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EDITORIAL

Ιούνιος 2009

Πλαθολόγιο νηπίων

Α

Θ Ε Μ Α Τ Α
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πόλο-µπιλ = πλέι - µοµπίλ
Ροµπέν των Χασών = Ροµπέν των ∆ασών

Beach Handball

Μπαντίλης = Άγιος Βασίλης

Tουρνουά στη Λούτσα
Του Νίκου Γιαµούρη

Οι Γιώργος Ρήγινος και Θεοδώρα
Κοντογιάννη µας ανοίγουν
τις πύλες του.

δικό τους λεξιλόγιο. Είµαι βέβαιος ότι όλοι οι γονείς θα έχετε να θυµη-

λεξα µερικές από αυτές τις λέξεις για να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι.

Συνέντευξη
στη Βάντα Κουτσοκώστα

Αρχαιολογικό Μουσείο
Νικόπολης

γραψα καθώς τα παιδιά µου µεγάλωναν και άρχισαν να φτιάχνουν το
θείτε ανάλογα παραδείγµατα. Αντί για το συνηθισµένο εντιτόριαλ, διά-

Κώστας Αλεξίου
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δόκιµες αλλά σίγουρα διασκεδαστικές νεογέννητες λέξεις που κατέ-

κατσαβίδα (η) = το κατσαβίδι
κουνούνου = καινούργιο
σαρκοφάγα (η) = θηλυκό σαρκοφάγο
κολοπάρδαλη = καµηλοπάρδαλη
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κακάλα (η) = δασκάλα
πούσε µάκε = σούπερ µάρκετ
σε φάκωσα = σε φώτισα µε το φακό
βούτης = δύτης
κοκόλητο = αυτοκόλλητο
τέρατο (το) = το τέρας

14

γρατσούνι = γρατσουνιά
κατρακυλίνω = κατρακυλάω

∆υτικά της Νικόπολης

10

16

νιρόκενος = ρινόκερος
(µε) σφιχτώνει = (µε) σφίγγει
γιαβάζω = διαβάζω
Μεκαρινοί = Αµερικανοί
φαγετέρια = ταβέρνα

Φωτεινή Παπαχατζή

µπαµπίχαρο = υποβρύχιο

Συνέντευξη: Ντίνος Γιώτης

µπάµπυ = µπαµπάς (κατά το µάµυ= µαµά)
κουφέτα (η) = κουφέτο

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

εµβόλιση = εµβόλιο

14

ρουχαλίστρα = µοδίστρα
πινελίζω = ζωγραφίζω
ακτινεύει (ο ήλιος) = στέλνει τις ακτίνες του (ο ήλιος)
µαρηδόνα = τερηδόνα
διψαράς = αυτός που διψάει
κάβει = καίει

5. Τα ∆ηµοτικά

καό νερό = καυτό νερό

Από τον ∆ηµήτρη Βλαχοπάνο

η θάλασσα βουλιάζει = δεν πατώνω
Ολυµαντάρα = Ολυµπιακάρα

17. Βιβλίο
Από τον Κώστα Κατσουλάρη

A
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∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ντίνος Γιώτης
ΑRT DIRECTOR: Κατερίνα Καρανάσου

18. Μουσική

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: ∆ηµήτρης Βλαχοπάνος, Bάντα Κουτσοκώστα,
Γιώργος Ρήγινος, Θεοδώρα Κοντογιάννη, Νίκος Γιαµούρης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αrta Press, ΛΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.
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

21. Gadgets
Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Εκδόσεις Ηώκαινο, Θεοδώριανα Άρτας

20

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.

www.artapress.gr

e-mail: artapress@yahoo.gr
Φωτογραφία εξωφύλλου: Ντίνος Γιώτης
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VERBATIM
Επιµέλεια: Αγνή Ιωάννου

"Η µεγάλη γαλλική κεντροδεξιά ποτέ δεν συνεργάστηκε
µε τον Λεπέν και παρά τις δυσκολίες του παρελθόντος,
έχει κερδίσει τρεις συνεχόµενες
εκλογές. Κυβερνούν 14 χρόνια, ενώ
ο Λεπέν έχει συρρικνωθεί πολιτικά"
Η υπουργός Εξωτερικών
ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΗ,
ξορκίζει τον Καρατζαφέρη
και το κόµµα του.
"Ούτε εγώ είµαι Λεπέν αλλά, πολύ περισσότερο, ο
Καραµανλής δεν είναι Σαρκοζί"
Ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ, τα λέει στη νύφη
για να τα ακούει η πεθερά, ανταπαντώντας
στην προηγούµενη δήλωση.
"Τα µέλη του ∆Σ του Βρετανικού Μουσείου θα ήταν διατεθειµένα να δανείσουν τα Μάρµαρα για τρεις µήνες, αν
η ελληνική κυβέρνηση αναγνώριζε ότι ανήκουν στο
Βρετανικό Μουσείο και φρόντιζε για την ασφαλή µεταφορά τους"
Η διευθύντρια Επικοινωνίας του Βρετανικού
Μουσείου ΧΑΝΑ ΜΠΟΛΤΟΝ, µας κάνει τη χάρη.
"Η αποδοχή της πρότασης θα ισοδυναµούσε µε τη νοµιµοποίηση της υφαρπαγής των Γλυπτών και τον τεµαχισµό του µνηµείου πριν από 207 χρόνια"
Ο υπουργός Πολιτισµού
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ερµηνεύει
την παραπάνω δήλωση και
ταυτόχρονα αρνείται τη χάρη
των Βρεττανικού Μουσείου.
"∆ηµαγωγείτε ασύστολα και κολακεύετε τους νέους για
να προσπορισθειτε, οπως νοµίζετε, µερικούς ψήφους,
«ψαρεύοντας» σε θολά νερά"
Ο Μητροπολίτης ∆ρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής
και Κονίτσης κ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ, καταγγέλει
τους υπουργούς Βαγγέλη Μεϊµαράκη
και Κώστα Τασούλα για την µείωση της θητείας.
"Είµαι ευτυχισµένος και δεν περίµενα
τέτοια υποδοχή"
O ποδοσφαιριστής ΙΒΙΤΣΑ
ΜΑΪΣΤΟΡΟΒΙΤΣ, εκδηλώνει
τον ενθουσιασµό του,
µετά την µεταγραφή του
στον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

"Στην Ελλάδα δεν κάνουµε παραγωγικές επενδύσεις,
φτιάχνουµε κεραµίδια"
Ο πολιτικός εκπρόσωπος
του ΠΑΣΟΚ για το περιβάλλον
και την Χωροταξία,
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ,
σχολιάζει τις προτεραιότητες
του Νεοέλληνα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
∆ιαµαρτυρία στην Κόπραινα
Θαλάσσια διαµαρτυρία
οργάνωσε ο σύλλογος
"Ενεργοί
Πολίτες
Περιοχής
Αµβρακικού
Κόλπου" την Κυριακή 14
Ιουνίου, στην Κόπραινα,
καταγγέλοντας την αδιαφορία της Πολιτείας για
τη συνεχιζόµενη υποβάθµιση και ρύπανση του
Αµβρακικού κόλπου.
Ο
Πρόεδρος
του
Συλλόγου
Παύλος
Χαραλάµπους, αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στις
δεξαµενές καυσίµων που παραµένουν στον κόλπο, στα δεξαµενόπλοια που µπαινοβγαίνουν
χωρίς διπλά τοιχώµατα, στην έλλειψη βιολογικών καθαρισµών στους ∆ήµους Λούρου και
Φιλιππιάδας τα λύµατα των οποίων καταλήγουν µε αγωγούς στο ποταµό Λούρο, στο «νεκροταφείο» πλοίων εντός του Αµβρακικού στη περιοχή Αγ.Θωµά, στις ιχθυοκαλλιέργειες που
λειτουργούν χωρίς άδειες και χωρίς τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, στη
∆ΕΗ που εξακολουθεί να λειτουργεί µε αποικιοκρατικούς όρους τα φράγµατα του Αράχθου,
στερώντας τον Αµβρακικό από τους πολύτιµους υδάτινους πόρους.
A

ΝΟΥΑΡ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
∆ύο παλιοί γνώριµοι της ARTA PRESS (από τη συµµετοχή
τους στους διαγωνισµούς διηγήµατος), ο Γιάννης Παλαβός
και ο Σωτήρης Μπαµπατζιµόπουλος, εξέδωσαν από κοινού
δύο νουάρ ιστορίες επιστηµονικής φαντασίας.
Το "Σαν Άνγκρε" και "Τα ∆άκρυα της Φον Μπράουν".
Η πρώτη αφορά σε µια ελεεινή κωµόπολη της αµερικανικής
επαρχίας, όπου ένας άεργος τριαντάρης θα µπλεχτεί σε µια
υπόθεση µε κυβερνητικές συνωµοσίες, καταθλιπτικά ανδροειδή που διαβάζουν Καµί, παλιοροκάδες µπακάληδες και
νοµπελίστες ποιητές.
Η δεύτερη είναι η ιστορία του Τζο Λυχνία, δεύτερου καλύτερου ντετέκτιβ των ανατολικών φτωχοσυνοικιών, που αναζητά
τα δάκρυα µιας παλιάς δόξας του κινηµατογράφου. A

Ηθική Τράπεζα
Ακούγεται οξύµωρο, ωστόσο όµως υπάρχουν και τέτοιες Τράπεζες! Για την ακρίβεια 24
τέτοιες τράπεζες υπάρχουν σήµερα σε 13 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης . Όλες µαζί
ίδρυσαν την Συνοµοσπονδία Ηθικών Τραπεζών Ευρώπης την FEBEA. Η ηθική τράπεζα είναι
ένα εναλλακτικό τραπεζικό ίδρυµα, µια «αντι-τράπεζα», και λειτουργεί στα πλαίσια του
Ηθικού Χρηµατοπιστωτικού συστήµατος .
Να µερικές από τις αρχές του:
- Η πίστωση σε όλες τις µορφές της είναι δικαίωµα όλων.
- Ο πλουτισµός που στηρίζεται στην κατοχή χρήµατος δεν είναι θεµιτός.
- Οι επιλογές σε σηµαντικές αποφάσεις γίνονται από τους µετόχους και τους καταθέτες
- Κριτήριο των επιλογών είναι κατ’ αρχή το όφελος που αποκοµίζει η κοινωνία, η διάσωση του
περιβάλλοντος και η διεθνής αλληλεγγύη και δευτερευόντως τα οικονοµικά µεγέθη.
∆ιαβάστε περισσότερα στο: www.ecovision-net.gr A
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TA ∆ΗΜΟΤΙΚΑ

Kρουστοπανήγυρις 2009

Το Φεστιβάλ Κρουστών ξεκίνησε στο Κοµµένο πριν από ένα χρόνο και από ότι φαίνεται σηµείωσε µεγάλη επιτυχία. Στις περσινές εκδηλώσεις έλαβαν µέρος διάσηµοι κρουστοί και καλλιτεχνικά συγκροτήµατα από όλον τον κόσµο, ενώ χιλιάδες
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν µια ξεχωριστή εµπειρία και ταυτόχρονα
να γνωρίσουν την ιστορία του µαρτυρικού χωριού.
Για αυτό η κοινότητα και ο Μορφωτικός Σύλλογος Κοµµένου προσκάλεσαν και
φέτος τον Νϊκο Τουλιάτο και την οµάδα του για να οργανώσει την επόµενη
Κρουστοπανήγυρι,. Το Φεστιβάλ θα διαρκέσει από την Παρασκευή 27 Ιουλίου
µέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου µε στόχο να γίνει θεσµός στο Κοµµένο και την περιο-A
χή.

6η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η 6η ∆ιεθνής Εκθεση Βιβλίου
Θεσσαλονίκης έκλεισε τις πύλες
της, φιλοδοξώντας να καθιερωθεί στις συνειδήσεις όλων των
ενδιαφεροµένων (συγγραφείς,
επαγγελµατίες, αναγνωστικό
κοινό) ως το µεγαλύτερο ετήσιο
ραντεβού για το βιβλίο. Στη
φωτογραφία η διεθύντρια του ΕΚΕΒΙ και ∆ΕΒΘ κα Κατρίν Βελισσάρη
ανάµεσα στους ισχυρούς άνδρες του βιβλίου: αριστερά ο διευθυντής της
∆ΕΒ Φραγκφούρτης Juergen Boos, δεξιά ο διευθυντής της ∆ΕΒ Λειψίας
Oliver Zille. Στη µέση δίπλα της, ο Γερµανός Πρέσβης στην Αθήνα, Dr
Wolfgang Schultheiss. A

Εγκατάλειψη
Θα ήταν πολύ χρήσιµο κάποιοι επώνυµοι εδώ πέρα να
βρουν λίγο χρόνο και λίγη όρεξη για να βγουν έξω απ’ το
κέντρο της πόλης και να περιπλανηθούν για κάµποσην ώρα
στα πέριξ της. Χρειάζεται να έχει κανείς µια µικρή γενναιότητα για να δει µε τα πραγµατικά του µάτια και να καταλάβει µε τον αναγκαίο ρεαλισµό την έκταση και το βάθος της
εγκατάλειψης και του µαρασµού των µνηµείων της και των
πολύτιµων αγαθών της.
Τότε, λοιπόν, θα έβλεπε ένα κάστρο σχεδόν ρηµαγµένο κι
ένα ξενία λεηλατηµένο, σαν να το κατέλαβαν ξένοι εισβολείς και να µην άφησαν όρθιο τίποτε. Θα έβλεπε ένα
Τουριστικό Περίπτερο χειρότερο και απ’ το χειρότερο στάβλο, καθώς έµειναν οι τοίχοι µονάχα, που στέκουν κι εκείνοι περίλυποι ανάµεσα στα συντρίµµια του, περιµένοντας
την ώρα να γκρεµιστούν µαζί µ’ όλα τ’ άλλα. Θα έβλεπε,
επίσης, το παλιό δηµαρχείο να στάζει και να µουχλιάζει
βυθισµένο στη µοναξιά του και στην απαξία του. Θα έβλεπε
κλειστή την Παρηγορήτισσα, µε αµπαρωµένη την πύλη της
και δακρυσµένο το µάτι του παντοκράτορα πάνω στο
µεσαίο τρούλο. Θα έβλεπε το στρατόπεδο Παπακώστα µε
το πέτρινο διοικητήριό του ξέφραγο και παραδοµένο στην
απάθειά µας και στην ανικανότητά µας να το ζωντανέψουµε κάνοντάς το κοµµάτι πολύτιµο της ζωής µας. Θα έβλεπε
το αρχοντικό Παπακώστα να µαραζώνει µέσα σε µια βαθιά
εγκατάλειψη και να γεµίζει στοιχειά και φαντάσµατα. Θα
έβλεπε το Ιµαρέτ ξεχασµένο, χωµένο και χαµένο µέσα στα
χόρτα, στους θάµνους και στα χαµόδεντρα.
Θα έβλεπε, εν ολίγοις, την Άρτα της ιστορίας και της παράδοσης να αργοσβήνει και να µαζεύεται στοιβαγµένη στα
τραπεζοκαθίσµατα των λίγων τετραγωνικών της κεντρικής
της πλατείας.
Και δε θα ’βλεπε σε τούτη την πόλη ένα Πνευµατικό
Κέντρο, µια ∆ηµοτική ή µια ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη, ένα
Κέντρο Πολιτισµού, ένα πάρκο, µια πρόθεση, έστω, ν’ ανοίξει ένας δρόµος για ν’ αποχτήσει ο τόπος µας χρώµα και να
νιώσει µια πνοή να φυσά και να υπόσχεται. Ανησυχούν οι
πολίτες. Μα είναι ανάγκη ν’ ανησυχήσουν περισσότερο και
ν’ ανησυχήσουν περισσότεροι. Ίσως τότε κάτι θ’ αλλάξει.
∆ηµήτρης Χρ. Βλαχοπάνος

Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ

Του Γιάννη Παλαβού

5 ARTA PRESS

ARTA PRESS 42

6/15/09

11:43 AM

Page 6

∫ø™∆∞™ ∞§∂•π√À
“√È ·ﬁ‰ËÌÔÈ, ÚÔÁÂÊ‡ÚˆÌ· ÙˆÓ ËÂÈÚˆÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚﬁÓÙˆÓ“
Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος,
του κορυφαίου οργάνου της Ηπειρωτικής αποδηµίας,

Της Βάντας Κουτσοκώστα*

που αριθµεί πάνω από 450 οργανώσεις
(αδελφότητες, οµοσπονδίες).
Κατάγεται από το Βουργαρέλι Άρτας.
Έγγαµος και πατέρας τριών παιδιών.
Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στην Άρτα
σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και εργάστηκε
για δεκαετίες σε νοσοκοµεία της Αθήνας, Πειραιά
και του εξωτερικού µε πολλές διακρίσεις.
∆ιευθυντής Χειρουργικής Κλινικής από το 1981 µέχρι σήµερα.
Είναι µέλος σε πολλές Ελληνικές και ∆ιεθνείς Ιατρικές Εταιρείες,
της επιτροπής Ογκολογίας ΚΕΣΥ, διδάσκει σε µετεκπαιδευτικά
προγράµµατα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας και είναι
επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Παράλληλα µε την επιστηµονική, ερευνητική και
συγγραφική του δράση (πάνω από 250 εργασίες)
παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για τα κοινά.
Η δράση του εκτείνεται ευρύτερα σε κοινωνικούς
και εθνικούς τοµείς.
Μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυση του, Γραµµατέας
του Τοµέα Υγείας του Kινήµατος, µέλος πολλών επιτροπών του
και αναπληρωµατικό µέλος της Κεντρικής Επιτροπής (1997).
ARTA PRESS 6

Κύριε πρόεδρε, βρίσκεστε στο τιµόνι της µεγαλύτερης αποδηµικής οργάνωσης µια δεκαετία περίπου, γνωρίζετε από πρώτο χέρι τα ηπειρωτικά
ζητήµατα και οι απόψεις σας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Πώς κατά τη
γνώµη σας µπορούν να συσπειρωθούν σήµερα οι νέοι ηπειρώτες που
έχουν ελάχιστα ή και καθόλου βιώµατα από την Ήπειρο στην κατεύθυνση
µιας πολιτισµικής αντίστασης;
Για την ακρίβεια είµαι πρόεδρος από το 1993 έως σήµερα µε µία διακοπή
2004-2007, αλλά µε εµπλοκή στα της Πανηπειρωτικής από την µεταπολίτευση. Το πρόβληµα της αποστασιοποίησης των νέων από το αποδηµικό
κίνηµα, ιδίως της τρίτης και τέταρτης γενιάς είναι αναµφισβήτητα σοβαρό
και δεν είναι µονοδιάστατο ως προς τα αίτια. Πρώτα-πρώτα το έλλειµµα
βιωµάτων -όπως είπατε - από τη γενέτειρα για πολλούς λόγους και η αδυναµία των οικογενειών τους να τους καθοδηγήσουν σωστά. Μετά οι όχι και
τόσο φιλικές προς το δηµοτικό τραγούδι επιλογές των δισκογραφικών εταιρειών, αλλά και η αποστροφή των ερτζιανών µέσων επικοινωνίας και ψυχαγωγίας προς αυτό, επιβάλλοντας, ταυτόχρονα, ξενόφερτα ακούσµατα και
παραστάσεις. Τέλος η αδυναµία και η ολιγωρία των διοικήσεων των συλλόγων µας να δηµιουργήσουν κίνητρα, όπως και το έλλειµµα συγκεκριµένης
πολιτικής από την πολιτεία. Όλα τα προηγούµενα θαρρώ πως αποτελούν
µερικά από τα πιο σηµαντικά αίτια του προβλήµατος, που απαιτούν άµεσες
προσπάθειες ανατροπής από όλους µας.
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Η Συνοµοσπονδία απαριθµεί σήµερα 450 σωµατεία. Οι Ηπειρώτες της
Αττικής ανέρχονται σε κάµποσες χιλιάδες. Ένα σπουδαίο επιστηµονικό
και πνευµατικό δυναµικό δηµιουργεί εδώ. Πώς µπορεί να αξιοποιηθεί για
την επίλυση των ηπειρωτικών ζητηµάτων; θα αναφέρω ένα θέµα που
αφορά την αρτινή κοινωνία, αλλά και γενικότερα την Ήπειρο, τη διάσωση
των βυζαντινών µνηµείων της πόλης.
Η ΠΣΕ πέραν από τις σχετικές επιτροπές που έχει δηµιουργήσει, ανοιχτές
σε συµµετοχή κάθε ενδιαφεροµένου που επιθυµεί να προσφέρει, διοργανώνει ηµερίδες και ποικίλων µορφών εκδηλώσεις ακόµη και παγκόσµια
συνέδρια, όπου καλούνται να προσφέρουν την τέχνη και την επιστηµονική
τους γνώση συµπατριώτες µας. Όµως είναι θέµα και των τοπικών κοινωνιών,
αρχών και φορέων για ζητήµατα, όπως αυτό που αναφέρεστε, να ζητήσουν
και τη συνδροµή της Συνοµοσπονδίας σε κοινές προσπάθειες αξιοποιώντας
αυτό το σηµαντικό δυναµικό.
Ένα κεφαλαιώδες ζήτηµα είναι η πολιτιστική κληρονοµιά και η καταγραφή
της. Της ηπειρώτικης µουσικής, για παράδειγµα. Αναλογίζοµαι πόσο σηµαντικό θα ήταν ένα µουσικό ηπειρωτικό µουσείο στην Αθήνα, το οποίο να
µπορεί να λειτουργεί και ως πηγή, έµπνευσης και δηµιουργίας. Σκέφτεστε
κάτι ως προς αυτό;
∆εν πιστεύω πως τουλάχιστον η σηµερινή διοίκηση άφησε τοµέα του πλούσιου πολιτιστικού ηπειρωτικού αποθέµατος που δεν προσπάθησε να τον
αναδείξει σε κάθε ευκαιρία. Ιδιαίτερα ως προς το θέµα που αναφέρεστε για τη δηµιουργία µουσικού αρχείου, απόλυτα και
κατά τη γνώµη µου αναγκαίο, οι προσπάθειές µας για τη
συλλογή µουσικών δηµιουργηµάτων τόσο από τους καλλιτέχνες µας, όσο και µουσικούς, επώνυµους και ανώνυµους που απευθυνθήκαµε δυστυχώς δεν βρήκαµε
την αναµενόµενη ανταπόκριση.
Ωστόσο συµπατριώτης µας τελευταία ασχολούµενος
επαγγελµατικά µε τη
δισκογραφία υποσχέθηκε να µας προσφέρει ένα σηµαντικό σχετικό αρχείο για τα οποίο παραχωρήσαµε και
ειδικό χώρο στο Πνευµατικό µας Κέντρο. Ορισµένοι
συµπατριώτες στην Ήπειρο αντιµετωπίζουν την οργανωµένη
αποδηµία µε καχυποψία, µε την έννοια ότι οι απόδηµοι ζουν
µακριά από τα προβλήµατα και µιλάνε εκ του ασφαλούς. Είναι αναγκαίος
κατά τη γνώµη σας ένας συντονισµός των δύο πλευρών, δεδοµένου ότι οι
εδώ φορείς αντιµετωπίζουν µε άλλη νοοτροπία τα ηπειρωτικά ζητήµατα;
Αρχικά έχετε δίκαιο, έτσι συνέβαινε αντιµετωπίζοντάς µας ακόµη και µε
χλεύη. Θέλω να πιστεύω πως σήµερα έχουν αλλάξει αντίληψη και νοοτροπία. Ας µην ξεχνάµε την τεράστια προσφορά των αποδήµων, όχι µόνο των
µεγάλων δωρητών και ευεργετών, αλλά και γενικότερα του ανώνυµου απόδηµου Ηπειρώτη στην προσπάθεια ανάπτυξης της γενέτειρας, µιας και
χωρίς αυτόν πολλά από τα χωριά µας σήµερα θα αποτελούσαν απλή ανάµνηση. Να προσθέσω και τους αγώνες του σε δύσκολες µέρες για την
εδραίωση θεσµών, όπως της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης
του κράτους, ώστε οι ντόπιοι να µπορούν να διαχειρίζονται τις τύχες τους.
Για µας θεωρούµε πως αποτελούµε, µε το όποιο κύρος διαθέτουµε, το προγεφύρωµα των ηπειρωτικών συµφερόντων και εποµένως µακριά από µας η
προσπάθεια υποκατάστασης των τοπικών φορέων.
Ωστόσο αυτό δεν µας αφαιρεί το δικαίωµα της ευαισθησίας,του ενδιαφέροντος και της έκφρασης γνώµης απέναντι σε ζωτικά ζητήµατα που αφορούν την γενέτειρα και επουδενί δεν απεµπολούµε ούτε εκχωρούµε αυτό
το δικαίωµα σε κανέναν. Σας θυµίζω για παράδειγµα τον απαξιωτικό τρόπο
που αντιµετωπιστήκαµε για τη θέση µας απέναντι στο φράγµα Αγ.
Νικολάου στον Άραχθο, η οποία και τελικά δικαιώθηκε πλήρως. Όπως είπα
αρχικά το κλίµα σήµερα έχει αλλάξει άδρην σε πάρα πολλές κοινές δραστηριότητες έχουµε αγαστή και αποτελεσµατική συνεργασία.

Η Συνοµοσπονδία έχει παίζει στρατηγικό ρόλο στην επίλυση µεγάλων ζητηµάτων και τα διεκδίκησε συστηµατικά, όπως τη ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου.
Υπάρχουν όµως πολλά και ανοιχτά θέµατα. Ποιό σας απασχολεί περισσότερο σήµερα και πως διεκδικείτε την επίλυσή του;
Αγώνες δεκαετιών της ΠΣΕ οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός απαραίτητου
πλέγµατος υποδοµών, ώστε η Ήπειρος όχι µόνο να βγει από την αποµόνωση που το γεωφυσικό της ανάγλυφο επέβαλε, αλλά και παραπέρα στην ανάπτυξή της. Έτσι πέραν της γέφυρας Ρίου –Αντίρριου, της Εγνατίας και το
Λιµάνι της Ηγουµενίτσας που υλοποιήθηκαν, διεκδικήσαµε και διεκδικούµε,
στο πλαίσιο αυτό, την Ιόνια Οδό µέχρι την Κακαβιά, τους Εθνικούς δρόµους
Άρτα – Τρίκαλα, Άρτα-Καρδίτσα, τη σύνδεση των Τζουµέρκων µε την
Εγνατία, τις σταθερές γραµµές (τρένο), το φυσικό αέριο, όπως και την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των υδάτινων πόρων, Αµβρακικού,
Καλαµά, Αράχθου, Παµβώτιδας κλπ και της πληθώρας των δρυµών ως το
κυρίαρχο συγκριτικό πλεονέκτηµα ανάπτυξης της Ηπείρου.
Για ποιό λόγο δεν κυκλοφορεί πια η εφηµερίδα «Πανηπειρωτική» η οποία
ήταν ένα ισχυρό όπλο διεκδίκησης;
∆υστυχώς, εκτός από τα άλλα δυσάρεστα, η κρίση εσωστρέφειας που προέκυψε πριν από µερικά χρόνια, είχε ως αποτέλεσµα και την αναστολή της
έκδοσης της εφηµερίδας µας, η οποία αποτελούσε και τη φωνή της
Συνοµοσπονδίας. Η επανέκδοσή της, που ελπίζουµε να γίνει στο άµεσο µέλλον, απαιτεί εκτός των άλλων και ένα σηµαντικό χρηµατικό ποσό, που αυτή
τη στιγµή η ΠΣΕ δεν διαθέτει. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις.
Αίφνης επιχειρήσαµε προ διετίας, ζητώντας από τις τοπικές και νοµαρχιακές
αυτοδιοικήσεις της Ηπείρου µια συµβολική εγγραφή ορισµένου αριθµού
συνδροµητών, παραχωρώντας χώρους από το έντυπο που θα πρόβαλαν τα
έργα, τις επιδιώξεις και τους προβληµατισµούς τους, αλλά µέχρι τώρα
καµιά απολύτως ανταπόκριση δεν υπήρξε. Έτσι ευελπιστούµε
στην εµφάνιση κάποιου χορηγού που θα αναλάβει το αρχικό
κόστος της έκδοσης ενός περίπου έτους, ώστε η εφηµερίδα να πάρει µπρος.
Ποιά είναι η αντιµετώπιση της πολιτείας απέναντι στο
έργο σας;
Υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασµός, θεσµοθετηµένος, ως προς τις χρηµατοδοτήσεις;
Σ’ αυτό το ερώτηµα θα είµαι λακωνικός. ∆εν υπάρχει απολύτως όχι µόνο σχεδιασµός, αλλά και σχετική πολιτική. Έτσι
διαιωνίζεται η πελατειακού χαρακτήρα «ενίσχυση» διαφόρων
συλλόγων χωρίς κριτήρια, διαφάνεια, αλλά και έλεγχο. Στο από ετών
αίτηµά µας να µας δεχθεί ο υπουργός Πολιτισµού, για να του θέσουµε
θεσµικού χαρακτήρα ζητήµατά µας, ανταποκρίθηκε µε πλήρη σιωπή.
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι όσοι ηγούνται ενός µαζικού φορέα προσβλέπουν σε πολιτικά αξιώµατα. Υπήρξατε υποψήφιος βουλευτής Άρτας, ενώ
είχατε ήδη χρηµατίσει πρόεδρος. Πείτε µας την άποψή σας.
Ο καθένας επ’ αυτού του θέµατος έχει τη δική του επιλογή. Προσωπικά δεν
µου χρειάστηκε ο τίτλος του Προέδρου της ΠΣΕ, µιάς και επί δεκαετίες πριν
είχα αναµειχθεί σε έντονους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. ∆εν επεδίωξα τότε την διεκδίκηση της αντιπροσώπευσης των συµπατριωτών µου,
γιατί είχα θέσει άλλες προτεραιότητες, όπως η επιστηµονική µου εξέλιξη,
έχοντας ως αρχή, πως θα πρέπει η διεκδίκηση αυτή να εξασφαλίζει κριτήρια προσφοράς του καθενός στον εργασιακό του χώρο και γενικότερα στην
κοινωνία. Ίσως να έπεσα έξω από πλευράς timing. A

*Η Βάντα Κουτσοκώστα είναι
συγγραφέας, στιχουργός
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Beach ∏andball
™ÙËÓ ¿ÌÌÔ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘

ARTA PRESS 8

ARTA PRESS 42

6/15/09

11:43 AM

Page 9

Του Νίκου Γιαµούρη
Το τουρνουά Beach Handball Loutsa 2009 υποδέχονται
στη µαγευτική παραλία της Πρέβεζας, το τριήµερο 10-12
Ιουλίου, η Λούτσα και το Cafe Bar Belvedere. Πάνω από 180
άνθρωποι - αθλητές, αθλήτριες, κριτές, διαιτητές, επίσηµοι και
ανεπίσηµοι προσκεκληµένοι- θα συµµετάσχουν στο τουρνουά,
που γίνεται στα πλαίσια του 10ου Πανελληνίου Πρωταθλήµατος
Beach Handball και θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά
τη µαγεία του Ιονίου και την άψογη φιλοξενία των ανθρώπων της περιοχής.
Το συγκεκριµένο event αναβιώνει µετά από δέκα χρόνια, µε διοργανωτές
την Αναγέννηση Άρτας (υπεύθυνοι : Γιαµούρης Νικόλαος και Γρούµπας
Κωνσταντίνος) και τους Γιώργο Μασίνα και Ντίνο Παναγιώτου, ιδιοκτήτες
του Cafe Bar Belvedere.
Η διοργάνωση, που γίνεται υπό την αιγίδα του ∆ήµου Φαναρίου και της
Νοµαρχίας Πρέβεζας, είναι ενταγµένη στο ευρωπαϊκό σιρκουί της
Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας. Οι οµάδες αποκοµίζουν πόντους για την τελική
ευρωπαϊκή κατάταξη και το ΕΒΤ (που φέτος διεξήχθη στην Κέρκυρα µε
συµµετοχή 8 οµάδων ανδρών και γυναικών από όλη την Ευρώπη).
Το Beach Handball είναι ίσως το πιο συναρπαστικό άθληµα στην άµµο,
καθώς οι φάσεις έχουν απίστευτο ρυθµό και οι εντυπωσιακές πιρουέτες,
τα εναέρια γκολ, οι δυνατές µονοµαχίες στις καυτές παραλίες δίπλα στη
θάλασσα παρασύρουν τους θεατές σε ένα θέαµα άκρως απολαυστικό.
Στην Ελλάδα πρωτοεµφανίστηκε το 1995 στην παραλία του Σχοινιά (θέση
Καράβι), στο Μαραθώνα µε κύριο πρωτεργάτη, τον ακούραστο ∆ηµήτρη
Καρρά. Έκτοτε καθιερώθηκε στις παραλίες τις Ελλάδας και διοργανώθηκαν πάµπολλα τουρνουά µε συµµετοχή ευρωπαϊκών οµάδων υψηλού βεληνεκούς (ποιος δε θυµάται την παρέα των Γάλλων αστέρων του Κεντέν στην
Αιδηψό ή στις Ράχες µε πανελλήνια κάλυψη από την ΕΤ 1 ). Ψυχή αυτών
των τουρνουά ο ευρηµατικός ∆ηµήτρης Καρράς, που έδωσε τα διαπιστευτήρια του και έδειξε τον τρόπο φιλοξενίας στις ξένες και ελληνικές οµάδες.
Τα πανελλήνια τουρνουά και πρωταθλήµατα άρχισαν σταδιακά να παίρνουν
σάρκα και οστά και οµάδες ξεφύτρωναν από παντού. Το νέο άθληµα είχε
εντυπωσιάσει το χαντµπολικό κόσµο αλλά και τους υπόλοιπους φιλάθλους.
Η προβολή όµως του αθλήµατος δεν είχε σωστό προγραµµατισµό µε αποτέλεσµα να µην εξελιχθεί ραγδαία.
Τα τελευταία όµως χρόνια το Beach Handball έχει καθιερωθεί και διεξάγεται σε πασίγνωστες παραλίες, όπως η Κόπα Καµπάνα της Βραζιλίας, µε
συµµετοχή πλήθους κόσµου. Έξι χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν τον
τελικό του Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος στη Βραζίλία, ενώ σχεδόν 2.000

και 3.000 ήταν οι θεατές που συµµετείχαν καθηµερινά στα
Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήµατα στη Γερµανία και την Ιταλία το 2006
και 2007 αντίστοιχα. Στις παραλίες του Κουξχάφεν η Ελλάδα έκανε
την υπέρβαση, αφού συµµετείχε για πρώτη φορά στην άµµο της
Ευρώπης µε χορηγό το ∆ήµο Θρακοµακεδόνων και τεχνικό το
∆ηµήτρη Καρρά. Οι Γιαµούρης Νίκος (ένας εκ των δύο αρχηγών) και
Ζήσης ∆ηµήτρης ήταν µέλη αυτής της Εθνικής, όπως και το 2007 στο
Ρίµινι της Ιταλίας και εκπροσώπησαν την Αναγέννηση Άρτας επάξια.
Κορυφαίες διοργανώσεις έχουν γίνει στην Ελλάδα το 2005 και το
2009 στην Κατερίνη και την Κέρκυρα µε την ανάληψη της τελικής
φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Συλλόγων , που αποκαλείται
ως «champions league της άµµου». Επίσης, οι Μπεµπάτσος και
Μεϊµαρίδης είναι για πολλά χρόνια διεθνείς διαιτητές και αποτελούν
το κορυφαίο δίδυµο έχοντας διευθύνει πολλούς τελικούς πανευρωπαϊκών και παγκοσµίων αγώνων.
Το τουρνουά LOYTSA ’09 αποτελεί σταθµό για την περιοχή και είναι
πρόδροµος για µεγαλύτερα τουρνουά στο µέλλον µε ονόµατα από
όλη την Ευρώπη. A
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Πάνω: Το νέο αρχαιολογικό µουσείο Νικόπολης.
Κάτω: Ηµικυκλικό βάθρο µε ανάγλυφη παράσταση θεών και ηρώων από το µνηµείο της Νίκης (1ος π.Χ. αιώνας)

¡ÈÎﬁÔÏÈ˜
ª›· ﬁÏË, ¤Ó· ÌÔ˘ÛÂ›Ô
Tου Γεώργιου Ρήγινου και της Θεοδώρας Κοντογιάννη*

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης ολοκληρώνεται και στις 30 Ιουνίου ανοίγει, επιτέλους, τις πύλες του. Το µουσείο είναι αφιερωµένο στη µεγαλοπρεπή Νικόπολη, την
πόλη που ιδρύθηκε για να συµβολίσει τη νίκη και παράλληλα να επιδείξει την ισχύ του
Οκταβιανού Αυγούστου, του πρώτου Ρωµαίου Αυτοκράτορα, για να αναπτυχθεί τελικά σε µια ακµάζουσα πόλη στα πλαίσια της Pax Romana.
Το µουσείο της Νικόπολης κατασκευάστηκε το διάστηµα 1999-2003 και στεγάζεται σε
νεόδµητο κτίριο, µεταξύ της πόλης της Πρέβεζας και του αρχαιολογικού χώρου της
Νικόπολης. Το 2005 είχε ενταχθεί στο Π.Ε.Π. Ηπείρου του Γ΄ Κ.Π.Σ.,
µε προϋπολογισµό 1.400.000 ευρώ, το έργο «Εξοπλισµός - Έκθεση Νέου Μουσείου
Νικόπολης». Στο πλαίσιο αυτού του έργου, πραγµατοποιήθηκε η µεταφορά και αποθήκευση των αρχαιοτήτωνστο νέο κτίριο, ο εξοπλισµός αποθηκών, εργαστηρίων συντήρησης,γραφείων, εκθεσιακών και κοινόχρηστων χώρων, η σύνταξη µουσειολογικήςµουσειογραφικής µελέτης, η συντήρηση και, εν τέλει, η έκθεση των αρχαιοτήτων στο
νέο Μουσείο.
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Καθοριστικό παράγοντα για τη διαµόρφωση της κεντρικής ιδέας της
έκθεσης των αρχαιοτήτων αποτέλεσε το γεγονός, ότι το Μουσείο είναι
αφιερωµένο αποκλειστικά σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Σε αυτό το
πλαίσιο, παρουσιάζεται η ιδιαίτερα σηµαντική θέση της Νικόπολης
ανάµεσα σε δύο αυτοκρατορίες και δύο πρωτεύουσες και η πορεία της
µέσα στο χρόνο, όπως προκύπτουν από τις δύο εκφάνσεις του βίου,
το δηµόσιο και τον ιδιωτικό.
Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε ο συνδυασµός χρονολογικής και θεµατικής παρουσίασης, ανάλογα µε το πώς εξυπηρετείται καλύτερα η
κεντρική ιδέα της έκθεσης. Ο χρονολογικός διαχωρισµός αποσκοπεί
στην εξελικτική µεταφορά της ιστορίας της Νικόπολης, ενώ η θεµατική οργάνωση χρησιµοποιείται για την εµβάθυνση σε πτυχές της κοινωνίας και της ζωής των Νικοπολιτών, όπου στοιχεία των δύο περιόδων είναι κοινά.
Σε αυτό το πλαίσιο προβάλλεται η µεγαλοπρεπής Ρωµαϊκή Νικόπολη,
η πόλη-σύµβολο µιας µεγαλειώδους νίκης, που ιδρύθηκε για να επιδείξει την ισχύ του Οκταβιανού Αυγούστου, του πρώτου Ρωµαίου
Αυτοκράτορα και η οποία ξεκινά ως µία Ρωµαϊκή πόλη κατοικηµένη
από Έλληνες, για να αναπτυχθεί σε ένα επιβλητικό κέντρο στα πλαίσια της Pax Romana.
Επιπλέον παρουσιάζεται η Παλαιοχριστιανική πόλη, που µετά την
κατάρρευση των Ρωµαϊκών συνόρων, τη µεταφορά της πρωτεύουσας
της αυτοκρατορίας από τη δύση στην ανατολή και την επικράτηση του
Χριστιανισµού, ανασυντάσσεται και ανακτά το µεγαλοπρεπή χαρακτήρα της, αποτελώντας καίριο θρησκευτικό και διοικητικό κέντρο.
Καθώς τα όρια ανάµεσα στο Ρωµαϊκό και τον Παλαιοχριστιανικό
κόσµο είναι συµβατικά και ο απόλυτος διαχωρισµός των δύο περιόδων
σχεδόν αδύνατος, επιλέγεται η εξελικτική παρουσίασή τους, που εξυπηρετεί στην κατανόηση των µηχανισµών µετεξέλιξης της πόλης και
της συνύπαρξης διαφορετικών πολιτιστικών στοιχείων.
Πέρα από τα παραπάνω προβάλλεται η όψη της πόλης µε ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, καθώς επιχειρείται η προσέγγιση των κατοίκων,
που έζησαν σε αυτή µέσα από τα έργα που άφησαν πίσω τους. Αυτό
επιτυγχάνεται και µέσω της «προσωποποίησης» επιµέρους εκθεµάτων και ιστορικών γεγονότων, της άµεσης ή έµµεσης σύνδεσης τους
δηλαδή µε συγκεκριµένα πρόσωπα, που συµβάλλει στην εξοικείωση
του επισκέπτη µε τους κατοίκους της πόλης, επώνυµους άρχοντες ή
απλούς καθηµερινούς ανθρώπους.
Η κεντρική ιδέα της έκθεσης του Μουσείου µπορεί να συνοψιστεί στη
φράση: «µία Ναυµαχία, µία Πόλη, µία Αυτοκρατορία». Η νίκη του
Οκταβιανού Αυγούστου στη Ναυµαχία του Ακτίου, το 31 π.Χ., υπήρξε
το έναυσµα τόσο για τη δηµιουργία της ίδιας της Νικόπολης, όσο και
για µια σειρά από γεγονότα, που άλλαξαν τη µορφή του τότε γνωστού
κόσµου. Εποµένως, η ναυµαχία του Ακτίου αποτελεί την αφετηρία της
παρουσίασης της αρχαίας πόλης και της πορείας της µέσα στο χρόνο.
Μίας πόλης που αντικατοπτρίζει την υπεροχή του πρώτου Ρωµαίου
αυτοκράτορα και για αυτό το λόγο συνδέεται µε την ίδρυση µιας ολόκληρης αυτοκρατορίας και την έναρξη µιας νέας εποχής ειρήνης και
ευηµερίας, της Pax Romana και που, ταυτόχρονα, αποτελεί σπουδαίο
εµπορικό, διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο σε όλες τις φάσεις εξέλιξης της, τόσο κατά τα ρωµαϊκά, όσο και κατά τα βυζαντινά χρόνια.
Η έκθεση του Νέου Μουσείου Νικόπολης λαµβάνει παράλληλα υπόψη
της και άλλους παράγοντες, όπως είναι η σύνδεση του Μουσείου µε
τον αρχαιολογικό χώρο και τα µνηµεία, η οποία πραγµατοποιείται
στην είσοδο του κτιρίου καθώς και σε διάφορα σηµεία των εκθεσιακών χώρων, µε εποπτικό υλικό και κατάλληλα διαµορφωµένα περιβάλλοντα, που παραπέµπουν αυτά, χωρίς, ωστόσο, να επιδιώκεται η
πλήρης ανασύσταση ή η ρεαλιστική αναπαράστασή τους.

Μαρµάρινο άγαλµα Αθηνάς
(2ος µ.Χ. αιώνας)
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Βάση µαρµάρινου Ρωµαϊκού ανδριάντα
µε παράσταση αµαζονοµαχίας.

Μαρµάρινη σαρκοφάγος
(2ος - 3ος µ.Χ. αιώνας)

Σε επιλεγµένα τέλος σηµεία της έκθεσης, παρουσιάζονται στοιχεία
από την αρχαιολογική έρευνα και τεκµηρίωση, αλλά και τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των αρχαιοτήτων, όλη η
πορεία δηλαδή ενός αρχαίου αντικειµένου από τη στιγµή της ανακάλυψης του ως την τοποθέτησή του ως έκθεµα και την τελική του απόδοση στο κοινό.
Η πορεία του επισκέπτη στους εκθεσιακούς χώρους
του Μουσείου ξεκινά από το χώρο υποδοχής, όπου,
όπως προαναφέρθηκε, γίνεται η απαραίτητη
σύνδεση του Μουσείου µε τον αρχαιολογικό
χώρο. Κατόπιν ο επισκέπτης οδηγείται
στους κύριους εκθεσιακούς χώρους µέσω
ενός κατηφορικού διαδρόµου, όπου ένα
χρονολόγιο, από τον 3ο αι. ως το 31 π.Χ.,
ενηµερώνει τον επισκέπτη για τα κυριότερα γεγονότα, που προηγήθηκαν της ίδρυσης της Νικόπολης.
Στην Αίθουσα Α, µε θέµα «Η γένεση & η
πορεία της Πόλης» παρουσιάζεται αρχικά η
αιτία, που οδήγησε στη δηµιουργία της
πόλης και, στη συνέχεια, η εξέλιξή της κατά
τη Ρωµαϊκή και την Παλαιοχριστιανική
εποχή. Η έκθεση αναπτύσσεται µέσω ενός
σχήµατος που περιλαµβάνει τη ναυµαχία του
Ακτίου και το µνηµείο της Νίκης του
Αυγούστου, τη Ρωµαϊκή πόλη και τις υποδοµές
της και τη µετάβαση στην Παλαιοχριστιανική
πόλη και τους πρώιµους Βυζαντινούς χρόνους. Ο
επισκέπτης παρακολουθεί διαδοχικά την ίδρυση
της πόλης, τη θέση της µέσα στο Ρωµαϊκό κόσµο και
την ιστορική της εξέλιξη παράλληλα µε την τύχη της
Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας.
Οι δύο περίοδοι ακµής της πόλης, Ρωµαϊκή και
Παλαιοχριστιανική, αναπτύσσονται παρατακτικά αλλά
και αντιθετικά, δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη να έχει ολοκληρωµένη αντίληψη για την εξέλιξη
της και να είναι σε θέση να συγκρίνει τις οµοιότητες
και τις διαφορές κάθε εποχής. Οι δύο ιστορικές περίοδοι αναλύονται µέσα από το πρίσµα της συνέχειας του
ρωµαϊκού κράτους, παρά τη µεταφορά της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας, και µέσα από την εγκαθίδρυση της χριστιανικής θρησκείας, όπως αυτή διακρίνεται
κυρίως στην τέχνη και την αρχιτεκτονική.
Στην Αίθουσα Β, µε θέµα «Η Ζωή στην πόλη», αναπτύσσονται θεµατικές ενότητες, οι οποίες δεν εξαρτώνται
απόλυτα από χρονολογικά κριτήρια, όπως συµβαίνει στην
Αίθουσα Α. Προβάλλονται επιµέρους τοµείς και εκφάνσεις
του βίου των κατοίκων της Νικόπολης, όπως η εµπορική και βιοτεχνική δραστηριότητα. Παρουσιάζονται, δηλαδή, παράγοντες που
συνετέλεσαν στη δηµιουργία ενός οικονοµικού και εµπορικού
κέντρου εξασφαλίζοντας την ευηµερία των κατοίκων του.

Μαρµάρινη εικονιστική κεφαλή του Οκταβιανού Αυγούστου
(1ος π.Χ. - 1ος µ.Χ. αιώνας)
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Σκιαγραφείται, επίσης, ο ιδιωτικός βίος και η στάση των ανθρώπων απέναντι στο θάνατο.
Οι δύο χρονικές περίοδοι ακµής της Νικόπολης, Ρωµαϊκή και
Παλαιοχριστιανική, παρουσιάζονται στην Αίθουσα Β, ιδωµένες από µία
διαφορετική σκοπιά, καταδεικνύοντας τη συνέχεια της ζωής στην
πόλη, παρά τις όποιες κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές και
θρησκευτικές αλλαγές. Με σκοπό την εξοικείωσή του επισκέπτη µε το παρελθόν οι ενότητες περιλαµβάνουν
στοιχεία αναγνωρίσιµα και οικεία, τα οποία µπορεί
εύκολα να αντιληφθεί και να συνδέσει µε τη δική
του ζωή, ανακαλώντας µνήµες και εικόνες από
τη δική του καθηµερινότητα. Οι θεµατικές ενότητες βοηθούν τον επισκέπτη να εµβαθύνει και
να αποκτήσει µία «εκ των έσω» µατιά για την
καθηµερινότητα της ζωής στη Νικόπολη, τις
δραστηριότητες και τις συνήθειες των κατοίκων
της. Η παράθεσή τους δηµιουργεί ένα είδος νοητού «περιπάτου» του επισκέπτη, δίνοντας την
αίσθηση, ότι περιέρχεται µέσα από το λιµάνι, τα
εµπορικά καταστήµατα, τα εργαστήρια, τα σπίτια
και τα νεκροταφεία της πόλης.
Στο διάδροµο απέναντι από την έξοδο της
Αίθουσας Β, εκτίθεται αναπαραγωγή του
κεντρικού τµήµατος της tabula peutingeriana,
Μεσαιωνικού αντιγράφου Ρωµαϊκού χάρτη,
στο οποίο απεικονίζεται η Ακτία Νικόπολη, σε
σχέση µε άλλα µεγάλα κέντρα στην ευρύτερη
περιοχή. Ο χάρτης χρησιµοποιείται και ως µέσο
σύνδεσης της Ύστερης αρχαιότητας και της
Παλαιοχριστιανικής εποχής µε τους Μεσαιωνικούς
χρόνους, που παρουσιάζονται στον ανηφορικό διάδροµο, στον οποίο αναπτύσσεται η ενότητα «Η Νικόπολη
µετά τη Νικόπολη». Με τη χρήση, κυρίως, εποπτικού υλικού, παρουσιάζεται η πορεία του εκτεταµένου ερειπιώνα
της Νικόπολης, από την τελική εγκατάλειψη της πόλης
και τη λεηλασία των µνηµείων της µέχρι τη διαδοχή της
από τη νεώτερη πόλη της Πρέβεζας και την «ανακάλυψη» του ερειπιώνα της από τους περιηγητές.
Ο διάδροµος ∆ τέλος, µε θέµα «Ανακαλύπτοντας τη
Νικόπολη», είναι αφιερωµένος στην ανασκαφική έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. Η ενότητα
διαρθρώνεται σε τρεις επιµέρους θεµατικούς άξονες Ερευνώντας τη Νικόπολη τον 20ο αιώνα, Η προσπάθεια
συνεχίζεται… και Τελευταίες ανακαλύψεις-, προκειµένου ο επισκέπτης να διαµορφώσει πλήρη εικόνα για την
αρχαιολογική έρευνα στη Νικόπολη, από τις αρχές του
20ου αιώνα έως σήµερα. A

Τµήµα θωρακίου
µε παράσταση αµνών (6ος µ.Χ. αιώνας)

Μαρµάρινο άγαλµα λιονταριού
(Ελληνιστική περίοδος)

*Ο Γεώργιος Ρήγινος είναι Προϊστάµενος της ΛΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.
Η Θεοδώρα Κοντογιάννη είναι αρχαιολόγος της ΛΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.
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Το 2009 είναι η χρονιά της Νικόπολης για τρείς τουλάχιστον λόγους: πρώτον, ο αχανής και εγκατελειµένος ερειπιώνας αναδεικνύεται, µετά από χρόνια
εργασιών συντήρησης και αναστήλωσης, σε επισκέψιµο µνηµείο. ∆εύτερον, βραβεύεται, για τις εργασίες
αυτές, από την Europa Nostra,οµοσπονδία αποτελούµενη από 250 µη κυβερνητικές οργανώσεις για την
προστασία της πολιστικής και φυσικής κληρονοµιάς
της Ευρώπης, λαµβάνοντας ένα από τα 21 µετάλλια,
ανάµεσα σε 140 υποψηφιότητες από 24 χώρες.
Τρίτον ανοίγει φέτος το καλοκαίρι το αρχαιολογικό
µουσείο, όπου εκτίθενται πολλά και σπουδαία ιστορικά ευρήµατα από την εποχή που η Νικόπολις ήταν µια
ακµάζουσα ρωµαϊκή πόλη των τριακοσίων χιλιάδων
κατοίκων.

Σε µικρή απόσταση δυτικά της αρχαίας Νικόπολης εκτείνεται
σε µήκος δεκάδων χιλιοµέτρων η ακτογραµµή της δυτικής
Ηπείρου. Μόνο στο νοµό Πρέβεζας ξεπερνά σε µήκος τα
εξήντα χιλιόµετρα.
Σε αυτήν την τεράστια ακτογραµµή ο επισκέπτης, ακόµα και
ο πιο απαιτητικός, θα έχει να διαλέξει ανάµεσα από ανοιχτές παραλίες που η αγριάδα τους θυµίζει ωκεανό και υπήνεµους κολπίσκους µε ψιλή άµµο και ζεστά νερά. Ανάµεσα
σε πολυσύχναστα κοσµοπολίτικα θέρετρα µε οργανωµένες
πλαζ και ήσυχα καταλύµατα µέσα στους ελαιώνες.
Στο νότιο άκρο αυτής της µεγάλης ακτογραµµής, εκεί όπου
το Ιόνιο σµίγει µε τον Αµβρακικό, κοντά στην Νικόπολη των
Ρωµαίων και απέναντι από το Άκτιο της ιστορικής ναυµαχίας,
βρίσκεται περιτριγυρισµένη από νερό και πράσινο η
Πρέβεζα. Πόλη αρχοντική, πόλη γραφική µε νησιώτικο
χρώµα και ταυτόχρονα πόλη σύγχρονη, διοικητικό, οικονοµικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής.
Στη µύτη της χερσονήσου της Πρέβεζας ο Μύτικας µε τις
πολλές παραλίες µικρές και µεγάλες, αµµώδεις και βραχώδεις. Λίγο βορειότερα το Μονολίθι µε το αισθητικό δάσος,
τα βαθιά νερά και τα κύµατα που σου δίνουν την αίσθηση
ωκεανού, σηµείο συνάντησης του νεαρόκοσµου.
Η απέραντη ακτογραµµή συνεχίζεται στο Κανάλι για να
συνεχίσει βορειότερα στην περισσότερη "οικογενειακή"
Καστροσυκιά. Όρµοι, χερσόνησοι, κόλποι, αµµουδιές και
βράχια εναλλάσσονται αρµονικά σε αυτό το κοµµάτι της
δυτικής Ελλάδας.
Το µόνο βέβαιο είναι ότι ο επισκέπτης, ακόµα και τον
Αύγουστο, δεν θα αντιµετωπίσει ούτε µια στιγµή πρόβληµα
συνωστισµού, οποιαδήποτε παραλία και αν διαλέξει.
Όλα εδώ είναι τόσο ευρύχωρα... A
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Είστε συντονίστρια

της

µη κυβερνητικής οργάνωσης Πολιτιστική Αντέννα

Πρέβεζας. Πώς προέκυψε;
Προσγειώθηκα στην Καστροσυκιά Πρέβεζας από το Λονδίνο όπου έµενα ήδη 5 χρόνια γιατί γνώρισα τον σύντροφο µου και αποφάσισα να δηµιουργήσω οικογένεια µαζί
του. Μετά από 2 χρόνια από τη γέννηση του παιδιού µου, η ανάγκη να προσφέρω τις
γνώσεις µου και την εµπειρία µου µε έσπρωξε σε µια έρευνα πάνω στις ΜΚΟ όπου
βρήκα το Φόρουµ της Ευρώπης των Πολιτισµών, παράρτηµα Αδριατικής και Ιονίου που
ζητούσε συντονιστές στην περιοχή του Ιονίου. Η έννοια της διαπολιτισµικότητας που
προωθείται µέσα από το όραµα του Culturepolis (µετονοµασία του Φόρουµ της
Ευρώπης των Πολιτισµών, παράρτηµα Αδριατικής και Ιονίου) την ιδέα δηλαδή της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας χωρίς να απειλούνται οι ιδιαίτερες πολιτισµικές
ταυτότητες των κρατών της περιοχής µε εκφράζει και µε ελκύει.
Περιφέρεια και Πολιτισµός. Τί είδους σχέση;
Αντί απαντήσεως: «Για να διασωθούν όλοι οι πολιτισµοί πρέπει να εκδηµοκρατικοποιηθούµε... Στοιβάξαµε τα περισσότερα από τα θέατρά µας, τα µουσεία µας, τις ορχήστρες µας στις πρωτεύουσές µας. Και έξω από τις πρωτεύουσες οι αποστερηµένοι.
Και, αποστερώντας τους, αποστερούµεθα. Έχοντας λιγοστά ερεθίσµατα για δηµιουργία, ικανές δυνάµεις παραµένουν ανεκµετάλλευτες και αδρανείς. ∆εχόµενοι τα υπολείµµατα της καλλιτεχνικής έκφρασης, η ίδια τους η έκφραση πνίγεται και σωπαίνει»
(απόσπασµα από τον λόγο της Μελίνας Μερκούρη «Κουλτούρα και δηµοκρατία»).
Ζούµε στην εποχή της εικόνας. Πιστεύετε ότι η τηλεόραση έχει επιβάλλει, ανεπιστρεπτί, την εύκολη θέαση και κατά συνέπεια η ανάγνωση παραµερίζεται;
Το εύκολο γενικότερα έχει παραµερίσει την προσπάθεια, το “δύσκολο”, το “κουλτουριάρικο”, το πνεύµα, το ουσιώδες, την περισυλλογή, την συγκίνηση. Το εύκολο και το
γρήγορο. Υπάρχουν άνθρωποι όπως λέει και η Sontag που θα κάνουν τα πάντα προκειµένου να µη συγκινηθούν. Πολλές φορές είναι οι ίδιοι άνθρωποι που επιθυµούν να

ºø∆∂π¡∏
¶∞¶∞Ã∞∆∑∏

γίνουν διασηµότητες. Αυτή τη “κοινωνία του θεάµατος” εξυπηρετεί η ιλουστρασιόν
αισθητική των Media: ακόµη και στον χώρο της εικόνας υπάρχουν εικόνες που δεν
φτάνουν ποτέ στην τηλεόραση ή στον τύπο γιατί ενοχλούν. Παρόλα αυτά, βλέπουµε
ότι υπάρχει αύξηση της έντυπης παραγωγής –αν εξαιρέσουµε την τελευταία χρονιά
που ίσως λόγω της κρίσης να υπάρξει µια σχετική ύφεση- ενώ αυξάνεται και ο αριθµός των ηλεκτρονικών αναγνωστών, πράγµα που θέτει µια άλλη είδους προσέγγιση
στην ανάγνωση. Η προσβασιµότητα στην ανάγνωση καθώς και η αυτοέκδοση που
ραγδαία εξαπλώνεται στον πλανήτη και θα έρθει φαντάζοµαι σύντοµα και στην χώρα
µας δηµιουργούν ένα “αντίπαλο δέος” στην κυριαρχία της τηλεόρασης.
Σπουδάσατε φωτογραφία (µεταξύ άλλων). Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στην

“∏ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ¤Ó· Â›‰Ô˜ ÔÙÈÎ‹˜ Ô›ËÛË˜”

φωτογράφιση;
Ναι, αν και τώρα δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Η φωτογραφία είναι ένα είδος οπτικής
ποίησης, είναι µια σχέση που δηµιουργείται και αποτυπώνεται σε ένα δευτερόλεπτο,

Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αθήνα.

εκφράζοντας την οπτική σου στα πράγµατα. Είναι µια µοναχική πορεία, ένας διαλο-

Σπούδασε σχέδιο µόδας, γραφικές τέχνες σε υπολογιστή

γισµός, ένα πλησίασµα των άλλων και του εαυτού σου µέσα από τη σχέση σου µε

και έκανε σεµινάρια φωτογραφίας και πολιτιστικής διαχείρισης.
Κατέχει µεταπτυχιακό στην Πολιτιστική ∆ιαχείριση
από το Πανεπιστήµιο City University του Λονδίνου (2001).
Ως φωτογράφος έχει συνεργαστεί µε το Βήµα, την Ελευθεροτυπία,
& µε το περιοδικό Highlights ως πολιτιστικός ανταποκριτής.
Έχει οργανώσει και έχει συµµετάσχει σε φωτογραφικές εκθέσεις στην Αβάνα,
στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, στην Αθήνα, στο Ζάγκρεµπ, στην Αγία Πετρούπολη.
Έχει οργανώσει συναυλίες της Cristina Vilallonga,
ταγουδίστριας των Gotan Project στην Αθήνα και στο Λονδίνο.
Έχει οργανώσει σεµινάρια και διαλέξεις στην Αθήνα. Εργάστηκε ως
PhotoManager στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά,
Ισπανικά και Πορτογαλικά.
∆ιδάσκει στα ΝΕΛΕ Πρέβεζας καλλιτεχνική φωτογραφία

αυτούς και πως αυτή θα απεικονισθεί µε σεβασµό και αγάπη.
Τί θα αλλάζατε από την σηµερινή εικόνα της Ελλάδας;
Την εικόνα που έχουµε οι Έλληνες για τον εαυτό µας.
Αν είχατε µια και µοναδική επιλογή σε ποιο τόπο θα διαλέγατε να ζήσετε και γιατί;
Στην Μπαϊα της Βραζιλίας. Γιατί αριθµεί µόνο 500 χρόνια ιστορίας κι αυτό το αισθάνεσαι σε κάθε ανάλαφρο βήµα.
Τίσας αρέσει από (σ)την Πρέβεζα;
Ο ορίζοντας
Τί δεν σας αρέσει από (σ)την Πρέβεζα;
Η έλλειψη ορίζοντα
Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;
Ως Culturepolis –Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας η διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Γιορτής
της Μουσικής 2009 στην Πρέβεζα για 3η χρονιά και στην Πάργα για πρώτη χρονιά.
Ως Φωτεινή Παπαχατζή : να ισορροπήσω µεταξύ προσφοράς και ζήτησης !

ενώ είναι µέλος του ∆.Σ. της Ε.Φ.Ε. Πρέβεζας.
Είναι συντονίστρια της Culturepolis – Πολιτιστική Αντένα Πρέβεζας από το 2007.

Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, από τους γονείς σας;
Όταν φτάνεις κάπου, καλό είναι να βλέπεις ποιο είναι το επόµενο ταξίδι.

Ζεί στην παραλία της Καστροσυκιάς Πρέβεζας από το 2005.

ARTA PRESS 16

ARTA PRESS 42

6/15/09

11:43 AM

Page 17

ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜
Υπάρχει συχνά η εντύπωση ότι η ελληνική λογοτεχνία, ακολουθώντας το γενικότερο

ληλη καριέρα σε µυθιστορήµατα µε ιστορικό υπόβαθρο, µέσα στο οποίο κινεί συχνά

ρου των πραγµάτων, βρίσκεται σε κάποιου είδους «κρίση». Άνθρωποι που ούτε µας

έναν πολυπρόσωπο κι αντιπροσωπευτικό της εποχής θίασο. Με το «Ξιφίρ Φαλέρ»

γνωρίζουν ούτε και µας διαβάζουν, µας µετρούν και µας βγάζουν λειψούς, χαµηλό-

παραµένει στα χρόνια του µεσοπολέµου, µε την Ελλάδα µετέωρη για το αν θα ανα-

τερους των προσδοκιών τους. Ωστόσο, ποτέ πριν στο παρελθόν η ελληνική πεζο-

µιχθεί στον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο. Κι εδώ, όπως και στα προηγούµενα, η

γραφία δεν ήταν τόσο πλούσια, τόσο πολυτασική, τόσο σύνθετη. Μέσα στις σελίδες

Κακούρη στήνει πειστικές αναπαραστάσεις της εποχής, φτιάχνει ήρωες που τους

της, έστω αποσπασµατικά, βρίσκει κανείς εικόνες µιας ζωής αληθινής και πάλουσας,

χαρακτηρίζει η µεγάλη κινητικότητα, µεριµνώντας ταυτόχρονα ώστε η ιστορία της να

σε αντίθεση µε τις «κοµµένες κεφαλές» του τηλεοπτικού δέκτη.

«αντηχεί» στα σηµερινά δρώµενα.

Ο Βασίλης Γκουρογιάννης, µε το «Κόκκινο στην πράσινη γραµµή» (Μεταίχµιο) βάζει

Βραβευµένη ως πρωτοεµφανιζόµενη πεζογράφος στα βραβεία «∆ιαβάζω» µε το

το δάχτυλο επί των τύπων των ήλων στην πληγή του κυπριακού δράµατος – και µάλι-

εµβληµατικό «Αυτή η αργή µέρα προχωρούσε» (Πόλις), η Νίκη Αναστασέα δεν κατά-

στα από µια πλευρά που κανείς µέχρι σήµερα δεν τολµούσε να αγγίξει: Την ιστορία

φερε µε το δεύτερο βιβλίο της να συνεγείρει οµόθυµες αντιδράσεις. Στο «Οι µικρές

των βετεράνων Ελλήνων στρατιωτών που πολέµησαν στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια

απολαύσεις του κυρίου Ευαγγελινού» (Κέδρος), το τρίτο «κατά συρροήν» µυθιστό-

των δύο επάλληλων τουρκικών εισβολών. Φέρνει στο φως το δικό µας, ελληνικό,

ρηµά της, φλερτάρει µε το αστυνοµικό µυθιστόρηµα, ωστόσο µονάχα στο σκέλος της

καλά κρυµµένο «βιετνάµ», µαζί µε όλα τα συλλογικά τραύµατα ή µυθεύµατα που δεν

ύπαρξης πτώµατος, φόνου, κι άρα και δολοφόνου. Κατά τα λοιπά, το συγγραφικό

τολµάµε να αγγίξουµε. Ένα από τα πιο πειστικά και ολοκληρωµένα µυθιστορήµατα

βάρος φαίνεται να δίνεται περισσότερο στους χαρακτήρες και στα πάθη τους.

των τελευταίων χρόνων.

Από την άλλη, ο Μιλτιάδης Χατζόπουλος έχει ζηλευτό βιογραφικό: Μέλος της

Σε εντελώς διαφορετικό ύφος, ο Χρήστος Χωµενίδης µεταφράζει στη δηµοτική το

Γαλλικής Ακαδηµίας, ∆ιευθυντής του Κέντρου Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητας

οµηρικό «έπεα πτερόεντα», πρόδροµο του λατινικού «verba Volant» κι επιχειρεί µιαν

και Αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, έχει στη φαρέτρα του είκοσι

επανασύνδεση µε το µεγάλο ρεύµα των συλλογικών µύθων και αφηγήσεων.

τόµους επιγραφικών συλλογών, µονογραφιών και συλλογικών έργων, και περισσότε-

Κεντρικός ήρωας του µυθιστορήµατός του «Λόγια φτερά» (Εστία) ο παππούς του

ρες από εκατό µικρότερες επιστηµονικές συµβολές. Το «Εν µέρει ελληνίζων»

Οµήρου, ο Τήνελλος, πρόσωπο βέβαια επινοηµένο µα όχι αναγκαστικά λιγότερο

(Εστία), παράφραση του καβαφικού «εν µέρει χριστιανίζων», του ποιήµατος που

πραγµατικό από τον Όµηρο – η ύπαρξη του οποίου ούτως ή άλλως αµφισβητείτε.

παρατίθεται ως µότο στην αρχή του βιβλίου, είναι το πρώτο του µυθιστόρηµα. Η ιστο-

Σε παραπλήσιο ιστορικό πλαίσιο µε τον Χωµενίδη, χωρίς κι αυτό να είναι µε την

ρία λαµβάνει χώρα την ταραγµένη περίοδο του αντιβρετανικού αγώνα, στην Κύπρο.

αυστηρή έννοια Ιστορικό µυθιστόρηµα, είναι το νέο βιβλίο του Χρήστου

Άλλα ενδιαφέροντα βιβλία της σεζόν: Το «Απέραντα άδειο σπίτι» (Κέδρος) του

Χαρτοµατσίδη «Μια εταίρα εξοµολογείται» (Ελληνικά Γράµµατα). Συγκεκριµένα,

Βαγγέλη Ραπτόπουλου, ένα σπονδυλωτό αφήγηµα, που έχει ως σηµείο αναφοράς

κάπου µεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, αφού το στόρι πυροδοτείται από τον παράνοµο

έναν επινοηµένο από τον ίδιο γεωγραφικό τόπο: Το παραθαλάσσιο θέρετρο Λίµνη

δεσµό ανάµεσα στον Αλκιβιάδη και τη βασίλισσα της Σπάτης Τιµαία, καρπός του

Αχαΐας. Επίσης: Επανακυκλοφόρησε, τρία χρόνια µετά, το καλύτερο ίσως µυθιστόρη-

οποίου υπήρξε ο Λεωτυχίδας. Έρωτες και πάθη, αλλά και πολιτικές συνοµωσίες,

µα του Άρη Μαραγκόπουλου. Το «Η µανία µε την Άνοιξη» εκτυλίσσεται σχεδόν εξ

είναι η αφορµή για ένα παράξενο βιβλίο που προσπαθεί να ισορροπήσει συνταιριά-

ολοκλήρου σε ένα νησί που δεν κατονοµάζεται (θυµίζει ωστόσο τα µάλα την Ικαρία),

ζοντας παράταιρα καµιά φορά υλικά.

οι κάτοικοι του οποίου έχουν ορισµένες παράξενες για τα δυτικά ήθη συνήθειες,

Μεταξύ µύθου και σύγχρονης πραγµατικότητας κινείται και ο Νίκος Κουνενής, ένας

δίνοντας αφορµή στον συγγραφέα για ένα σχόλιο, ή καλύτερα µια ανατοµία, του

από τους ελάχιστους συνειδητούς σατυρικούς συγγραφείς µας. Έχοντας τον Ροΐδη

ελληνικού τροµοκρατικού φαινοµένου.

ως προπάτορα, ο Κουνενής δεν διστάζει στο «Ο µύθος του Ηρακλή Σπίλου»

Ακόµη, καινούργια συλλογή διηγηµάτων από τον Ανδρέα Μήτσου «Η ελεηµοσύνη

(Μεταίχµιο) να κινηθεί σε πιο τολµηρά χωράφια, όπως το απαιτεί άλλωστε η κατά

των γυναικών» (Καστανιώτης), καθώς κι ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό αστυνοµικό

πολύ πιο ευτράπελη εποχή µας. Εδώ, η δολοφονία ενός τηλεοπτικού µεγαλοδηµο-

µυθιστόρηµα από την Μαρλένα Πολιτοπούλου («Η µνήµη της πολαρόιντ»,

σιογράφου γίνεται η αφορµή για ένα γαϊτανάκι παρεξηγήσεων που έχουν πάντοτε

Μεταίχµιο). Και βέβαια, αναµένεται οσονούπω το καινούργιο µυθιστόρηµα της

στο κέντρο τους τον ιδιαίτερο κόσµο ή υπόκοσµο της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρα-

Ζατέλη.

A

σης. Φτιάχνοντας µια παρωδία των άθλων του Ηρακλή, και βάζοντας τον δηµοσιογράφο Σπίλο στο ρόλο του «υπερήρωα», ο Κουνενής καταφέρνει να βγάζει γέλιο
µέσα από καταστάσεις που φλερτάρουν µε τον απόλυτο σουρεαλισµό.
Η Αθηνά Κακούρη, µε δόκιµη θητεία στο αστυνοµικό µυθιστόρηµα, κάνει µια παράλ-

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

Bob Dylan
“Together through life ”
Colubia rec.
Ο 67χρονος Dylan όχι µόνο συνεχίζει να είναι δηµιουργικός, αλλά κατάφερε µε τον καινούργιο του δίσκο να φτάσει στο νούµερο ένα των αµερικάνικων και βρετανικών chart, πουλώντας ταυτόχρονα κάνα δυο εκατοντάδες
χιλιάδες αντίτυπα. Τώρα δεν νοµίζω να περιµένει κανείς καµιά µουσική καινοτοµία απ’ τον Dylan, παρά µόνο αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. ∆έκα
blues συνθέσεις δηλαδή, διαποτισµένες ταυτόχρονα µε δόσεις πόνου και
γλύκας και µια φωνή τόσο βραχνιασµένη που στιγµές εύκολα θα µπορούσε
να την µπερδέψει κανείς µ’ αυτή του Tom Waits. Ένας ράθυµος δίσκος,
πραγµατική απόλαυση για όσους παίρνουν ακόµη ικανοποίηση από µουσικές του παλιού καλού καιρού. A

Animal collective
“Merriweather post pavilion”

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

Green day
“21st century breakdown”
Reprise rec.
Η φασαριόζικη ψιλό – punk εποχή του Dookie έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί
και οι green day έχουν γίνει πλέον µια από τις πιο δηµοφιλής µπάντες διεθνώς. Το γεγονός ότι φλερτάρουν ασύστολα µε το mainstream το αντισταθµίζουν µε την ευθεία στιχουργική επίθεση στον σύγχρονο αµερικάνικο
τρόπο ζωής. Αυτό βέβαια δεν πιάνει σ’ όλους, καθώς παρά το ολοένα αυξανόµενο κοινό τους, δεν έχουν αποφύγει το φτύσιµο από πολλούς παλιούς
οπαδούς τους. Ο δίσκος τώρα δεν είναι παρά η φυσική συνέχεια του
“American idiot” , τόσο φυσική που τα περισσότερα τραγούδια θα µπορούσανε να είναι b sides του προηγούµενου δίσκου τους. Κατά τ’ άλλα τα γνωστά πιασάρικα... A

Neil Young
“Fork in the road”
Reprise rec.

Domino rec.
Οι A.C. αποδεικνύονται µε τα χρόνια σταθερή αξία κι αναµφίβολα κάθε νέα
κυκλοφορία τους εκπλήσσει ευχάριστα. Η µουσική τους συγγένεια µε τους
Beach Boys είναι και σ’ αυτό το δίσκο εξόφθαλµη. Παρ’ όλα αυτά παραµερίζουν την άκρατη pop αισθητική τους για να φέρουν στο προσκήνιο την
διάθεσή τους για περισσότερο ηχητικό πειραµατισµό. Το αποτέλεσµα είναι
να θυµίζουν σε αρκετά σηµεία τους Mercury rev, µε το κλίµα να µετατρέπεται µέσα σε ελάχιστα λεπτά, κι από συννεφιασµένο κι υποβλητικό να
γίνεται ηλιόλουστο και διασκεδαστικό. Ξεχωριστή στιγµή του δίσκου όλος ο
δίσκος. A
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Μετά την εποχή που είχε µπλέξει µε τους Pearl Jam είχα χάσει την επαφή
µου µε τις µουσικές δραστηριότητες του Neil Young και µε ευκαιρία την καινούργια του κυκλοφορία, είπα να θυµηθώ τα παλιά. Και δεν ξέρω τώρα πως
του τη βάρεσε, αλλά διαβάζοντας και µόνο τους τίτλους των τραγουδιών (off
the road, behind the wheel, hit the road, fork in the road) καταλαβαίνει
κανείς αµέσως το θέµα του δίσκου. Η αλήθεια είναι ότι την ακρόαση του
δίσκου την ευχαριστήθηκα κυρίως γιατί µου ξύπνησε µνήµες του παρελθόντος, που αποδεικνύει ότι ο Young διατηρεί ακόµα την συνθετική του δεινότητα, αλλά κι αυτήν την αγωνία στη χροιά της φωνής του, που είναι ικανή
να σε στοιχειώσει για πολύ µεγάλα χρονικά διαστήµατα. A
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DVD
Μαδαγασκάρη 2
Ο Marty είναι µια ζέβρα στον ζωολογικό κήπο της
Νέας Υόρκης. Συµπληρώνει δέκα χρόνια ζωής και
ακόµα εύχεται να µπορέσει να επιστρέψει στις
σαβάνες. Ο Alex, το λιοντάρι είναι η κύρια ατραξιόν του ζωολογικού κήπου και το σηµαντικότερο
γι αυτόν είναι να του εξασφαλίζουν σε κάθε
γεύµα µια ζουµερή µπριζόλα. Την παρέα συµπληρώνει η Gloria, ένας ιπποπόταµος και ο Melman η
υποχονδριακή καµηλοπάρδαλη. Όταν ο Marty
αποφασίζει να αποδράσει από το κλουβί του για
να πάει στη σαβάνα, οι φίλοι τον ακολουθούν
θέλοντας να του αλλάξουν γνώµη. Τα ζώα αιχµαλωτίζονται και στέλνονται δια θαλάσσης, σε ένα πάρκο στην Κένυα στο
οποίο δεν φτάνουν ποτέ, µιας που τέσσερις πιγκουίνοι καταλαµβάνουν το
πλοίο και τα τέσσερα ζώα καταλήγουν στην καταπράσινη Μαδαγασκάρη.
Πως θα επιβιώσουν τέσσερα ζώα ζωολογικού κήπου στην άγρια ζούγκλα;
Ευχάριστη, παιδική, ταινία µε σηµεία που θα ευχαριστήσουν και µεγαλύτερους. A

Αποπλάνηση
Ένας γοητευτικός δικηγόρος (Τζακµαν) µυεί ένα
µονόχνωτο ορκωτό λογιστή (Μακ Γκρέγκορ), στον
µυστηριώδη κόσµο της συνάντησης ερωτικών
συντρόφων µέσω του κινητού τηλεφώνου. Ο
άπειρος λογιστής θα ερωτευθεί µία από τις τυχαίες µυστηριώδεις ερωτικές συντρόφους της µιας
επαφής και θα επιδιώξει να τη γνωρίσει καλύτερα. Μόνο που αντί να βρεθεί µπλεγµένος στα
δίχτυα του έρωτα βρίσκεται παγιδευµένος από
τον φίλο του, και προκειµένου να µην καταλήξει
ύποπτος για την εξαφάνισή της, συναινεί να κάνει
µια µεταφορά εκατοµµυρίων από µια εταιρεία σε
λογαριασµό του φίλου του στην Ισπανία...Μια από τις απογοητεύσεις της
περιόδου που πέρασε, παρά την παρουσία του Μακ Γκρέγκορ και του
Τζάκµαν που µετα βίας ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις του ανύπαρκτου
ρόλου τους. Εν τούτοις η πλοκή, αν και κάπως αργή στην εξέλιξή της, ίσως
κινήσει το ενδιαφέρον των φίλων των δυο ηθοποιών. A

Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ KAKABA*

Άσε το κακό να µπεί
Ο Oskar είναι ένα µοναχικό, δειλό παιδί χωρισµένων γονιών, που ζει µε τη µητέρα του. Μία µέρα,
µετακοµίζουν στο διπλανό διαµέρισµα ένας
µεσήλικας µαζί µε ένα περίεργα χλωµό κορίτσι
την Eli. Σχεδόν ταυτόχρονα, περίεργοι θάνατοι
λαµβάνουν χώρα στη πόλη. Ένα παιδί κρεµασµένο ανάποδα από ένα δέντρο αποστραγγισµένο
από το αίµα του, ένας άντρας πεταµένος σε µια
παγωµένη λίµνη και µια γυναίκα µε περίεργες
δαγκωµατιές. Ανάµεσα στα δυο παιδιά αναπτύσσεται µια σχέση αγάπης. Ο Oskar όµως δεν αργεί
να καταλάβει τι ακριβώς είναι η µικρή φίλη του.
Η ιδέα του παιδιού - βρικόλακα είναι απίστευτα ενδιαφέρουσα, αλλά ο συγγραφέας/σεναριογράφος δεν χρησιµοποιεί την ιδέα για να γράψει µια ταινία θρίλερ-τρόµου αλλά µια πρωτότυπη ιστορία παιδικής αγάπης. Στους
πρωταγωνιστικούς ρόλους τα δύο παιδιά είναι εξαιρετικά και η ταινία σίγουρα θα ικανοποιήσει τους θιασώτες του είδους. Φυσικά δεν είναι µια ταινία
για µικρά παιδιά A

O απίθανος Χαλκ
Με πρωταγωνιστή τον υπέροχο Norton και σκηνοθέτη τον εξαίρετο Louis Leterrier, το νέο The
Incredible Hulk είναι αυθεντικό Hulk. Το σενάριο,
το οποίο έγραψε ο Norton προσδίδει τραγικότητα
στην ύπαρξη του πράσινου τέρατος που έχει
αφιερώσει τη ζωή του, κρυµµένο σε κάποια φτωχογειτονιά της Βραζιλίας, προκειµένου να βρεί το
αντίδοτο στο δηλητήριο που τον µετατρέπει σε
τέρας. Η συµµετοχή του Roth στο ρόλο του
φανατικού που προκειµένου να κερδίσει είναι
διατεθειµένος να χάσει τη ψυχή του, και φυσικά
το σώµα του, είναι στα υπέρ της ταινίας καθώς
και η παρουσία της Liv Tyler στο ρόλο της αγαπηµένης ερευνήτριας του Χαλκ. Εν κατακλείδι µια ταινία δράσης, αλλά µε
εµφανή στοιχεία προβληµατισµού, που θα ευχαριστήσει τους θιασώτες
τόσο των κόµικς αλλά και των action movies. A

*Ο Aλέξανδρος Κακαβάς είναι σεναριογράφος.
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

Electronic Entertainment Expo 2009
Ο παράδεισος των gamers
Μία από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες του κόσµου, αυτή της παραγωγής παιχνιδιών
έχει την τιµητική της κάθε χρόνο στο Los Angeles.
Οι κορυφαίες εταιρίες παιχνιδιών παρουσιάζουν τις καινοτοµίες τους και τα νέα τους
προϊόντα για τους απανταχού gamers ανά τον κόσµο.
Η artapress δεν θα µπορούσε να παραβλέψει το γεγονός αυτό και µε τη βοήθεια του
gamespot και των online press conferences, σας µεταφέρει το κλίµα.
Microsoft
H Microsoft δεν είχε στην agenda της βαρύγδουπες ανακοινώσεις, µεγάλους τίτλους
και άλλα παρόµοια. Τεράστια αίσθηση έκαναν όµως οι αποκελύψεις της!
Ανακοινώθηκαν µεταξύ άλλων τα αποκλειστικά Splinter Cell: Conviction, Left 4 Dead
2, Forza Motorsport 3, δύο νέα Halo και το ντεµπούτο του Metal Gear Solid στο Xbox
360. Και για τις υπόλοιπες πλατφόρµες τα Tony Hawk: Ride, Modern Warfare 2, Final
Fantasy XIII, Alan Wake.
Την παράσταση όµως έκλεψε στο τέλος το νέο τεχνολογικά επιτεύγµατα της Microsoft. Το Project Natal, που αποτελεί ένα νέο
σύστηµα gameplay interaction το οποίο ανιχνεύει τις κινήσεις του
σώµατός σας και την φωνή σας χωρίς κανένα απολύτως εξάρτηµα!
Αποτελεί την εξέλιξη του πολύ καλού συστήµατος που χρησιµοποίησε το Wii µε τα αντίστοιχα βέβαια gamepads.
∆υστυχώς η Microsoft δεν έχει κατασταλάξει ακόµη στο πότε θα διαθέσει το Project Natal στην αγορά, όπως επίσης και στο ποια θα είναι
η τιµή του.
Βασισµένη επίσης στο Natal είναι και η νέα virtual interactive εφαρµογή του Peter Molyneaux η οποία συνοµιλεί και συναλάσσεται µαζί
σας µέσω του χαρακτήρα Milo. Ψάξτε στο youtube για αντίστοιχα
video.
Nintendo
Τα Super Mario Galaxy 2, Metroid: Other M και Resident Evil: The Darkside Chronicles
ήταν τα πιο χαρακτηριστικά από το press conference της Nintendo. Ανακοινώθηκαν
enchances στα υπάρχοντα Wii Fit και Wii Sports. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε
περισσότερο στους casual gamers, κοινό το οποίο τρέφει άλλωστε την Nintendo επιτυχώς από την εποχή του Wii µέχρι σήµερα και αποτελεί το κύριο target group της εν
λόγω εταιρίας.
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Electronic Arts
Η παρουσίαση των νέων games της Electronic Arts κράτησε το λιγότερο χρόνο και τα
στελέχη της EA επικεντρώθηκαν στο να παρουσιάσουν κυρίως Αµερικάνικα αθλητικά games. Το Need for Speed: Shift άρεσε πολύ, όπως επίσης και η ανακοίνωση του
Crysis 2, ενώ στο τέλος της παρουσίασης την παράσταση έκλεψε το Star Wars: The
Old Republic.
Ανακοινώθηκε επίσης το FIFA 2010 (καθώς και ο µεγάλος αντίπαλος το Pro Evolution
Soccer 2010 από την Konami) και αναµένεται στο 2ο τετράµηνο του 2009.
Sony
Η Sony παραχώρησε µία αποκαλυπτική συνέντευξη τύπου, ανακοινώνοντας δεκάδες τίτλους για το PS3 και το PSP και στέλνοντας ξεκάθαρο
µήνυµα ότι στους αποκλειστικούς τίτλους θα έχει, τουλάχιστον για το
προσεχές διάστηµα, το πάνω χέρι.
Τα παιχνίδια που βρίσκονται σε ανάπτυξη για το PS3 και ανακοινώθηξαν ήταν το Heavy Rain, το White Knight Chornicles, το Lost Planet 2 και
το Ratchet n Clank. Το νέο PSP Gο αποκαλύφθηκε επίσηµα χωρίς να
έχει κάποια ιδιαίτερη καινοτοµία. Οι διαστάσεις του είναι πολύ µικρότερες από εκείνες του προηγούµενου µοντέλου, αλλά όλη η ουσία παραµένει η ίδια. Φυσικά µιλάµε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία
έµειναν ανέπαφα, προσφέροντάς µας έτσι δυνατότητες που είχαµε και
πριν από πέντε χρόνια. Θα κυκλοφορήσει την 1η του Οκτώβρη και θα στοιχίζει 250
ευρώ.
Mεγάλο µέρος της παρουσίασης καλύφθηκε από το νέο Motion Sensing Controller
της Sony, που µπορεί και καταγράφει την κίνηση του σώµατος µέσω µίας κάµερας η
οποία σκανάρει την γύρω περιοχή.
Ακόµη, η Sony ανακοίνωσε δεκάδες games εκ των οποίων είναι τα Metal Gear Solid:
Peace Walker, Assasin’s Creed, Final Fantasy 14, Modnation Racers, Gran Turismo 5,
God of War 3, κ.ά. Οι φετινοί αποκλειστικοί τίτλοι της Sony είναι περισσότεροι από
αυτούς της Nintendo και της Microsoft µαζί. A
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GADGETS
Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

WESTERN DIGITAL WD3000HLFS
VELOCIRAPTOR 300GB SATA2:
Σκληρός αντίπαλος

EGREAT EG-M34A HD Networked Media Tank:
Επιτραπέζιος Media Player Full HD

Ουσιαστικά πρόκειται για αντίστοιχο
media player µε τον PopCorn Hour που
Η WD στην κατηγορία των S-ATA 10.00 rpm
παρουσιάσαµε στο προηγούµενο
δεν έχει αντίπαλο καθότι παίζει µόνη της. Ο
τεύχος. Υποστηρίζει αναπραγωγή
VelociRaptor είναι το νεώτερο µέλος της
αρχείων Full HD έως 1080p
µοναδικής αυτής κατηγορίας και τα specs το
και είναι βασισµένος στο
αποδεικνύουν περίτρανα:
SIGMA DESIGNS
Average latency: 5 ms, Average seek time
SMP8635 CPU.
7ms, 1.4 million MTBF Hours είναι ικανά
Στα
κατά
συγκαταλέγεται ότι
να πείσουν και τους πιο δύσπιστους.
δεν υποστηρίζει (ακόµα) DTS Downmix και HDMI pass-through ήχο, αλλά τα παραπάνω
Ουσιαστικά πρόκειται για τον 2,5" δίσκο
είναι προσωρινά µιας και στο ερχόµενο firmware upgrade θα ενσωµατωθούν.
προσαρµοσµένο σε 3,5" ψύκτρα
Στο πίσω µέρος του ξεχωρίζουν η HDMI 1.3 έξοδος και component,
Logitech
(δεν είναι βεβαίως τυχαία η επιλογή της διάστασης).
composite, S/PDIF optical, S-video. Υποστηρίζεται εννοείται
Harmony
Αν και τα 300 GB µοιάζουν λίγα στις εποχές µας,
και Dolby TrueHD, DTS HD-HR, DTS HD-MA και Dolby Digital Plus.
Universal Remote:
ο δίσκος αυτός προσφέρει κάτι διαφορετικό
∆ιαθέται θύρα LAN και υποστηρίζει wireless connectivity
One 4 all!
από την αφθονία gigabytes: ΤΑΧΥΤΗΤΑ.
µέσω USB Stick. Αποτελεί την πιο ολοκληρωµένη λύση
από
όλες
τις απόψεις για αναπαραγωγή Full HD περιεχοµένου
Πόσες
φορές
δεν
έχετε
βρεθεί
στα
χέρια
σας
µε
Πηγή: Multirama - Τιµή: 319
στις τηλεοράσεις σας, ενώ η τιµή του αποτελεί
το λάθος χειριστήριο από τα 5-6 που έχετε αραδιαπραγµατική πρόκληση για αυτά που προσφέρει!
σµένα στο τραπεζάκι του σαλονιού;
Logitech
Με το Logitech Harmony µπορείτε να απλοποιήσετε
Illuminated Keyboard:
Πηγή: e-shop - Τιµή: 160
τη ζωή σας και να βάλετε όλα τα remote controls
Backlighted άνεση
στο ράφι. Μπορείτε να ελέγχετε µέχρι
και 5 συσκευές ταυτόχρονα καθώς και να “κατεβάσετε”
Η Logitech για µια ακόµη φορά
µέσω Internet στη συσκευή σας ρυθµίσεις από µια database
θέτει τα standard στην τεχνολογία
225.000 συσκευών από 5.000 εταιρίες!
των πληκτρολογίων
Sony HDR-TG7E Βιντεοκάµερα:
Η LCD οθόνη διασφαλίζει την γρήγορη εναλλαγή
και την άνεση των δακτύλων και φυσικά
Full HD στην παλάµη σας
ανάµεσα στα διαφορετικά setups και βοηθάει
των καρπών µας. Το πληκτρολόγιο
στην ευκολότερη “πλοήγηση”.
είναι εντυπωσιακά λεπτό (9,3µµ)
Η Sony προχωράει ένα βήµα παραπέρα µε τις κάµερες
Άλλωστε στο τέλος µόνο ένα
και έχει minimal σχεδιασµό,
High Definition και εµπλουτίζει συνεχώς τη σειρά
αποµένει...!
για να δένει µε το υπόλοιπο περιβάλλον
των “µικρών” TG µε νέα µοντέλα.
του γραφείου σας χωρίς να θυσιάζει παράλληλα
Πρόκειται για βιντεοκάµερα που χωράει άνετα σε µια τσέπη
Πηγή: Multirama
την άνεση και τη λειτουργικότητα. Η Logitech
ή µια τσάντα και µπορείτε να την έχετε πάντα µαζί σας.
Τιµή: 30
χρησιµοποιεί στο πληκτρολόγιο αυτό την τεχνολογία
Στα ηλεκτρονικά η εν λόγω κοµψή κυρία µπορεί να γράψει video Full HD 1920x1080
PerfectStroke προκειµένου να παρέχει στους χρήστες καλύστην εσωτερική της µνήµη των 16GB, διαθέτει GPS
τερη αίσθηση ακόµη και από τα πληκτρολόγια των φορητών
για geotagging, CCD στα 2.4 Mpixel, φακό Carl Zeiss Vario-Tessar
υπολογιστών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι συγκρίνεται µε τα αντίµε οπτικό ζουµ 10x και LCD 2.7’’ για να βλέπετε τι κάνετε.
στοιχα πληκτρολόγια της Apple στον τοµέα αυτό, που θεωρούνται
Όλα αυτά προστατεύονται από το σκληρό
κορυφαία. Το soft touch palm rest θα στηρίξει και θα ξεκουράσει τους
και όµορφο τιτάνιο της TG7VE σε κάθε ένα από
πονεµένους από την πολύωρη χρήση καρπούς σας, για πιο ξεκούραστη
62X117X30 κυβικά χιλιοστά του όγκου της
πληκτρολογική εµπειρία! Έχει πλήρη Multimedia πλήκτρα (classic) ενώ τη
που εφαρµόζει άνετα στην παλάµη του χεριού σας, ζυγίλειτουργία που χρωστάει το όνοµά του την αφήσαµε για το τέλος: Τα πλήκτρα
ζοντας µόλις 240 γραµµάρια.
είναι backlighted για το βράδυ για να µπορείτε να βλέπετε τι ακριβώς πληκτρολο∆ιαθέτει λειτουργία Smile Shutter, ανιχνεύει
γείτε ακόµα και το βράδυ!
πρόσωπα (προσοχή όχι και καταστάσεις...)
Πραγµατικά πρόκειται για ένα
και σταθεροποιεί την εικόνα µε το SteadyShot.
πληκτρολόγιο υψηλών επιδόσεων,
Ένα πολύ ωραίο feature είναι ότι σας επιτρέπει
ειδικά για ξενύχτηδες όπως ο
να τραβήξετε φωτογραφίες µεγέθους µέχρι κα 4
γράφων!
Μegapixels ενόσω τραβάτε ταυτόχρονα µε την κάµερα!
Πηγή: you.gr - Τιµή: 73

Πηγή: plaisio.gr - Τιµή : 899
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ιστορική µονή στην περιοχή Ραδοβυζίου Άρτας. 1β. Μισό βήµα. 2α. Πολιτικός
αρχηγός που κατάγεται από το Αθαµάνιο (γεν.). 2β. Συµπλεκτικός σύνδεσµος 3.
Είναι κι αυτό τεστ. 4α. Κεντρικός δρόµος της Άρτας. 4β. Το πρώτο συνθετικό
αµερικάνικης πόλης. 5α. Ιταλικό εγώ. 5β. Πυροσβεστική υπηρεσία (αρχικά). 5γ.
Αγγλική... φωλιά. 6. Ζέρβας... ιδρυτής του Ε∆ΕΣ. 7α. Τα θέλει ο πλεονέχτης. 7β.
Άγγλος ,...Θωµάς. 8. Παραλία της Πάργας (µία γραφή) 9. Γνωστός Γιαννιώτης διευθυντής εκπαίδευτηρίων. 10. Παλαίµαχος ποδοσφαιριστής της Αναγέννησης.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αρτινός cartoonίστας και σκηνοθέτης. 2α. ∆ιπλό γίνεται ναζιστική οργάνωση.
2β. Ζώο της Αυστραλίας. 3α. Απλό, απέριττο. 3β. Τουριστική πόλη του νοµού
Πρεβέζης. 4α. Άφωνο τόπι. 4β. Είναι από κάτω (µεταφ.) 4γ. Ποδοσφαιρική οµάδα
5α. Άφωνη... Σύρα. 5β. Σ’ αυτό κάνουν σκοπιά οι φαντάροι. 6α. Ολυµπιακό
Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. 6β. Γράµµατα από το...δίχτυ 7α. Μέρος του...Νώε. 7β.
Λαρς ... Τρίερ, ∆ανός σκηνοθέτης. (αντιστ.) 8α. Ορεινό χωριό του δήµου
Ηρακλείας του νοµού Άρτας. 9α. Αρτινός ζωγράφος που συν-φιλοτέχνησε το
θυρεό και τη σηµαία της Άρτας. 9β. Παλιά µονάδα µέτρησης
βάρους (γεν.). 10. Οµόηχα φωνήεντα. 10. Εκδότης
Σ Τ Α Σ Ι Ν ΟΣ Α
της εφηµερίδας “ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ”.
Β Α
Β
Σ Λ
Κ Α
ΟΣ
Υ
Ρ Η
Α Σ
Σ Τ

Γ Ι Α
Α Ν
Β
Ρ ΑΛ
Φ Ι
Α Ι Α
Γ Α
Φ
Ι
ΟΥΜ

Σ Τ Α Ρ
Α Α Μ
Β Λ ΗΜΑ
Η Σ
Π Τ
Ξ
Ζ ΩΟ
ΜΑ Ρ Λ
Ρ ΟΛΟ Ι
Α Ρ ΟΥ Κ
Π ΟΣ Ο

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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