώνει κατάφαση - Την έχει ανάγκη ο άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή 6. Άφωνη...Άρτα Σύµφωνα από το...σύµφωνο 7. Συνθετικό τουρκικού
τοπωνύµιου στον κάµπο - Την αντικατέστησε το κιλό
8. Αρτινός ιστορικός του 20ου αι. 9. Επίρρηµα
0 Τα βλέπουµε µε ...κλειστά µάτια.
(Η λύση στο επόµενο τεύχος)
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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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ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
CAFE CASA

ΜΕΝΙ∆Ι
CAFE OCEAN

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
DALI CAFE
eNVy

ARTA PRESS 40_typ

4/6/09

1:54 PM

™ÂÏ›‰·23

23 ARTA PRESS

ARTA PRESS 40_typ

4/6/09

1:54 PM

™ÂÏ›‰·24

