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EDITORIAL

Μάιος 2009

H ηδονή της εντιµότητας

Η

Θ Ε Μ Α Τ Α
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8

Όλοι ορκίζονται σε αυτήν, αλλά λίγοι τιµούν τον όρκο τους. Η
ηδονή της εντιµότητας (για να θυµηθώ τον Πιραντέλλο) φαί-

νεται ότι δεν ανήκει, για τους περισσότερους, στις απαγορευµένες.

Σπύρος Κουβέλης

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ µιλάει
στο Ντίνο Γιώτη για
την πράσινη ανάπτυξη.

Ηθική στην πολιτική είναι σαν την όαση στην έρηµο: σπάνια.

Ο πρωθυπουργός της χώρας και αρχηγός της Ν∆ είχε µια τελευταία
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ευκαιρία να αποδείξει ότι εννοούσε, έστω και µερικώς, όσα διακήρυσσε και υποσχόταν να κάνει κατά της διαφθοράς, πριν η παράταξή του αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Αντιθέτως µε την αιφ-

Club Marie

νιδιαστική και προκλητική για τα κοινοβουλευτικά ήθη, λήξη της

To πρώτο club στην Άρτα.
Του Στάθη Μπαρτζώκα

τρέχουσας Συνόδου της Βουλής, επιβεβαίωσε αυτό που έχει απο-
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Ο καλός, ο κακός και
ο ...άσηµος

κρυσταλλωθεί, πλέον, ως συνείδηση στους πολίτες: κάποιοι δικοί
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Ο Γιάννης Ξανθόπουλος
διερευνά τις σχέσεις σκηνοθέτη,
παραγωγού, σεναριογράφου.

του έχουν τη φωλιά τους λερωµένη. Γιατί τι άλλο σηµαίνει η παραγραφή όλων των τυχόν ποινικών ευθυνών υπουργών για την περίο-
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δο 2004-2007;
Η απόφαση του πρωθυπουργού για το κλείσιµο της Βουλής, µε µια
πρώτη ανάγνωση, δύο ερµηνείες επιδέχεται: ή δεν θέλει ο ίδιος να
χυθεί άπλετο φως σε όσα καταµαρτυρούν στην κυβέρνηση και τους
υπουργούς του ή δεν µπορεί, εξαιτίας (αόρατων) δεσµών. Και στις

Πως λειτουργεί
η Ευρωπαϊκή Ένωση

δύο περιπτώσεις όµως η συνέπεια της εσπευσµένης λήξης θα είναι
η ίδια: οι περισσότεροι θα πιστέψουν ότι εδώ επιχειρείται συγκάλυ-
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ψη. 'Οπου υπάρχει καπνός (το κλείσιµο της Βουλής), υπάρχει και

Βασίλης Γκουρογιάννης

φωτιά (ποινικές ευθύνες). Και η φωτιά θα κάψει µαζί µε τα ξερά και

Συνέντευξη: Ντίνος Γιώτης

τα χλωρά.
∆υστυχώς παρά τον επιδιωκόµενο στόχο της παραγραφής των

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

τυχόν ποινικών ευθυνών υπουργών, το αποτέλεσµα θα είναι το αντί-
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θετο: η παραγραφή των "Βατοπεδίων" από τη συλλογική µνήµη είναι
αδύνατη και οι σκιές θα µεταβληθούν γρήγορα σε µόνιµα σηµάδια
στο σώµα της παράταξης της Ν.∆.

A

5. Πνεύµα Αντιλογίας
Από τον Αντίλογο

17. Βιβλίο
Από τον Κώστα Κατσουλάρη
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∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ντίνος Γιώτης

18. Μουσική

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

Από τον Ευθύµιο Σακκά

19. DVD
Από τον Αλέξανδρο Κακαβά
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: Στάθης Μπορτζώκας, Γιάννης Ξανθόπουλος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αrta Press,
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Θωµάς Ξυλογιάννης, Τηλ.: 6945 834691
WEB DESIGNER: Utopia
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΕΛΛΑΣ, Μάνης 10, 16ο χλµ. Λ.Λαυρίου, Παιανία

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
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www.artapress.gr

e-mail: artapress@yahoo.gr

Εξώφυλλο: Το εξώφυλλο του βιβλίου του Βαγγέλη Μπέκα “Το 13ο υπόγειο”
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VERBATIM
Επιµέλεια: Αγνή Ιωάννου

"Eίναι πολυτέλεια η δεύτερη βιβλιοθήκη στην Άρτα"
Ο πρόεδρος του ΣΚΟΥΦΑ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, απαντά στο αίτηµα για τη
δηµιουργία νέας βιβλιοθήκης στην Άρτα.

"Θα συµβούλευα τα νέα παιδιά που θέλουν να διακριθούν, να φύγουν στο εξωτερικό"
Ο επί 13 χρόνια διοικητής των διαστηµικών
προγραµµάτων της NASA,
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΙΜΙΖΗΣ καυτηριάζει
τις "αξίες" που κυριαρχούν
στην Ελλάδα.

"Η 'Αρτα δεν είναι παίξε-γέλασε, άντεξε και θα αντέξει"
Ο δήµαρχος Αρταίων ΠΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ για την πόλη,
µε αφορµή την εκδήλωση στο Μέγαρο.

"Το µεγάλο µυστικό του Παναθηναϊκού
είναι ότι είµαστε οικογένεια"
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ µετά
την κατάκτηση του Πανευρωπαϊκού
κυπέλλου στο µπάσκετ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
6η ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
Στα πλαίσια της 6ης ∆ιεθνούς
Έκθεσης Βιβλίου (Θεσσαλονίκη,
28-31 Μαίου), το ΕΚΕΒΙ διοργανώνει συζήτηση µε θέµα «Το
πρόγραµµα ψηφιοποίησης της
Google και οι αντιδράσεις των
Ευρωπαίων και Ελλήνων εκδοτών & συγγραφέων», ένα καυτό
θέµα που ανάβει φωτιές στον
κόσµο του βιβλίου. Ο εκπρόσωπος του Google Ευρώπης, κ.
Santiago de la Mora, θα ενηµερώσει τους Έλληνες επαγγελµατίες σχετικά µε την πρόταση του Google για την ψηφιοποίηση βιβλίων. Θα επακολουθήσει συζήτηση µε την Anne Bergman-Tahon, διευθύντρια της
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Εκδοτών (FEP), τον Άρη Πετρόπουλο, διευθυντή του Οργανισµού
Συλλογικής ∆ιαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣ∆ΕΛ) και εκπροσώπους συγγραφέων. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Έλλη Φιλιπποπούλου, νοµικός σύµβουλος του ΕΚΕΒΙ. A

Το13ο Υπόγειο
Κάτω από τη λουστραρισµένη επιφάνεια υπάρχει ο διεστραµµένος κάτω κόσµος, που στηρίζει το εµπορικό µεγαλείο του πάνω κόσµου. Οι εργαζόµενοι που υποκύπτουν
σε αλλεπάλληλα παραπτώµατα καταδικάζονται και
πέφτουν όλο και πιο βαθιά, σε υπόγεια όπου η ακραία
εκµετάλλευση βασιλεύει.Όλα αυτά στο βιβλίο του
Βαγγέλη Μπέκα Το 13ο Υπόγειο (εκδ. Μπαρτζουλιάνος).A

“...ήταν µια αριστοτεχνικά στηµένη δουλειά”
Ο Γενικός Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Ηπείρου, ταξίαρχος
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ, για την σύλληψη δύο ατόµων και
την κατάσχεση 300 κιλών χασίς.

Μηνύσεις για την εγκατάλειψη
“Όποιος νοιάζεται µόνο για το ταµείο του, αργά ή γρήγορα, θα βλέπει µόνο το Ταµείο Ανεργίας"
Ο Γενικός Γραµµατέας του Εµπορικού Συλλόγου Άρτας
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, µε αφορµή την οικονοµική
κρίση.

"Είµαι έτοιµος για όλα, σας ζητώ µονάχα ∆ικαιοσύνη".
O πρώην υπουργό
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ,
πριν από τη µυστική ψηφοφορία
για την παραποµπή το
ή όχι στη ∆ικαιοσύνη.

"Ο κ. Καραµανλής επιλέγει την τεχνική της τεχνητής
λεύκανσης"
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ για την υπόθεση Παυλίδη
Αποφασισµένα να αναδείξουν το πρόβληµα του Κάστρου µε κινητοποιήσεις και παρεµβάσεις
στα Νοµαρχιακά και ∆ηµοτικά Συµβούλια είναι τα µέλη του Συλλόγου "Πολιτών Παρέµβαση".
Ταυτόχρονα προχωρούν σε µηνύσεις κατά παντός υπευθύνου τόσο για την εικόνα και την επικινδυνότητα που παρουσιάζει το Κάστρο, όσο και για την καταστροφή της δηµόσιας περιουσίας στο Ξενία. A
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ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ

Μικροί Καλλιτέχνες

Περισσότεροι οι πολιτικοί γάµοι από τους θρησκευτικούς στο δηµαρχείο, διαβάζω αγαπητό µου
πνεύµα και αναρωτιέµαι αν το κάνουν από ιδεολογικούς λόγους ή απλώς τους έρχεται φτηνότερα...
Πιθανόν να συνδέεται και µε την παρατηρούµενη
αύξηση των διαζυγίων, οπότε οι µελλόνυµφοι προϋπολογίζουν και τα έξοδα του δεύτερου γάµου...
Αυτήν τη στιγµή δεν υπάρχει πρόβληµα µε δηλητηριασµένα ψάρια στον Αµβρακικό δήλωσε ο
Μενέλαος Τσιώλης, Γραµµατέας της Οµοσπονδίας
Αλιέων Ηπείρου. Την επόµενη ίσως;
Η κυβέρνηση παρουσίασε στην Περιφέρεια
Ηπείρου το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) για το «Περιβάλλον» µε καθυστέρηση
τεσσάρων µηνών. ∆εν έπαιρνε µπροστά η βέσπα;

Καλλιτεχνικές διακρίσεις για τους µαθητές του Γυµνασίου Λούρου που πήραν µέρος
στους 15ους Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες στα Ιωάννινα.
Κατέλαβαν θέσεις ανάµεσα στα σχολεία που βραβεύτηκαν και στις τρεις καλλιτεχνικές
δραστηριότητες στις οποίες συµµετείχαν: στην κατηγορία του παραδοσιακού τραγουδιού
(β' βραβείο), στην κατηγορία Σµυρνέικα και Ρεµπέτικα Σύνολα (β' βραβείο) και στην κατηγορία Σύγχρονου Χορού (γ' βραβείο). A

MΟΥΣΙΚΗ & ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Με αφορµή τον εορτασµό των 10 χρόνων της
Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής στην
Ελλάδα, η Culturepolis – Πολιτιστική Αντένα
Πρέβεζας σχεδιάζει και οργανώνει µια ποικιλία πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη µουσική
κάθε είδους στην Πρέβεζα και στην Πάργα.
Οι εκδηλώσεις, που θα γίνουν 19-23 Ιουνίου
σε διάφορα σηµεία της πόλης, δίνουν την
ευκαιρία συµµετοχής στο γεγονός σε µουσικούς και κοινό όλων των ηλικιών και ακουσµάτων: από κλασσική µέχρι ηλεκτρονική, κι από
παραδοσιακή µέχρι ρόκ.
Πληροφορίες: 26820 54445 και 6973447018

e-mail: caprevez@otenet.gr

Από όσα αποφασίστηκαν στην κοινή σύσκεψη
στο γραφείο του δηµάρχου, το µόνο που προχώρησε ήταν η εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής,
διαβάζω στην ανακοίνωση του συλλόγου
"Πολιτών Παρέµβαση". Όλα τα άλλα που συζητήθηκαν είναι σαν να µην έγιναν. ∆ηλαδή θα έφερναν τον Κωστάλα στην Άρτα, αγαπητό µου πνεύµα;
Κλείνουν οριστικά τα τµήµατα περιορισµένης
ζήτησης των ΤΕΙ, τα οποία δεν δέχονταν εισακτέους λόγω της βαθµολογικής βάσης του 10, διαβάζω στον Τύπο, αγαπητό µου πνεύµα. Μα καλά,
χωρίς να ρωτήσουν όσους είχαν επενδύσει σε
γκαρσονιέρες;
Σκύλο στα Γιάννενα, άλογο στην Θεσπρωτία, αρνί
στην Άρτα. Οι κλέφτες, πλέον, προτιµούν να τα
παίρνουν σε είδος...
Η οικονοµική κρίση θέλει καλοπέραση, για αυτό
και γέµισαν οι ξενώνες των Τζουµέρκων το
Πάσχα και την Πρωτοµαγιά, αγαπητό µου πνεύµα.
Πού πήγε ο ΒΙ.ΠΑ.;
Αντίλογος

A

Του Γιάννη Παλαβού
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Ντίνος Γιώτης

“Στην Ελλάδα δεν κάνουµε παραγωγικές
επενδύσεις, φτιάχνουµε κεραµίδια”

Ο Σπύρος Κουβέλλης γεννήθηκε
στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1964.
Σπούδασε στο Οικονοµικό Τµήµα της Νοµικής Αθηνών,
και έκανε µεταπτυχιακά σε Αγροτική Οικονοµία
και Οικονοµικά Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
στο Πανεπιστήµιο του Reading στην Αγγλία.
Εκλέχτηκε Βουλευτής Επικρατείας
του ΠΑΣΟΚ το Σεπτέµβριο 2007.
Μέλος του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
Πολιτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ,
για το Περιβάλλον και την Χωροταξία.
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Κύριε Κουβέλη, ποιό θεωρείτε το πλέον διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβληµα της χώρας µας;
Θα έλεγα ότι δεν είναι ακριβώς περιβαλλοντικό πρόβληµα, είναι το
µοντέλο ανάπτυξης που έχουµε αποδεχτεί και το οποίο βασίζεται σε ορισµένες λανθασµένες παραδοχές. Πρώτη: οποιοδήποτε
σηµείο της Ελλάδας να θεωρείται µια εν δυνάµει περιοχή δόµησης. Έχει δηµιουργηθεί µια ακατάσχετη δόµηση σε µη οργανωµένους χώρους, η οποία προκαλεί δευτερογενώς µια τεράστια ανάγκη κατασκευής δικτύων εξυπηρέτησης, δρόµων, ύδρευσης, κ.λπ.
∆εύτερη: έχουµε δεχτεί, και κακώς κατά τη γνώµη µου, ότι η ατµοµηχανή της οικονοµίας είναι η κατασκευή. Αν δούµε τις πόλεις από
την εποχή της αντιπαροχής µέχρι σήµερα θα διαπιστώσουµε ότι
δεν έχει αλλάξει τίποτα, ο σχεδιασµός τους παραµένει ο ίδιος.
Τότε το λέγαµε αστικοποίηση, χθες νέφος, σήµερα το λέµε
πόλεις-τέρατα.
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Όµως για να υφίσταται αυτό το µοντέλο επί τόσα χρόνια, σηµαίνει ότι τροφοδοτείται και συντηρείται από πολλές πλευρές, είτε νοµίµως είτε παρανόµως. Για παράδειγµα τα χιλιάδες αυθαίρετα.
Και βέβαια συντηρείται από πολλές πλευρές και εκεί ακριβώς είναι το πρόβληµα. Αν περισσεύουν στον Έλληνα πέντε ευρώ, θα προσπαθήσει να τα
κάνει ένα κεραµίδι, για να βάλει το κεφάλι από κάτω του. Έτσι δεν λέει ο
κόσµος; Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τοποθετούσε τα χρήµατά του σε µια
παραγωγική επένδυση. Στην Ελλάδα δεν κάνουµε παραγωγικές επενδύσεις,
φτιάχνουµε κεραµίδια. Ωστόσο αν πούµε ότι θέλουµε να αλλάξουµε αυτό
το µοντέλο, δεν αρκεί να βγεί ο αυριανός πρωθυπουργός, ο υπουργός
Περιβάλλοντος και να πει καταργώ την εκτός σχεδίου δόµηση, επειδή τότε
θα δηµιουργηθεί ένα µεγάλο πρόβληµα. Το ζήτηµα είναι να έχεις διασφαλίσει εκ των προτέρων νοµοθετικά και χωροταξικά τί κτίζεται και πού. Όλη η
Ευρώπη το κάνει, δεν θα ανακαλύψουµε εµείς τον τροχό. Αυτό προυποθέτει συγκεκριµένες µελέτες και πολεοδοµικό σχεδιασµό.
Το περιβαλλοντικό µότο της εποχής µας είναι "πράσινη ενέργεια". Λέγεται
από πολλούς, ωστόσο ερµηνεύεται ποικιλοτρόπως. Ποιά είναι η δική σας
ερµηνεία και προσέγγιση;
Η δική µας προσέγγιση γίνεται µε διττό τρόπο: τον ενεργειακό και τον αναπτυξιακό. Η Ελλάδα σήµερα έχει ανάγκη για εγκατεστηµένη ισχύ της τάξης
των 10 γιγαβάτ. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η λεγόµενη πράσινη
ενέργεια, σε αυτό το νούµερο είναι ένα µικρό ποσοστό, κάτω από 8%.
Σε µια χώρα όµως, όπως η Ελλάδα που έχει το πιό πλούσιο
δυναµικό σε όλον τον κόσµο σε ΑΠΕ -και αυτό δεν είναι
υπερβολή, αν αθροίσεις όλες τις µορφές, αιολική, γεωθερµική, ηλιακή, κ.λπ.- σηµαίνει ότι θα µπορούσε να
καλύπτει άνετα ένα 35-40% των ενεργειακών τηςς
αναγκών από ανανεώσιµες πηγές ενέργειες. Με αποτέλεσµα; πρώτον έχεις καθαρή ενέργεια από έναν
εθνικό πόρο, που είναι οι ανανεώσιµες πηγές και
δεύτερον αναπτύσσεις τεχνογνωσία, δηµιουργώντας
ταυτόχρονα χιλιάδες θέσεις εργασίας. Μια εκτίµηση
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης είναι ότι µέχρι το 2020 θα
υπάρξουν συνολικά 2 εκατοµµύρια θέσεις εργασίες
στις ΑΠΕ. Για την Ελλάδα θα αντιστοιχούν πάνω από το
20% των θέσεων αυτών.
Ο κ. Ραφαήλ Μωυσής, πρόεδρος του Συµβουλίου Εθνικής
Ενεργειακής Στρατηγικής, είπε πρόσφατα στο ενεργειακό συνέδριο του
"Economist", ότι οι παγκόσµιες ενεργειακές ανάγκες θα αυξάνονται κάθε
χρόνο µε ετήσιο ποσοστό 1,6%. Tο δε έτος 2030 τα ορυκτά καύσιµα θα
καλύπτουν το 80% των αναγκών µας, µε το πετρέλαιο πάντα στην κυρίαρχη θέση. Πώς συµβιβάζεται η προοπτική που προτείνετε µε την συγκεκριµένη εκτίµηση;
Είναι δύο τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Αν δείτε συνολικά τη µελέτη της οµάδας του κ. Μωυσή, τον οποίο σέβοµαι και τιµώ, θα διαπιστώσετε
ότι επρόκειτο για µια εκτίµηση που για την Ελλάδα δεν παίρνει υπόψιν της
τις πραγµατικές δυνατότητες ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η µελέτη αυτή έλεγε ότι κρατάµε σταθερό το πετρέλαιο, αυξάνουµε το
φυσικό αέριο, µειώνουµε, εκ των πραγµάτων το λιγνίτη, µιας και τα κοιτάσµατα λιγοστεύουν και απλώς προσθέτουµε ένα ελάχιστο ποσοστό αύξησης των ΑΠΕ. Η προσέγγιση απο την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι τελείως διαφορετική: θέλουµε να αυξήσουµε στο µέγιστο δυνατό βαθµό τις ΑΠΕ, ώστε
να περιορίσουµε τα ορυκτά καύσιµα και την εξάρτηση από ξένα ενεργειακά
δίκτυα. Υπάρχει και ένας παραπάνω λόγος για να το κάνουµε. Η χώρα µας
σήµερα πληρώνει για την εισαγωγή πετρελαϊκών και άλλων ενεργειακών
πόρων περίπου το 1/5 του ελείµµατος του εξωτερικού ισοζυγίου πληρωµών,
δηλαδή 5-6 δις εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο. Αν µπορέσουµε από αυτό το
ποσό να γλυτώσουµε ένα 40%, καταλαβαίνετε ότι µιλάµε για ένα όφελος
πάρα πολύ σηµαντικό για την ελληνική οικονοµία. Αµέσως έχουµε µια πολύ
µεγάλη εξοικονόµηση εθνικών πόρων που µπορούµε να τους διαθέσουµε
στην υγεία, στην παιδεία κ.ά. Παράλληλα αναπτύσσοντας µια τεχνογνωσία
γύρω από τις ΑΠΕ, µπορείς να την εξάγεις στα Βαλκάνια και αλλού, και
τότε το όφελος είναι διπλό.

Πρακτικά τι σηµαίνει η ανάπτυξη αυτης της τεχνογνωσίας; Έχει σχέση µε
αυτό που λέει ο Οµπάµα, π.χ. για αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των κτιρίων;
Ακριβώς. Ας πάρουµε το κτίριο που βρισκόµαστε αυτή τη στιγµή. Για να
γίνουν µονώσεις, να µπουν διπλά τζάµια, να φτιαχτεί µια πράσινη ταράτσα,
να µπουν συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας, σηµαίνει ότι θα δηµιουργηθεί ένας κύκλος εργασίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ και ταυτόχρονα θα δουλέψουν κάποιοι άνθρωποι. Αν αυτό γίνει σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας,
µε επιχορηγήσεις και χαµηλότοκα δάνεια, τότε καταλαβαίνετε για τι τεράστιο κύκλο εργασιών µιλάµε και πόσες θέσεις εργασίας δηµιουργούνται.
Ταυτόχρονα θα βοηθηθεί η χώρα να µαζέψει χρήµατα, από όλη αυτήν η
ενέργεια που σήµερα πετάµε έξω από τα παράθυρα και την πληρώνουµε
αγοράζοντας πετρέλαιο.
Αντίστοιχα η εγκατάσταση και η συντήρηση των µονάδων παραγωγής ΑΠΕ
δηµιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής τεχνογνωσίας, ασφαλείς και καλά
αµειβόµενες. ∆εν µιλάµε εδώ για εξόρυξη κάρβουνου.
Βλέπετε να υπάρχουν συγκλίσεις ακόµα και συνεργασίες µε τα άλλα κόµµατα µε βάση αυτήν την προοπτική;
Σαφώς και είναι κάτι που το επαναλαµβάνω συχνά. Το ΠΑΣΟΚ θα δυσκολευτεί από µόνο του να αλλάξει το σηµερινό µοντέλο ανάπτυξης. Για µένα
που ασχολούµαι µε τα θέµατα του περιβάλλοντος στο ΠΑΣΟΚ, εκείνο που
προέχει είναι να µπορέσουµε να πετύχουµε µια σύγκλιση µε την κοινωνία
και µε τις άλλες πολιτικές δυνάµεις. Αν δεί κανείς τα προγράµµατα των
άλλων κοµµάτων, λίγο -πολύ τα ίδια πράγµατα λέµε στον τοµέα αυτό. Θα
πρόσθετα ότι εµείς ξέρουµε λίγο πιο καλά πως να το κάνουµε.
Ακόµα και η Ν∆ που έχει αποτύχει στα θέµατα του περιβάλλοντος και δεν την διακρίνει η περιβαλλοντική ευαισθησία,
αναγκάζεται να πάει προς τα εκεί. Ωστόσο το ζήτηµα
δεν είναι αν θα πάµε προς τα εκεί, είναι σχεδόν νοµοτελειακό να οδηγηθούµε στην πράσινη ανάπτυξη, το
ζήτηµα είναι να µην πάµε αργά, να µην χάσουµε το
τρένο.
Ωστόσο στο όνοµα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας συντελούνται και περιβαλλοντικά εγκλήµατα
και σας αναφέρω σαν παράδειγµα το σχεδιασµό
κατασκευής φράγµατος στον Άραχθο, από ιδιωτική
εταιρεία, παρά την αντίθετη γνώµη της κοινωνίας και τις
αποφάσεις του ΣτΕ.
Κατ΄ αρχήν έχει αποδειχθεί ότι τα µεγάλα φράγµατα, συχνότατα, έχουν περισσότερα αρνητικά από ό,τι θετικά αποτελέσµατα. Η επίδραση στο τοπίο, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, στο µικροκλίµα, στα
οικοσυστήµατα συνήθως είναι τοσο αρνητική που δεν κερδίζεις στο ισοζύγιο µε την αποθήκευση νερού και την παραγωγή ενέργειας. Τα µικρά φράγµατα έχουν µικρότερη επίδραση στο περιβάλλον. Όµως εδώ υπάρχει ένα
τεράστιο θέµα και έχει σχέση µε µια συνολικότερη άρνηση που µας διακρίνει. Σήµερα, παρόλο που όλοι λέµε "ναί" στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όταν µπαίνει το ζήτηµα για τη δηµιουργία τέτοιων µονάδων, οι τοπικές
κοινωνίες λένε όχι. Θέλουν να γίνουν, αλλά όχι στον τόπο τους.
Εκείνο που θα έλεγα είναι ότι ο σχεδιασµός και η χωροθέτηση αυτών των
έργων πρέπει να γίνεται, γνωρίζοντας που µπορούµε να τα κάνουµε και σε
τι κλίµακα για να µην δηµιουργούνται προβλήµατα και δευτερογενώς όταν
τα κάνουµε πρέπει να φροντίζουµε ώστε ένας απο τους µεγάλους κερδισµένους να είναι η τοπική κοινωνία.
Ο Νίτσε είπε ότι η Γη δεν είναι δεδοµένη για τον άνθρωπο, εννοώντας ότι
µπορεί να υπάρχει και χωρίς αυτόν. Θεωρείτε ότι έχουµε µπει σε µια µη
αναστρέψιµη πορεία για τον ανθρώπινο πολιτισµό και για το ανθρώπινο
είδος;
∆εν θα το έλεγα αυτό, γιατί αν το έλεγα θα έπρεπε να παραιτηθούµε από
τον αγώνα. Θεωρώ ότι είναι αναστρέψιµη, αλλά θέλει πολύ ριζικές τοµές
και µεγάλη προσπάθεια. Ας πάρουµε µόνο το θέµα της κλιµατικής αλλαγής.
Για να µην αυξηθεί η θερµοκρασία του πλανήτη, πάνω από το εύρος των 2
C , θα πρέπει να µειώσουµε κάτω από 450 ppm τις εκποµπές CO2 στην
ατµόσφαιρα. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να αλλάξουµε ριζικότατα το µοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό είναι δύσκολο, αλλά είναι
και η µόνη ελπίδα που έχουµε. Αν δεν το κάνουµε, η παρουσία µας στον
πλανήτη δεν είναι εξασφαλισµένη. H Γη θα βρει τρόπο να επανέλθει κάποια
στιγµή, αλλά πλέον χωρίς εµάς. A
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Πίσω από το µπαρ είναι ο Αλέκος Τράµπας, ένας εκ των δύο ιδιοκτητών και το γκαρσόνι είναι ο Γεώργιος Τράµπας (Μπίκος)

Marie
∆Ô ÚÒÙÔ ÎÏ·Ì ÛÙËÓ ÕÚÙ·
Στο κέντρο της Άρτας, εκεί που σήµερα βρίσκονται µοντέρνα καφέ, µεζεδοπωλεία και
µπυραρίες, άνοιξε το 1968 το πρώτο κλαµπ
της πόλης, στο υπόγειο ενός µαγαζιού µε έπιπλα.

Από αριστερα: ο ιδιοκτήτης Στράτος Τράµπας, ο Νίκος Σµύρης
(Παπάκιας) και ο Χρήστος Τράµπας, πατέρας του Στράτου
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Του Στάθη Μπαρτζώκα

1968. Χρονιά σταθµός στην ιστορία του κόσµου. Ο άνθρωπος στο
φεγγάρι,

Άνοιξη

της

Πράγας,

χιπισµός

στα

Αµερικάνικα

Πανεπιστήµια.
Στην Ελλάδα όµως είναι η δεύτερη χρονιά της δικτατορίας και η
πολιτιστική

άνοιξη

της

δεκαετίας

του

'60

διακόπτεται

απότοµα.Πολλοί Έλληνες διαφεύγουν στην Ευρώπη και στην
Αµερική. Οι στρατηγοί εδραιώνουν τη θέση τους µε σκληρό παρακράτος και "θαλασσοδάνεια".
Στην Άρτα τι γίνεται; Το 1968 ανοίγει το πρώτο club που λεγόταν
MARIE. Το ανοίγουν οι αδερφοί Τράµπα,ο Στράτος και ο Αλέκος
στην οδό Καραισκάκη 6, εκεί που είναι τώρα ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Μελισσουργιωτών "Ο ΑΙ ΜΑΡΚΟΣ" , δίπλα στον Κακαβά.
Μιλώντας µε τον κύριο Στράτο Τράµπα µου είπε ότι το µαγαζί το
άνοιξαν, µε την προτροπή του Μίµη Αλεξίου (Τάπας),στο υπόγειο
του κτιρίου που είχαν το µαγαζί µε τα έπιπλα.
Το κλαµπ έπαιζε πολύ ενηµερωµένη µουσική (Rolling Stones,
Beatles), που τους έστελναν µε το ΚΤΕΛ τέσσερα κεντρικά δισκάδικα της Αθήνας. Ακόµα έπαιζαν και τα πρώτα γκρουπάκια που έγιναν
στην Άρτα εκείνη την εποχή.
Το CLUB MARIE έκλεισε το 1973, αφού έφερε ένα διαφορετικό
αέρα στην πόλη αυτά τα δύσκολα χρόνια. A

*Ο Στάθης Μπαρτζώκας είναι
ψυχίατρος και µέλος
του Συλλόγου
"Φίλοι της Πινακοθήκης Άρτας"
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«Ο καλός, ο κακός και ο άσχηµος», ο τίτλος της περίφηµης ταινίας του
Σέρτζιο Λεόνε είναι σίγουρα ένας από τους πιο πετυχηµένους τίτλους στην
ιστορία του κινηµατογράφου. Κατά καιρούς έχει αποδοθεί παραλλαγµένος
ή ατόφιος σε πολλά τρίγωνα ρόλων στην πραγµατική ζωή. Στην δική µας
περίπτωση µια µικρή παραλλαγή του, ταιριάζει γάντι στο προφανές τρίγωνο
που απαρτίζουν οι τρεις βασικοί δηµιουργοί µιας ταινίας. Ο παραγωγός, ο
σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος.
Ποιος είναι ποιος; Ο καλός, ο κακός και ο …άσηµος, όπου το γράµµα χί
αυτοδιαγράφηκε ως ώφειλε εκ της ιδιότητός του.
Είναι απολύτως βέβαιο και ταυτόχρονα τροµακτικό το γεγονός ότι αν ερωτηθούν τυχαία άνθρωποι, σχετικοί αλλά και άσχετοι µε το χώρο του σινεµά,
όλοι, µα όλοι θα βρουν τις σωστές αντιστοιχίες. Και ο πρώτος που εύκολα
θα αντιστοιχηθεί στον επιθετικό προσδιορισµό του θα είναι ο σεναριογράφος. Ο άσηµος. Για το “καλός και το κακός”, θα χρειαστεί ίσως λίγη σκέψη,
όµως οι περισσότεροι θα δουν τον κακό παραγωγό και τον καλό σκηνοθέτη
να γνέφουν ευχαριστηµένοι µε τα επίθετα που τόσο εύκολα και συνοπτικά
τους προσδιορίζουν.
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Ο απλός κόσµος που βλέπει κινηµατογράφο, κυρίως θυµάται και ξεχωρίζει
στη µνήµη του τις ταινίες µε βάση δύο πράγµατα. Το στόρυ της ταινίας και
τους ηθοποιούς. Αν ρωτήσετε κάποιον τι θυµάται από µια παλιά ταινία που
του άρεσε θα πει δυό λόγια για την ιστορία και θα µνηµονεύσει και κάποιους ηθοποιούς. «Φοβερή ταινία» θα
πει, «αυτή µε τον Ρίτσαρντ Τάδεσον και την Τζόυς
∆είνα δεν λες; …που την παντρεύτηκε και την
άλλη µέρα πήγε στον πόλεµο και έχασε τον
αντρισµό του από νάρκη». Και έτσι θα έχει
περιγράψει µε τον συντοµώτερο δυνατό
τρόπο την ταινία. Και ενώ οι ηθοποιοί
έχουν ονόµατα και εικόνα, η ιστορία
δεν έχει καµµία αναφορά στον δηµιουργό της.
Είναι εντυπωσιακό αλλά ακόµα και το
σινεφίλ λεγόµενο κοινό, δεν γνωρίζει ονόµατα
σεναριογράφων των ταινιών. Εκτός ίσως από
ελάχιστες ταινίες, για τις περισσότερες, ο
κανόνας είναι πως δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο
σεναριογράφος. Ένας συνεπής σινεφίλ γνωρίζει
ποιος είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας, και ποιες
άλλες ταινίες έκανε. Θα µου πείτε και τους
παραγωγούς δεν γνωρίζουν αλλά εκείνοι είναι
εξ’ορισµού οι κακοί, οπότε δεν υπάρχει κατηγόρια.
Τέλος πάντων πέρα από την οποιαδήποτε πλάκα, η
αλήθεια είναι ότι υπάρχει µια ιδιαίτερα σχέση ανάµεσα στον παραγωγό, τον σεναριογράφο και το
σκηνοθέτη µιας ταινίας. Θα µιλήσω για την
Ελλάδα, για την κατάσταση που επικρατεί τα
τελευταία χρόνια στον τόπο µας. Το πρόβληµα
µε την …«ασηµότητα» του σεναριογράφου δεν
είναι η µη αναγνωρισιµότητα µέσα στο σταρ σύστεµ,
αλλά ότι µεταφράζεται έτσι και στη συνείδηση του
παραγωγού, ο οποίος στον προυπολογισµό
αντιστοιχίζει τη δουλειά του σεναριογράφου µε ένα πολύ µικρό ποσοστό του budget της ταινίας.
Ένας σεναριογράφος στην
Ελλάδα παίρνει σαν αµοιβή
κατά µέσο όρο ένα ποσό που
στατιστικά κυµαίνεται στο δύο
µε τρία τοις εκατό του προυπολογισµού µιας ταινίας. Την ίδια στιγµή που
στην Αµερική αυτό το ποσοστό µπορεί να φτάσει
για τους καταξιωµένους επαγγελµατίες µέχρι και το 10%!
Η ιστορία δηλαδή µιας ταινίας, το σενάριό της, να κοστίζει µέχρι και
το 1/10 του προϋπολoγισµού της.
Οι δύο βασικοί χώροι που βάζουν χρήµατα για να γίνουν ταινίες σήµερα
στην Ελλάδα είναι από τη µια το Κέντρο κιν/φου και από την
άλλη οι εταιρείες διανοµής.
Υπάρχουν και κάποιοι ιδιώτες χρηµατοδότες αλλά αυτοί είναι
ελάχιστοι και καθόλου συστηµατικοί. Το κάνουν περιστασιακά
και κατά περίπτωση.
Στους δύο αυτούς χώρους διακινούνται όλα τα σενάρια, ελπίζοντας κάθε ένα απ’αυτά να βρει υποστηρικτές και έτσι σιγά σιγά
να πάρει το δρόµο του για να γίνει ταινία.
Σηµειωτέον πως υπάρχει µια πληθώρα σεναρίων που έχουν γραφτεί εντελώς δωρεάν από τους σεναριογράφους τους, περιµένοντας κάποιο τυχόν ενδιαφέρον από τους παραγωγούς.
Κι όµως όλα θα ξεκινήσουν για έναν παραγωγό από το σενάριο.
Είναι ενδιαφέρον; Κρατά τον αναγνώστη – µελλοντικό θεατήτης ταινίας; Ποια ιστορία θα κάνουµε ταινία; Και κυρίως, µε όσο γίνεται λιγώτερα χρήµατα; Αυτή η τελευταία ερώτηση χαρίζει άνετα στον παραγωγό τον
προσδιορισµό του «κακού».
Η τροµακτική ανασφάλεια που νοιώθει ένας παραγωγός στήνοντας µια ταινία τον κάνει να πιστεύει ότι όσα λιγώτερα ξοδέψει τόσα περισσότερα θα
γλυτώσει! Αν µάλιστα το Κέντρο κιν/φου δεν έχει βάλει χρήµατα, τότε το
στοίχηµα είναι βαρύ. Μια µετρίου κόστους ταινία σήµερα στην Ελλάδα είναι

κερδοφόρα εφόσον ξεπεράσει τα διακόσια χιλιάδες εισιτήρια στην πρώτη
προβολή της. Υπάρχουν εξαιρέσεις αλλά αυτός είναι ο κανόνας. Είµαστε
µικρή χώρα, την γλώσσα µας δυστυχώς δεν µιλούν άλλοι λαοί, η πελατεία
όλη κι όλη στο σύνολο του πληθυσµού δεν ξεπερνάει τα δύο εκατοµµύρια
κόσµο. Τόσοι είναι δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι που υπάρχει περίπτωση να
δούνε µια ταινία στην Ελλάδα. Μια ταινία διακοσίων χιλιάδων εισιτηρίων θα
έχει πείσει έναν στους δέκα δυνάµει θεατές να πάει να τη δει. Τα πράγµατα δεν είναι λοιπόν καθόλου εύκολα για τον παραγωγό στην πληθυσµιακά
µικρή µας χώρα.
Μέσα σ’αυτό το κλίµα προστίθεται ο τρίτος και καλύτερος της παρέας, ο
σκηνοθέτης. Ο άνθρωπος που θα κάνει δική του την ταινία, αυτός που θα τη
χρεωθεί, αυτός που θα πάρει όλα τα εύσηµα αν είναι καλή αλλά όχι υποχρεωτικά και το αντίθετο αν είναι κακή. Στη συνείδηση του κοινού, για µια
κακή ταινία φταίει κυρίως το σενάριο και σπανιότερα η σκηνοθεσία. Ο
ψόγος ξαφνικά προσφέρεται απλόχερα στον άσηµο της παρέας, το σεναριογράφο.
Ο σκηνοθέτης έχει συνήθως το απόλυτο δικαίωµα να επέµβει κατά το
δοκούν στο σενάριο που γυρίζει. Είναι συνυπεύθυνος για το σεναριακό
υλικό, αλλά αν και όταν γίνει η στραβή, εύκολα θα σπεύσει να υποδείξει ως
φταίχτη τον σεναριογράφο. Κι αυτό γιατί ο σκηνοθέτης είναι εξ ορισµού «ο
καλός» της υπόθεσης.
Είναι αλήθεια ότι για έναν σκηνοθέτη στην Ελλάδα, µια ταινία είναι ένας
εξαντλητικός µαραθώνιος. Ίσως στο εξωτερικό µε τα µεγαλύτερα budgets
ένας σκηνοθέτης να εργάζεται σε καλύτερες συνθήκες, να µην κουράζεται
το ίδιο. Αυτή η εργασιακή διαφορά πάντως δικαιολογεί την ψηλότερη θέση
του στον προυπολογισµό της ταινίας σε σχέση µε τον σεναριογράφο που ο τυχεράκιας- αντί να τρέχει στα βουνά και στα λαγκάδια για γυρίσµατα
δεκατέσσερις ώρες τη µέρα, κάθεται µπροστά στο λάπτοπ του και δουλεύει µε το πάσο του.
Εννοείται βεβαίως πως και οι σκηνοθέτες δεν αµείβονται παρά µε ένα επίσης χαµηλό ποσοστό του συνολικού προυπολογισµού της ταινίας σε
σύγκριση µε το εξωτερικό. Νάτος πάλι ο «κακός» παραγωγός που υποχρεωµένος από την µικρή πελατεία του, φοβάται να βάλει βαθύτερα το χέρι
στην τσέπη.
Θα πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι όλες οι παραπάνω εργασιακές σχέσεις
των τριών µερών του τριγώνου παραγωγός – σκηνοθέτης – σεναριογράφος,
ισχύουν για την κινηµατογραφική πλευρά του θεάµατος. Η τηλεόραση διέπεται από κάποιους δικούς της κανόνες που διαφοροποιούν σε ένα βαθµό
αυτές τις σχέσεις.
Εκεί πραγµατικός παραγωγός είναι το εκάστοτε κανάλι και ο κατ’όνοµα
παραγωγός απλώς διαχειρίζεται τον προυπολογισµό, είναι αποκλειστικά
εκτελεστής παραγωγός. Αυτό δεν τον εµποδίζει βέβαια να συνεχίσει να
έχει το ρόλο του κακού αφού εξακολουθεί να είναι τύποις το αφεντικό.
Κατά δεύτερον οι σεναριογράφοι στην ελληνική τηλεόραση έχουν περισσότερο αναγνωρισµένο ρόλο από ότι στον κινηµατογράφο. Συχνά οι σεναριογράφοι πληρώνονται καλύτερα από τους σκηνοθέτες. Τα κανάλια αναζητούν εναγωνίως σενάρια και όχι σκηνοθέτες. Στην ελληνική τηλεόραση
υπάρχει η έννοια του σταρ σεναριογράφου, στο σινεµά όχι. Συχνά µεγάλες
µεταγραφές από κανάλι σε κανάλι αφορούν εκτός από τους
σταρ παρουσιαστές - δηµοσιογράφους και τους καταξιωµένους
από την τηλεθέαση και τον µετρητή της AGB σεναριογράφους.
Ο κόσµος που βλέπει τηλεόραση, γνωρίζει περισσότερους
σεναριογράφους από ότι σκηνοθέτες. Πολλά σήριαλ λέµε ότι
είναι του τάδε σεναριογράφου και όχι του τάδε σκηνοθέτη.
Σ’αυτές τις περιπτώσεις την θέση και τον χαρακτηρισµό του
άσηµου παίρνει ο σκηνοθέτης, του καλού ο σεναριογράφος και
του κακού, εξ ορισµού και αρχετυπικά, ο παραγωγός.
Tελειώνοντας, θέλω να κάνω µια ευχή. Μπορεί να γκρινίαζουν
οι περισσότεροι για την κατάσταση στον οπτικοακουστικό
ευρύτερο χώρο, αλλά όσο υπάρχουν άνθρωποι που είναι διατεθειµένοι να συνεχίζουν κάτω από φτωχές συνθήκες να υπηρετούν την
τέχνη και την αλήθεια, το πράγµα µόνο µπροστά µπορεί να πάει. Σηµασία
έχει να συνεχίσουν παρά τα προβλήµατα να φτιάχνονται καλές δουλειές,
δουλειές για τις οποίες να είναι περήφανοι και οι τρεις πόλοι του τριγώνου.
«Καλοί» και «κακοί», «άσηµοι» ή µη, να συνεχίσουν ακάθεκτοι την καλή και
δηµιουργική δουλειά. A
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¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›
Ë ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË
Στις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου,
για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2009-2014),
οι περισσότεροι Έλληνες, ίσως, να έχουν ήδη αποφασίσει
ποιό κόµµα θα ψηφίσουν.
Ωστόσο δεν είναι καθόλου βέβαιο οτι οι ίδιοι
γνωρίζουν και πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση,
στην οποία η Ελλάδα είναι µέλος από το 1981.
Προς απόδειξη του παραπάνω συλλογισµού παραθέτουµε δύο ερωτήσεις.
Μια εύκολη και µια δύσκολη.
Πρώτη ερώτηση: πόσα είναι τα µέλη-κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Αν απαντήσετε 27, τότε κάτι έχετε ακούσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆εύτερη ερώτηση: ποιές είναι οι πολιτικές οµάδες στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο;
Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, τότε, ίσως, να χρειαστεί
να διαβάσετε το άρθρο που ακολουθεί.
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι οµοσπονδία, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες,
ούτε είναι απλώς ένας οργανισµός συνεργασίας µεταξύ κυβερνήσεων,
όπως τα Ηνωµένα Έθνη. Στην πραγµατικότητα, είναι µοναδική στον κόσµο.
Οι χώρες που αποτελούν την Ένωση (τα «κράτη µέλη» της) συνεχίζουν να
είναι ανεξάρτητα κυρίαρχα έθνη, αλλά συνενώνουν τις εθνικές κυριαρχίες
τους ούτως ώστε να αποκτήσουν ισχύ και παγκόσµια επιρροή την οποία
καµία δεν θα µπορούσε να έχει µόνη της.
Ο συγκερασµός αυτός των εθνικών κυριαρχιών σηµαίνει πρακτικά ότι τα
κράτη µέλη µεταβιβάζουν ορισµένες από τις εξουσίες λήψης αποφάσεων
που διαθέτουν σε κοινά θεσµικά όργανα τα οποία έχουν συσταθεί από τα
ίδια, ούτως ώστε οι αποφάσεις για συγκεκριµένα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος να µπορούν να λαµβάνονται δηµοκρατικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΩΣ Η ΕΝΩΣΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων της Ένωσης συµµετέχουν τα τρία
κύρια θεσµικά όργανα:
•
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), το οποίο αντιπροσωπεύει τους
πολίτες της Ένωσης και εκλέγεται άµεσα από αυτούς
•
το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αντιπροσωπεύει
τα µεµονωµένα κράτη µέλη
•
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθήκον της οποίας είναι να προασπίζει τα
συµφέροντα της Ένωσης συνολικά.
Αυτό το «θεσµικό τρίγωνο» παράγει τις πολιτικές και τους νόµους που ισχύουν σε όλη την Ένωση. Κατ’αρχήν, η Επιτροπή είναι εκείνη που προτείνει
νέα ευρωπαϊκή νοµοθεσία, αλλά το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο είναι εκείνα που την εγκρίνουν. Στη συνέχεια, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη υλοποιούν τη νέα νοµοθεσία και η Επιτροπή την επιβάλλει.
Οι κύριες µορφές νοµοθεσίας της ΕΕ είναι οι οδηγίες και οι κανονισµοί. Οι
κανόνες και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ένωση θεσπίζονται από
τις συνθήκες. Κάθε πρόταση νέου ευρωπαϊκού νόµου βασίζεται σε συγκεκριµένο άρθρο της συνθήκης, που αναφέρεται ως η «νοµική βάση» της πρότασης. Αυτό καθορίζει ποια νοµοθετική διαδικασία πρέπει να εφαρµοσθεί.
Οι τρεις κύριες διαδικασίες είναι «διαβούλευση», «σύµφωνη γνώµη» και
«συναπόφαση».

ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
1. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το εκλεγόµενο όργανο που αντιπροσωπεύει τους πολίτες της ΕΕ. Ασκεί πολιτική εποπτεία στις δραστηριότητες
της ΕΕ και συµµετέχει στη νοµοθετική διαδικασία. Από το 1979, τα µέλη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΜΕΚ) εκλέγονται άµεσα, µε καθολική
ψηφοφορία, κάθε πέντε έτη.
Αριθµός µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά χώρα, 2007-09
Αυστρία 18 - Βέλγιο 24 - Βουλγαρία 18 - Γαλλία 78 - Γερµανία 99 - ∆ανία14
Ελλάδα 24 - Εσθονία 6 - Ηνωµένο Βασίλειο 78 - Ιρλανδία 13 - Ισπανία 54
Ιταλία 78 - Κάτω Χώρες 27 - Κύπρος 6 - Λετονία 9 - Λιθουανία 13 Λουξεµβούργο 6 - Μάλτα 5 - Ουγγαρία 24 - Πολωνία 54 - Πορτογαλία 24 Ρουµανία 35 - Σλοβακία 14 - Σλοβενία 7 - Σουηδία 19 - Τσεχική ∆ηµοκρατία
24Φινλανδία 14 - Σύνολο 785
Συνήθως, οι σύνοδοι ολοµέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγµατοποιούνται στο Στρασβούργο και οι οποιεσδήποτε έκτακτες σύνοδοι στις
Βρυξέλλες. Το Κοινοβούλιο έχει 20 επιτροπές, οι οποίες διεκπεραιώνουν το
προπαρασκευαστικό έργο για τις συνόδους ολοµέλειας και ορισµένες πολιτικές οµάδες που συνήθως συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες. Η Γενική
Γραµµατεία εδρεύει στο Λουξεµβούργο και τις Βρυξέλλες.
Το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν από κοινού την ευθύνη για την
έγκριση του προϋπολογισµού της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο µπορεί να απορρίψει
τον προτεινόµενο προϋπολογισµό, όπως έχει κάνει αρκετές φορές. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, ολόκληρη η διαδικασία του προϋπολογισµού πρέπει
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να ξεκινήσει από την αρχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο
του προϋπολογισµού, το οποίο στη συνέχεια συζητείται στο Συµβούλιο και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το Κοινοβούλιο έχει κάνει πλήρη χρήση της εξουσίας του στον τοµέα του
προϋπολογισµού για να επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις της ΕΕ.
Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί δηµοκρατικό έλεγχο επί της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει το δικαίωµα να αποπέµψει την Επιτροπή ψηφίζοντας πρόταση δυσπιστίας εις βάρος της. Για την απόφαση αυτή απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων. Ελέγχει, επίσης, την τρέχουσα διαχείριση των
πολιτικών της ΕΕ υποβάλλοντας προφορικές και γραπτές ερωτήσεις στην
Επιτροπή και το Συµβούλιο. Τέλος, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά µε τις αποφάσεις
που λαµβάνει το Συµβούλιο.
2. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γνωστό και ως Συµβούλιο
Υπουργών) είναι το κύριο θεσµικό όργανο της ΕΕ µε αρµοδιότητα λήψης
αποφάσεων. Κάθε κράτος µέλος της ΕΕ ασκεί εκ περιτροπής την προεδρία
του Συµβουλίου για ένα εξάµηνο. Σε κάθε σύνοδο του Συµβουλίου συµµετέχει ένας υπουργός από κάθε χώρα της ΕΕ. Το ποιοι υπουργοί παρευρίσκονται σε κάθε συνεδρίαση εξαρτάται από το θέµα της ηµερήσιας διάταξης: εξωτερική πολιτική, γεωργία, βιοµηχανία, µεταφορές, περιβάλλον,
κ.λπ.
Το Συµβούλιο έχει νοµοθετική εξουσία, την οποία ασκεί από κοινού µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύµφωνα µε τη ‘διαδικασία συναπόφασης’ .
Επιπλέον, το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν από κοινού την ευθύνη
για την έγκριση του προϋπολογισµού της ΕΕ. Επίσης, το Συµβούλιο συνάπτει διεθνείς συµφωνίες που έχει διαπραγµατευτεί η Επιτροπή.
Σύµφωνα µε τις Συνθήκες, το Συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις του είτε
µε απλή πλειοψηφία, είτε µε ‘ειδική πλειοψηφία’, είτε µε οµοφωνία, ανάλογα µε το θέµα της απόφασης.
Για σηµαντικά θέµατα, όπως η τροποποίηση των Συνθηκών, η θέσπιση µιας
νέας κοινής πολιτικής ή η έγκριση προσχώρησης µιας νέας χώρας στην
Ένωση, το Συµβούλιο πρέπει να αποφασίζει οµόφωνα.

Στις περισσότερες από τις υπόλοιπες περιπτώσεις, απαιτείται ψηφοφορία µε
ειδική πλειοψηφία. Αυτό σηµαίνει ότι µια απόφαση του Συµβουλίου εγκρίνεται αν συγκεντρώσει υπέρ της έναν καθορισµένο ελάχιστο αριθµό ψήφων.
Ο αριθµός των ψήφων που αντιστοιχεί σε κάθε χώρα της ΕΕ αντανακλά σε
γενικές γραµµές το µέγεθος του πληθυσµού της.
Αριθµός ψήφων που διαθέτει κάθε χώρα στο Συµβούλιο
Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωµένο Βασίλειο 29 - Ισπανία και Πολωνία 27
- Ρουµανία 14 - Κάτω Χώρες 13 - Βέλγιο, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Ελλάδα,
Ουγγαρία και Πορτογαλία 12 - Αυστρία, Βουλγαρία και Σουηδία 10 - ∆ανία,
Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβακία και Φινλανδία 7 - Εσθονία, Κύπρος, Λετονία,
Λουξεµβούργο και Σλοβενία 4 - Μάλτα 3 - Σύνολο: 345
Για να επιτευχθεί ειδική πλειοψηφία απαιτούνται τουλάχιστον 255 από τις
345 ψήφους (73,9%).
Επιπλέον:
•
η πλειοψηφία των κρατών µελών (σε µερικές περιπτώσεις τα δύο
τρίτα) πρέπει να εγκρίνει την απόφαση, και
•
οποιοδήποτε κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει να επιβεβαιωθεί ότι
οι θετικές ψήφοι αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 62% του συνολικού πληθυσµού της Ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνέρχεται, καταρχήν, τέσσερις φορές το χρόνο.
Στις συνόδους του προεδρεύει ο πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός του κράτους
που ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής συµµετέχει ως πλήρες µέλος.
Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανακηρύχθηκε επίσηµα σε όργανο που χαράζει τις βασικές πολιτικές της Ένωσης και ανατέθηκε σε αυτό η εξουσία να ρυθµίζει τα δύσκολα ζητήµατα για τα οποία δεν
µπορούν να καταλήξουν σε συµφωνία οι υπουργοί που συνέρχονται στο
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αντιµετωπίζει επείγοντα διεθνή ζητήµατα
µέσω της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας
(ΚΕΠΠΑ), η οποία επιτρέπει στην ΕΕ να εκφράζεται µε µία φωνή όσον
αφορά τα θέµατα διπλωµατίας.
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3. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το τρίτο από τα θεσµικά όργανα που διευθύνουν και
διοικούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα µέλη της διορίζονται για µια περίοδο πέντε
ετών µε συµφωνία ανάµεσα στα κράτη µέλη, η οποία υπόκειται στην έγκριση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή είναι υπόλογη στο Κοινοβούλιο.
Σηµειώνεται ότι ολόκληρη η Επιτροπή οφείλει να παραιτηθεί, εάν το Κοινοβούλιο
ψηφίσει πρόταση δυσπιστίας εναντίον της.
Από το 2004, η Επιτροπή αποτελείται από έναν Επίτροπο από κάθε κράτος
µέλος. Η Επιτροπή χαίρει ενός ουσιαστικού βαθµού ανεξαρτησίας όσον αφορά
την άσκηση των εξουσιών της. Αποστολή της είναι να προασπίζει το κοινό συµφέρον, που σηµαίνει ότι δεν πρέπει να δέχεται υποδείξεις από καµία κυβέρνηση
κράτους µέλους. Ως «θεµατοφύλακας των Συνθηκών» οφείλει να διασφαλίζει
την εφαρµογή των κανονισµών και των οδηγιών που εκδίδουν το Συµβούλιο και
το Κοινοβούλιο στα κράτη µέλη. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή µπορεί να
προσφύγει στο ∆ικαστήριο κατά οποιουδήποτε µέρους διαπράττει παράβαση
προκειµένου να το υποχρεώσει να συµµορφωθεί µε τη νοµοθεσία της ΕΕ.
Ως το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, η Επιτροπή εκτελεί τις αποφάσεις που λαµβάνει το Συµβούλιο σε τοµείς όπως η κοινή γεωργική πολιτική. Είναι υπεύθυνη
για την άσκηση των κοινών πολιτικών της ΕΕ στους τοµείς της έρευνας και της
τεχνολογίας, της υπερπόντιας αναπτυξιακής βοήθειας, της περιφερειακής ανάπτυξης, κλπ. Επίσης, διαχειρίζεται τον προϋπολογισµό για τη άσκηση των πολιτικών αυτών.
Η Επιτροπή στηρίζεται από µια δηµόσια διοίκηση που αποτελείται από 36 γενικές διευθύνσεις (Γ∆) και υπηρεσίες, οι οποίες εδρεύουν κυρίως στις Βρυξέλλες
και το Λουξεµβούργο.

ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
Το ∆ικαστήριο
Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε έδρα το Λουξεµβούργο, αποτελείται από έναν δικαστή από κάθε κράτος µέλος της ΕΕ ο οποίος επικουρείται
από οκτώ γενικούς εισαγγελείς. Τα µέλη του διορίζονται µε κοινή συµφωνία των
κυβερνήσεων των κρατών µελών για περίοδο έξι ετών. Η ανεξαρτησία τους είναι
εγγυηµένη. Αποστολή του ∆ικαστηρίου είναι να διασφαλίζει την τήρηση του
δικαίου της ΕΕ και την ορθή ερµηνεία και εφαρµογή των Συνθηκών.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο
Το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεµβούργο θεσπίστηκε το 1975. Αποτελείται από
ένα µέλος από κάθε χώρα της ΕΕ που διορίζεται για διάστηµα έξι ετών µε συµφωνία µεταξύ των κρατών µελών ύστερα από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Ελέγχει τη νοµιµότητα και την κανονικότητα της πραγµατοποίησης
των εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξακριβώνει τη χρηστή
διαχείριση του προϋπολογισµού της.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
Όταν λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε κάποιους τοµείς πολιτικής, το
Συµβούλιο και η Επιτροπή ζητούν τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ). Τα µέλη της αντιπροσωπεύουν τις διάφορες οµάδες οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων που όλες µαζί συναποτελούν την
«οργανωµένη κοινωνία των πολιτών» και διορίζονται από το Συµβούλιο για
τετραετή θητεία.
Η Επιτροπή των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), ιδρύθηκε µε τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και αποτελείται από αντιπροσώπους περιφερειακής και τοπικής διακυβέρνησης που προτείνονται από τα κράτη µέλη και διορίζονται από το Συµβούλιο
για τετραετή θητεία. Βάσει της Συνθήκης, το Συµβούλιο και η Επιτροπή οφείλουν
να συµβουλεύονται την ΕτΠ για θέµατα που αφορούν τις περιφέρειες και η ΕτΠ
µπορεί επίσης να εκδίδει γνωµοδοτήσεις µε δική της πρωτοβουλία.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), που εδρεύει στο Λουξεµβούργο,
χορηγεί δάνεια και εγγυήσεις για την ενίσχυση των λιγότερο αναπτυγµένων
περιφερειών της ΕΕ και για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), που εδρεύει στη Φρανκφούρτη, είναι
υπεύθυνη για τη διαχείριση του ευρώ και της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΕ (βλ.
κεφάλαιο 7 «Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) και το ευρώ»). A
Πηγή:Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Κύριε Γκουρογιάννη, είστε δικηγόρος και συγγραφέας. Πώς προέκυψε;
H δικηγορία ως επάγγελµα και η συγγραφή ως ασυγκράτηση ψυχική ανάγκη εκδηλώσεως συναισθηµάτων µε καλλιτεχνικό πυρήνα. Και οι δύο ιδιότητες µου είναι χρήσιµες και απαραίτητες όπως ένα ζευγάρι που οργώνει.

Ίντερνετ και λογοτεχνία. Tί είδους σχέση;
∆υστυχώς είµαι ηλεκτρονικώς αναλφάβητος. ∆εν έχω εµπειρία διαδικτυακή. Πάντως αντιλαµβάνοµαι ότι χάνω µέρος του κόσµου.

Ζούµε στην εποχή της εικόνας. Πιστεύετε ότι η τηλεόραση έχει επιβάλλει,
ανεπιστρεπτί, την εύκολη θέαση και κατά συνέπεια η ανάγνωση παραµερίζεται;
Ο άνθρωπος έχει ανάγκη περισσότερο να δηµιουργεί εικόνες µε τα συναισθήµατά του και αυτό η τηλεόραση δεν θα το ανακόψει ποτέ.

Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στην ανάγνωση των βιβλίων;
Μπαινοβγαίνω σε ξεχωριστά σύµπαντα. Κάθε συγγραφέας και δικό του
σύµπαν, µικρό και µέγα όπως θα έλεγε και ο Ελύτης.

Τί θα αλλάζατε απο την σηµερινή εικόνα της Ελλάδας;
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έλεγε κάποτε για κάποιον όµορφο και εύφορο
τόπο της Πελοποννήσου ότι είναι Παράδεισος κατοικηµένος από ... διαβόλους! Εν προκειµένω θα άδειαζα την Ελλάδα από τους νεοέλληνες.

µ∞™π§∏™
°∫√Àƒ√°π∞¡¡∏™

Εξακολουθείτε να επιστρέφετε στο γενέθλιο τόπο, κυριολεκτικά
και µεταφορικά;
Ακριβώς!!!

Τί σας αρέσει από (σ)την 'Ηπειρο;
∆εν µπορώ να απαντήσω µε το ρήµα «...µου αρέσει» ή «δεν µου αρέσει»
αλλά µε το ρήµα «αισθάνοµαι» σε φωνή παθητική.

“ª·ÈÓÔ‚Á·›Óˆ ÛÂ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û‡Ì·ÓÙ·”
Ο Βασίλης Γκουρογιάννης γεννήθηκε το 1951

Τί δεν σας αρέσει από (σ)την 'Ηπειρο;
Ισχύει η παραπάνω απάντησή µου.

στο χωριό Γρανίτσα Ιωαννίνων.
Φοίτησε στη Νοµική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;

Από το 1977 είναι δικηγόρος στην Αθήνα.

Θα ήµουν ευτυχής αν γνώριζα ως δωδωναίος προφήτης ... τι σχεδιάζει το

Εµφανίστηκε στα γράµµατα το 1985 µε την ποιητική

µέλλον για µένα. Ο δικός µου σχεδιασµός του µέλλοντος δεν έχει καµµία

συλλογή “Από φωτογραφία βουνού”, η οποία κυκλοφόρησε

σηµασία.

από τις εκδόσεις του περιοδικού ΤΟ ∆ΕΝΤΡΟ.
Το 1987 κυκλοφόρησε η ποιητική σύνθεση Σχόλια σε ποίηση

Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, απο τους γονείς σας;

από τις εκδόσεις ∆Ω∆ΩΝΗ. Από τις εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ κυκλοφόρησαν

Ο πατέρας µου έλεγε: «Να µας φυλάει ο Θεός από τον ...µεγαλοδύναµο»,

το 1990 τα αφηγήµατα "∆ιηγήσεις παραφυσικών φαινοµένων",

δηλαδή από τον ίδιο το Θεό που δηµιουργεί κάποιες φορές απίστευτες

το 1992 το µυθιστόρηµα "Το ασηµόχορτο ανθίζει",
το 1995 η ποιητική σύνθεση "Μήδεια",
µια αιρετική εκδοχή του γνωστού µύθου,
και το 1999 το µυθιστόρηµα "Ο θίασος των Αθηναίων",
το οποίο µεταφράστηκε στα ιταλικά.
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ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

¡·˘¿ÁÈ· ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ (Î·È ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎ· ‚È‚Ï›·)
Ο ∆ηµήτρης Νόλλας δεν βγάζει συχνά βιβλία, κι όταν το κάνει

Ο Νόλλας στήνει την ιστορία του µε µαεστρία, εµπιστευόµενος

συνήθως δεν έχουν µεγάλη εµπορική απήχηση. Συγγραφέας

την εξιστόρηση σε έναν εξωδιηγητικό αφηγητή, που απλώς άκου-

δυσκατάτακτος, ιδιόρρυθµος, βρίσκει καλύτερα τον εαυτό του στη

σε την ιστορία, εντάσσοντάς την έτσι στο πλαίσιο µιας προφορικής

µικρή φόρµα, ή και στη νουβέλα. Βασική συνιστώσα στη θεµατο-

παράδοσης, στην οποία ιστορίες και µύθοι διαπλέκονταν δηµιουρ-

λογία του, η έννοια του άλλου, του απόσκοµου, του αποσυνάγω-

γικά, καθρεφτίζοντας τους φόβους και τις προσδοκίες της κοινό-

γου, του διαφορετικού. Μοιραία, στις διάφορες εκδοχές του

τητας. Να παρατηρήσουµε, τέλος, ότι παρά τον σύγχρονο και

συναντάµε και αυτή του µετανάστη – του πλέον συνήθους

ανοιχτό τρόπο µε τον οποίο είναι αρθρωµένη η ιστορία του Νόλλα,

«άλλου» της σύγχρονης λογοτεχνίας.

ο τίτλος “Ναυαγίων πλάσµατα” παραπέµπει στο διήγηµα του

Βγαλµένη από τα δελτία ειδήσεων µοιάζει η αρχική ιδέα της

Παπαδιαµάντη “Ναυγαγίων Ναυάγια”. Αλλά και τα ίδια τα πρόσω-

σύντοµης αυτής νουβέλας, αφού η ιστορία ξεκινάει µε το ναυάγιο

πα θυµίζουν χαρακτήρες του Σκιαθίτη συγγραφέα, χωρίς βέβαια

ενός σαπιοκάραβου γεµάτου λαθροµετανάστες κοντά στις ακτές

το σύνολο να χάνει την αυτοτέλειά του.

µη κατανοµασµένου αιγαιοπελαγίτικου νησιού. Όπως συµβαίνει
συχνά και στην πραγµατικότητα, τραγική είναι η κατάληξη για

Νέες κυκλοφορίες

τους δυστυχείς που επέβαιναν στο µότορσιπ, µε την εξαίρεση

Η άνοιξη ωστόσο µπήκε για τα καλά, και πολλές και ενδιαφέρου-

µιας γυναίκας και του µωρού της αδελφής της. Η Ασµάτ, όπως

σες είναι οι νέες κυκλοφορίες στην ελληνική πεζογραφία, βιβλία

είναι το όνοµά της, θα παραµείνει τελικά στο νησί, συνάπτοντας

που τα περισσότερα βγήκαν µετά το Πάσχα. Από αυτά, ξεχωρίζει

ερωτική σχέση µε τον Ρήγα, τον λιµενικό που την έσωσε, ο οποί-

το νέο µυθιστόρηµα του Βασίλη Γκουρογιάννη «Κόκκινο στην

ος ωστόσο είναι αρραβωνιασµένος, για λόγους συµφέροντος ή

πράσινη γραµµή», µια τολµηρή κι ενδιαφέρουσα µυθιστορηµατι-

συµβατικότητας, µε µια ντόπια.

κή σύνθεση µε θέµα την τραγωδία της Κύπρου και τους αγνοού-

Η ιστορία πυροδοτείται όταν γίνεται γνωστός ο µυστηριώδης

µενους. Σε άλλο ύφος, το τρίτο κατά σειρά µυθοπλαστικό βιβλίο

θάνατος της Ασµάτ, οπότε και αρχίζει ένα γαϊτανάκι υποψιών και

του καυστικού Νίκου Κουνενή («Ο µύθος του Ηρακλή Σπήλου»)

ενοχών ανάµεσα στα βασικά πρόσωπα του δράµατος. Ο µπανι-

αλλά και το καινούργιο αστυνοµικό µυθιστόρηµα της Μαριλένας

στιρτζής υπολιµενάρχης, ο επονοµαζόµενος και «Μπάντµαν», όχι

Πολιτοπούλου «Η µνήµη της πολαρόιντ» (και τα τρία από το

και τόσο κακός όµως στο βάθος· ο µηχανικός που τυφλώθηκε από

Μεταίχµιο). Καινούργιο βιβλίο έχει εδώ και κάνα µήνα και η

έκρηξη στο λεβητοστάσιο, φιγούρα υποβλητική µα και λιγάκι φοβι-

Αργυρώ Μαντόγλου («Όλα στο µηδέν», Ελληνικά Γράµµατα),

στική· η συµβατική αρραβωνιαστικιά, ο παπάς, άλλοι νησιώτες. Ο

αυτές τις µέρες κυκλοφορεί µυθιστόρηµα από τον Βαγγέλη

Νόλλας, βάζει µάλιστα το δυσάρεστο γεγονός να λαµβάνει χώρα

Ραπτόπουλο, ενώ µέσα στο µήνα νέα εµφάνιση θα κάνει και ο

τις µέρες της Αποκριάς, η οποία στο συγκεκριµένο νησί έχει αρκε-

Νίκος ∆αββέτας. Επίσης: ∆ιηγήµατα από τον Ανδρέα Μήτσου («Η

τά διονυσιακό χαρακτήρα, στοιχείο που εξάπτει κι άλλο τα πνεύ-

ελεηµοσύνη των γυναικών», Καστανιώτης), µυθιστόρηµα από την

µατα, φέρνοντας στην επιφάνεια τις ανεπάρκειες και τις κρυφές

Πόλυ Μηλιώρη («Πάντοτε είναι αργά», Ψυχογιός), ενώ σύντοµα

επιθυµίες των ανθρώπων του χωριού. Στο τέλος, ο θάνατος της

προβλέπεται να κυκλοφορήσει από τον Καστανιώτη το πολυανα-

Ασµάτ µένει µετέωρος ανάµεσα στο φόνο και στην αυτοκτονία,

µενόµενο δεύτερο µέρος της τριλογίας της Ζυράννας Ζατέλη. Κι

αλλά πια δεν έχει σηµασία: Η πάλαι ποτέ κοινότητα του νησιού

αυτά είναι µονάχα τα... ορεκτικά.

A

είναι ήδη αποσαρθρωµένη. Ο εχθρός, ο άλλος, είναι εδώ και καιρό
µέσα από τα τείχη.

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

P.J.Harvey - John Parish
“A woman a man walked by”

Eddie Vedder
“Into the wild”

Island rec.

RCA rec

Η τελευταία συνεργασία των δύο είχε πραγµατοποιηθεί πριν δεκατρία χρόνια και είχε αποφέρει τον εξαιρετικό δίσκο “dance hall at louse point” . Από
εκείνη την εποχή στην µουσική πορεία τους συνέβησαν πράγµατα και θαύµατα. Το στοιχείο όµως που φαίνεται να καθορίζει τον συγκεκριµένο δίσκο,
είναι η φόρµουλα στην οποία επιµένει να κινείται η p.j. από το 2004 κι έπειτα. Εδώ δεν υπάρχουν οι σκληρές και δύστροπες στιγµές της προηγούµενης συνεργασίας τους , αλλά έχει επικρατήσει µια πιο χαλαρή blues ατµόσφαιρα. Εκτός από µια δυο στιγµές που ξεχωρίζουν ο υπόλοιπος δίσκος
κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα και αυτό που ξινίζει περισσότερο είναι η
έλλειψη ερµηνευτικής ευρηµατικότητας από την πλευρά της p.j. A

Black mountain
“In the future”
Jagjaguwar rec.
Μετά το προ τριετίας επιτυχηµένο ντεµπούτο τους οι Black mountain επιστρέφουν µ’ έναν αξιόλογο δίσκο που κινείται µεταξύ του κλασικού ήχου
των Velvet underground και της σύγχρονης εκδοχής, όπως την αποδίδουν
οι Brian Jonestown massacre. Οι Black mountain πατούν πάνω σε ψυχεδελικές blues συνθέσεις , χωρίς να διστάζουν να ξεσπάσουν σε σύγχρονα riff,
µε χαρακτηριστικότερο δείγµα το σχεδόν εντεκάλεπτο “angels” . Bέβαια
όλα τα τραγούδια διατηρούν το ενδιαφέρον του ακροατή αµείωτο µε τις
ερµηνείες της Amber Webber να παίζουν και αυτή τη φορά καθοριστικό
ρόλο προς αυτή τη κατεύθυνση. A
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Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

∆ιάνα πέτυχε ο Sean Penn µε την επιλογή του να εµπιστευτεί στον Vedder
την µουσική επένδυση της ταινίας του “Άγρια φύση”. Το πιο ενδιαφέρον
όµως είναι όταν αποσυνδέσει κανείς τα δέκα τραγούδια από την ταινία. Τότε
έρχεται αντιµέτωπος µ’ έναν απέριττο δίσκο µόλις είκοσι έξι λεπτών, που
αναδεικνύει τις υποβλητικές ικανότητες του Vedder, οι οποίες τα τελευταία
χρόνια µε τους Pearl Jam είχαν περιοριστεί στην φλυαρία. Με την υποστήριξη ήπιων συνθέσεων ο Vedder προκαλεί ψυχικά σκαµπανεβάσµατα στον
ακροατή ,αφήνοντάς τον τελικά να επιλέξει µόνος του τον τρόπο που θα
προσεγγίσει τον δίσκο σε κάθε νέα ακρόαση. ∆ύσκολο βέβαια να αντισταθεί κανείς σε στίχους όπως “have no fear for when I’ m alone…” A

British India
“Thieves”
ShocK rec.
Οι British India είναι µια φρέσκια µπάντα που βρίθει από ενέργεια, ενθουσιασµό και οργή. Παρόλο που πολλά στοιχεία τους παραπέµπουν στη σκηνή
του grunge, ο βρώµικος ήχος δεν φαίνεται να είναι προτεραιότητά τους. Οι
ερµηνείες του Declan Melia δεν χαλαρώνουν ούτε στιγµή και ο δίσκος
πηγαίνει σπινταριστός ως το τέλος. Βέβαια οι British India κουβαλάνε ακόµη
µαζί τους όλα τα κλισέ µιας εφηβικής µπάντας κι αυτό ίσως αποτρέψει
κάποιους να τους πάρουνε στα σοβαρά. Πάντως για φασαριόζικα πάρτι
είναι ότι πρέπει οι πιτσιρικάδες. A
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DVD
Η ανταλλαγή
Μια γυναίκα, στο Λος Άντζελες του 28, δηλώνει
στην αστυνοµία την εξαφάνιση του εννιάχρονου
γιου της. Έπειτα από έρευνες, η αστυνοµία της
περιοχής φέρνει στη γυναίκα ένα άλλο παιδί στη
θέση του εξαφανισµένου γιού της κι όταν εκείνη
διαµαρτύρεται χρησιµοποιούν κάθε µέσο για να
αποδείξουν ότι είναι τρελλ Ο 78χρόνος σκηνοθέτης, προσπάθησε να επαναλάβει την επιτυχία
του δράµατος Million Dollar Baby αλλά ατυχώς
απέτυχε από πάσης απόψεως. Μια υπερβολική
ιστορία για τα σηµερινά δεδοµένα, µια Τζόλι που
δεν ταίριαζε στο ρόλο, ένας απάνθρωπα, και απίστευτα κακός αστυνοµικός, ένας ασκιαγράφητος δολοφόνος και δη µικρών
παιδιών. Ένα έργο που αφορά µόνον τους φανατικούς θιασώτες του Κλιντ
Ιστγουντ.
A

Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ KAKABA*

Απόπειρα δολοφονίας
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

Bίκυ, Χριστίνα, Βαρκελώνη

Η σιωπή της Λόρνας

Η Βίκυ και η Χριστίνα είναι δυο αµερικανίδες
φίλες που πηγαίνουν για τις καλοκαιρινές διακοπές τους στη Βαρκελώνη. Η Βίκυ είναι σοβαρή
και συγκροτηµένη και αρραβωνιασµένη. Η
Χριστίνα λατρεύει τις περιπέτειες. Γνωρίζουν ένα
γοητευτικό Ισπανό ζωγράφο που σαγηνεύει
αµφότερες και τις καθιστά διαδοχικά ερωµένες
του. Όµως επιλέγει να διατηρήσει σχέση µε τη
Χριστίνα µέχρις ότου εµφανίζεται η όµορφη αλλά
ιδιόρρυθµη πρώην σύζυγος του. Καίτοι η Χριστίνα
ενοχλείται από την παρουσία της, τελικά ενδίδει
στην ερωτική έλξη που αισθάνεται για εκείνη κι
έτσι σχηµατίζεται ένα ερωτικό τρίγωνο. Κοινότοπη, επιφανειακή αλλά διασκεδαστική ταινία του Γούντι Άλλεν, µε εντυπωσιακή Πενέλοπε Κρουζ στο
ρόλο της συζύγου. Θα περάσετε ευχάριστα.
Πρωταγωνιστές: Σκαρλετ Γιοχανσον, Πενελοπε Κρουζ, Χαβιέ Μπαρντέµ,
Σκηνοθέτης: Γουντι Αλεν. ∆ιάρκεια: 96 λεπτά A

Οι αδελφοί Dardenne επιµένουν σε ένα σινεµά
απόλυτου ρεαλισµού µε ήρωες ανθρώπους στα
όρια της ένδειας.
Στη Σιωπή της Λόρνα, αντίθετα από τις προηγούµενες ταινίες τους, η ιστορία είναι µυστηριώδης
και πρωτότυπη, ίσως σε µια προσπάθεια να προσεγγίσουν το ευρύ κοινό.
Μετανάστευση, ανάγκη για µητρότητα και ελπίδα
για την εκπλήρωση ενός ονείρου η Lorna γίνεται
µέλος ενός κυκλώµατος που εξαπατά ανθρώπους
και πολιτεία προκειµένου να πλουτίσει µέσα από
την νοµιµοποίηση παράνοµων αλλοδαπών.
Κινητήριος µοχλός όµως της συµµετοχής της
είναι η ανάγκη της να ζήσει αξιοπρεπώς και γι’αυτό είναι διατεθειµένη να
θυσιάσει τα πάντα. Η Αλβανίδα ηθοποιός Arta Dobroshi είναι υπέροχη στο
ρόλο, όµως η ερµηνευτική αποκάλυψη ακούει στο όνοµα Jeremie Renier ο
οποίος παρά την ολιγόλεπτη παρουσία του, καταφέρνει να εντυπωσιάσει
ως εξαρτηµένος από τα ναρκωτικά σύζυγος. Ταινία ενδιαφέρουσα, αλλά
για ελάχιστους. A
*Ο Aλέξανδρος Κακαβάς είναι σεναριογράφος.
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

Windows 7: Ακόµα ένα (s)Vista
Όταν πριν από 2 περίπου χρόνια η Microsoft κυκλοφόρησε τα Windows Vista, δεν
περίµενε την εµπορική αποτυχία που θα είχε το εν λόγω προϊόν.
Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσµα ήταν τρεις:
Ελλιπής υποστήριξη hardware drivers, µεγάλες απαιτήσεις σε hardware, κακό
backwards compatibility µε τα Windows XP.
Το αποτέλεσµα; Τα Vista πούλησαν αλλά όχι όσο θα περίµενε ή θα ήθελε η εταιρία.
Ο ειδικός τύπος τα κατέθαψε, οι χρήστες τα απεγκαταστούσαν και έβαζαν XP και
τα request για downgrade ερχόντουσαν βροχή.
Η Microsoft δεν έκατσε µε σταυρωµένα χέρια. Κυκλοφόρησε το Service Pack 1 για τα
Vista που βελτίωσε αρκετά την κατάσταση και την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές το SP2 είναι κάπου στο δρόµο για RTM. Επιπρόσθετα ωρίµασε επιπλέον το
hardware και οι δυσβάσταχτες (τότε) προδιαγραφές των Vista σήµερα δείχνουν πιο
βατές. Ένα βήµα παραπέρα, οι κατασκευαστές υποστηρίζουν πλέον πολύ καλύτερα
τα Vista µε εγγενές support από την αρχή των product line τους. Μέσα σε όλο αυτό
το κοµφούζιο η Microsoft ανακοίνωσε την επερχόµενη
έκδοση των Windows της. Και εγένετω Windows 7.
Τα Windows 7 ξεκίνησαν µε τις κωδικές ονοµασίες
Blackcomb και Vienna, µε τη δεύτερη να αποτελεί το
βασικό “πυρήνα” του νέου λειτουργικού. Η Microsoft δεν
ήθελε να κάνει ξανά τα ίδια λάθη που έκανε στα Vista.
Έτσι, τα Windows 7 αποτελούν incremental upgrade των Windows Vista, αποζητώντας
εναγωνίως τη συµβατότητα µε hardware και applications που δουλεύουν ήδη στα
Vista! Παράλληλα δεν ήθελαν επ’ουδενί να αλλάξουν τις απαιτήσεις του hardware σε
κάτι εξωτικό.
Χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές που απαιτεί ένα σύστηµα για να τρέξει Windows
7 είναι οι εξής:
Επεξεργαστής 1GHz 32-bit ή 64-bit
1GB RAM µνήµη
16GB χώρο στον σκληρό δίσκο (ή 20GB για χρήστες της έκδοσης για 64-bit)
Κάρτα γραφικών που υποστηρίζει DirectX 9 µε WDDM 1.0 ή ανώτερο
Τα πρώτα δείγµατα των Windows 7 δείχνουν αν µη τι άλλο πολύ θετικά. Ιδιαίτερα στο
κοµµάτι των performance improvements, εκεί που πόναγαν δηλαδή τα Vista, η
Microsoft έδωσε ιδιαίτερη βάση και τα αποτελέσµατα των betas την δικαιώνουν.
Στο κοµµάτι του functionality, τα Windows 7 κινούνται πάνω σε τέσσερις βασικούς
άξονες:
Multi-touch support, καινούριο Windows Shell µε νέο taskbar, ένα home networking
σύστηµα ονόµατι HomeGroup και φυσικά performance improvements.
Αναρίθµητα φυσικά παραµένουν τα features τα οποία ενσωµατώνονται στο νέο λει-
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τουργικό όπως virtual hard disks, improved multi-core processors performance,
improved boot performance, kernel improvements, UAC interference, new Windows
Aero, new Themes, κ.ά.
Αναφορικά µε την ευχρηστία, το λειτουργικό είναι πανεύκολο και αντίστοιχης φιλικότητας όπως όλα τα MS λειτουργικά που έχουµε συνηθίσει τόσα χρόνια.
Όσον αφορά το backwards compatibility, µε τα Vista θεωρείται δεδοµένο. Για τα XP η
Microsoft µας επιφύλασσε µια έκπληξη: Τα 7 θα έρχονται µε XP Mode (σε Virtual PC)
µέσω του οποίου µπορείτε να τρέξετε εφαρµογές των Windows XP µέσα από το περιβάλλον των Windows 7 χωρίς κανένα πρόβληµα συµβατότητας!
Στον αντίποδα βέβαια, τα Windows 7 δεν θα υποστηρίζουν
upgrade απευθείας από Windows XP σε αυτά.
Θα ήθελα εδώ να τονίσω το γεγονός ότι τα Windows 7
έχουν touch προσανατολισµό και πρόκειται να είναι φιλικά
προς τα δάχτυλα όλων. Για την ακρίβεια και σύµφωνα µε τα λεγόµενα της Microsoft,
το UI έχει δηµιουργηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε το Windows Touch να λειτουργεί
παράλληλα και συµπληρωµατικά µε το ποντίκι και το πληκτρολόγιο. Αυτό αποδεικνεύει ακόµα µια φορά πως ο τρόπος που θα κάνουµε interact µε τον υπολογιστή µας
αλλάζει άρδην, ειδικά µε την εφαρµογή των touch τεχνολογιών. Η Apple το κατάλαβε
πρώτη απ’όλους, η Microsoft το συνειδητοποίησε επίσης και κινείται σε αυτό το
δρόµο.
Στις 5 Μαϊου 2009 η Microsoft διαθέτει στο ευρύ κοινό και για τουλάχιστον 2 µήνες
από τώρα, τα Windows 7 RC, µαζί µε τα αντίστοιχα license keys για χρήση έως την
1η Ιουνίου 2010.
Προσωπικά αν και τα Windows 7 είναι ακόµη σε beta, αποτελούν το πρωτεύον λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιώ, τόσο στον desktop όσο και στο φορητό µου
(ακόµα και στον υπο-φορητό.. τρέχουν ακόµα και εκεί.)
Μια δοκιµή θα σας πείσει. A
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GADGETS
Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

PopCorn Hour A-110: Για πραγµατικά pop-corn!
Το Popcorn Hour A-110 ανήκει σε µια µεταγενέστερη
γενιά επιτραπέζιων media players τα οποία λόγω
επεξεργαστικής ισχύς µπορούν να αναπαράγουν και
τα τελευταία πρότυπα κωδικοποίησης βίντεο υψηλής
ευκρίνειας Full HD έως 1080p ενώ οι δυνατότητες
τους είναι πρακτικά απεριόριστες.
Στο πίσω µέρος του PopCorn Hour
ξεχωρίζει η HDMI 1.3a έξοδος και ακολουθούν οι έξοδοι component,
composite, S/PDIF optical, S-video.
H ύπαρξη εξόδου HDMI 1.3a σηµαίνει
ότι το Popcorn Α-110 υποστηρίζει
pass-through HD ήχο για Dolby TrueHD, DTS HD-HR, DTS HD-MA όπως και για Dolby
Digital Plus. Επιπρόσθετα εκτός του ότι µπορείτε να συνδέστε µέσω USB
εξωτερικό σκληρό δίσκο, το Pop Corn Hour υποστηρίζει και εσωτερικά σύνδεση σκληρού δίσκο, πράγµα το οποίο συνιστάται καθώς ξεδιπλώνονται και αρκετές από τις
“αρετές” του! Το λειτουργικό σύστηµα του Pop Corn είναι το Networked Media Tank
κατασκευασµένο από την Syabas Technology, και είναι βασισµένο στο πολύ δηµοφιλές XBMC του original Xbox. H πληθώρα διαφορετικών codecs που υποστηρίζεται είτε
για τον ήχο είτε για την εικόνα είναι ένας σηµαντικός λόγος που θα σας κάνει να
προτιµήσετε το εν λόγω media player. Στο τοµέα αυτό το Popcorn Hour εντυπωσιάζει
µε την ολοκληρωµένη υποστήριξη πληθώρας codecs και containers που πραγµατικά
καλύπτει σχεδόν όλες τις ανάγκες που πιθανόν να σας δηµιουργηθούν.
Πηγή: Multirama -Τιµή: 259

Nokia 5800: Xpress Music
Το Nokia 5800 XpressMusic είναι το πρώτο κινητό της φινλανδικής εταιρείας που
βασίζεται στην 5η έκδοση της πλατφόρµας S60, διαθέτει touch χαρακτηριστικά
και αντίθετα από ό,τι συνηθίζεται, δεν απευθύνεται
σε ιδιαίτερα απαιτητικούς χρήστες, αλλά κυρίως στο ευρύ κοινό.
Το 5800 XpressMusic ζυγίζει µόλις 109g µε διαστάσεις 111X51.7X15.5mm και
σπρώχνει την Nokia σε µια νέα αγορά. Τα χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν
οθόνη αφής 3.2? µε ανάλυση 640?360 pixels, κάµερα µε φακό Carl Zeiss και CCD
3.2 megapixels, HSDPA, A-GPS, WiFi, Bluetooth 2.0,
Micro-USB 2.0, TV-Out και φυσικά υποστήριξη
για κάρτες µνήµης microSD µέχρι 16GB
αν και η συσκευή έρχεται µε 8GB.
Προκειµένου να είναι και άξιος υπερασπιστής
του τίτλου Comes with Music, εξυπακούεται ότι εχει
την υποστήριξη όλων των δηµοφιλών ψηφιακών
φορµά ήχο, υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλιοστών,
καθώς και γραφικό ισοστασθµιστή ήχου.
Υπάρχει επίσης ειδικός DSP processor
την ψηφιακή επεξεργασία του ήχου καθώς και
στερεοφωνικά ηχεία για την αναπαραγωγή
“surround” ήχου.
Η σύνδεση µε τον έξω κόσµο γίνεται µέσω του
3.5G HSDPA και WLAN, δίνοντας έτσι εύκολη
πρόσβαση στο online store της Nokia καθώς
και στο διαδίκτυο.

Synology DS 209j:
Apple Keyboard:
Απαραίτητο MACico
H Apple µας έχει συνηθίσει σε designάτα και λειτουργικότατα συστήµατα.
Τα περιφερειακά της δεν
θα µπορούσαν να είναι
κάτι λιγότερο.
Eίναι κατασκευασµένο
από ανοδιωµένο αλουµίνιο, είναι ότι πιο λεπτό υπάρχει σε πληκτρολόγιο,
και έχει ανάκλιση 20mm από το γραφείο σας. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι
η αίσθηση που προσφέρει είναι σαν να δουλεύετε επάνω στο desktop σας!
Παράλληλα, η αίσθηση που προσφέρουν τα aluminum keys είναι πραγµατικά εκπληκτική. Καθότι όπως φαίνεται και από τη photo είναι εξαιρετικλα
µικρό και καταλαµβάνει 35% λιγότερο χώρο πάνω στο γραφείο σας.
∆ιαθέτει δύο θύρες USB 2.0 ώστε εκτός από ποντίκι να µπορείτε πλέον να
συνδέσετε και πληθώρα άλλων συσκευών USB
Με τα ειδικά πλήκτρα του µπορείτε να ελέγχετε την φωτεινότητα της οθόνης, την ένταση ήχου, την εισαγωγή και εξαγωγή οπτικών µέσων, τις δυνατότητες play/pause, fast forward και rewind, καθώς και το Expose και το
Dashboard. Στις απαιτήσεις του συστήµατος υπάρχει υπολογιστής Mac µε
MacOS 10.5.6 ή νεότερο αλλά και φυσικά µια ελεύθερη θύρα USB.
Κι ένα µικρό tip: θα δουλέψει και στο PC σας, απλά τα Function keys θα
είναι ανενεργά
Πηγή: e-shop.gr - Τιµή: 59

Πηγή: Multirama - Τιµή: 319

NASe καλά που βρέθηκες! H Synology αποτελεί έναν από τους κατασκευαστές
που φτιάχνουν µόνο ένα πράγµα, και φυσικά το κάνουν καλά! Η Synology ιδρύθηκε
στην µακρινή Taiwan το σωτήριο έτος 2000 και έκτοτε φτιάχνει NAS και µόνο αυτό.
Για τους SOHO χρήστες η Synology παρουσίασε πρόσφατα το εν λόγω NAS,
το οποίο απέσπασε και 6 αστέρια σε test του PC Pro Magazine στην Αγγλία.
Στο διαταύτα, το NAS δέχεται 2 δίσκους (και 2,5’’ µε ειδικό holder) και υποστηρίζει
Raid 0+1. Έχει αρκετά γρήγορο CPU για NAS (266MHz) συνοδευόµενο από 64MB RAM,
3 USB Ports για να συνδέσετε το USB Stick σας, τον εξωτερικό σκληρό δίσκο (κι άλλο),
τον εκτυπωτή σας (και print server παρακαλώ) και την... IP Camera σας
(ναι ναι έχει και από αυτό... surveillance απευθείας πάνω στο δίσκο).
Επιπρόσθετα έχει πολύ όµορφο design και φυσικά
αθόρυβο ανεµιστήρα για να µην βουίζει µέσα στα
πονεµένα σας αυτάκια! Τρέχει (φυσικά) Linux και
έχει πάρα πολλά applications / functionalities, όπως
το Download Station 2 που λειτουργεί ως 24x7 Bit
Torrent, FTP, HTTP, eMule, και NZB download
center, το Audio Station που υποστηρίζει αναπαραγωγή µουσικής, Internet radio stations, και iPod
playback µέσω USB speakers, iTunes Server, UPnP,
εύκολο backup και αποθήκευση καθώς και easy
photo, video, blog sharing µέσω Internet από το
Photo Station 3 που απλοποιεί τη διαδικασία αυτή.
Όλα αυτά βέβαια πάνω από το Gigabit interface που
διασφαλίζει γρήγορη ταχύτητα.
Πηγή: Matrix Store - Τιµή : 251
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1α. Αρτινός cartoonίστας και σκηνοθέτης. 2α. ∆ιετέλεσε πρόσφατα δήµαρχος
Άρτας. 2β. Μπέλα ... ,Ούγγρος κινηµατογραφιστής. Έργο του “Ο άνθρωπος από
το Λονδίνο” . 3. Μισή Βάνα 3β. Πρώτης ποιότητας αυτά. 4α. Άφωνο... σιλό 4β. Κι
έτσι αποκαλούµε τον χαζό. 5. Βιοµηχανία Γάλακτος Ηπείρου που βραβεύτηκε µε
χρυσό βραβείο γεύσης για προϊόντα της. 5β. Άφωνη... πίτα. 6α. Ο οποίος. 6β.
Μάρκα µπύρας. 6γ. Είναι και το άλογο. 7α. Αλλιώς η Κολχίδα, η χώρα στην οποία
βρισκόταν το χρυσόµαλλο δέρας. 7β. Γερµανική πόλη αλλά και Ισπανίδα ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στο Εl Greco. 8α. ... Σκουτέλας, λαογράφος από τα
Θεοδώριανα. (αιτ.) 8β. Χτίστηκε το 1775 κοντά στο κάστρο, κι από αυτό πήρε το
όνοµά της η πλατέια, που βρίσκεται µπροστά του. 9α. Ακέφαλο... τάσι 9β. Ο τελευταίος µονάρχης της Αιγύπτου 10. Γιάννης ... ,Αθαµανιώτης ζωγράφος.
ΚΑΘΕΤΑ
1α. Άφωνη Βάσω. 1β. Παλαίµαχος ποδοσφαιριστής της Αναγέννησης. 2α.
∆ηµοτικά τραγούδια του τόπου µας, που δεν χορεύονται. 2β. ∆εύτερο συνθετικό από οµάδα της Καισαριανής 3.α Τούρκικο αξίωµα (αιτ.). 3β. Όσιο, ιερό. 4α.
Ιταλικό ναι 4β. Ελένη ... ,Αρτινή Ζωγράφος, παντρεµένη, επίσης, µε Αρτινό
ζωγράφο. 5α. Άγγλος Γιάννης 5β. Γυναικείο υποκοριστικό 5γ. Αφωνη...φήµη 6α.
Τα λέµε όλα... µε αυτά 6β. Ο βήχας στα αρχαία 6γ. Είδος µαύρης µουσικής.
A Γ Κ Ω Ν Ι Α Τ ΗΣ
7α. Θάλασσα στα αρχαία. 7β. Ζαν... ,Γαλλίδα ηθοποιός
ΜΑ Ι Ν Α Λ Σ
Ι
ΒΜΡ
Τ ΟΚ Ο
8α. ∆ηµοσιογράφος και τηλεπαρουσιάστρια
Ρ ΟΚ Α
Ι Υ Ν
8β. Μικρό χωριό του ∆. Aθαµανίας, αλλά και η ζάλη.
A Σ Ι Ν Η
Τ Σ Ε
Ι
Κ Ζ Α Ρ Ρ Α Σ
9. Το σηµερινό ξενοδοχείο Αµβρακία, ήταν κάποτε
Ι ΜΑΡ Ε Τ
Ι Ε Ρ
το αρχοντικό του. 10. Χωριό των ορεινών Τρικάλων,
Κ
Τ Κ Μ Α ΝΤ Α
Ι Σ Κ ΟΣ
ΟΛΕ
που όπως δηλώνει και το όνοµά του, επί τουρκοκρατίας
Α ΝΟΣ Ι Α
Σ ΑΣ
ήταν κατάλυµα αρµατολών.
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 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
ΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ (ΓΑΒΡΙΑ)
CAFE DA LU
Τ.Ε.Ι.
CAFE COTTON PLUS
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ΠΡΕΒΕΖΑ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
CAFE CASA

ΜΕΝΙ∆Ι
CAFE OCEAN

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
DALI CAFE
eNVy
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