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EDITORIAL

Ιούλιος - Αύγουστος 2009

Θ Ε Μ Α Τ Α

6

Ηµι - υπαίθρια χώρα

6

Κ

άθε φορά που επιστρέφω στην

Άρτα, συλλαµβάνω τον

εαυτό µου να µού θέτει βασανιστικές ερωτήσεις:
Πόσο καλύτερα είναι οργανωµένη η σύγχρονη Άρτα, τρεις

χιλιάδες χρόνια µετά την αρχαία Αµβρακία των είκοσι πέντε χιλιάδων

Ο Πετρολούκας Χαλκιάς
εξιστορεί κοµµάτια της ζωής του
στο Ντίνο Γιώτη

κατοίκων ή ακόµα περισσότερο τη Νικόπολη των εκατό χιλιάδων; Πόσο
πιο όµορφη; Πόσο πιο ανθρώπινη;
Και όχι µόνο η Άρτα, αλλά και η Πρέβεζα, το Αγρίνιο, το Άργος, η Καρ-
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δίτσα, η Κατερίνη, η Λαµία...
Τί πάθαµε και φτιάξαµε τις σύγχρονες πόλεις µας ακαλαίσθητες,

Πάργα

ασφυκτικές, κατ’ εικόνα της πρωτεύουσας; Και αν η τελευταία δεν

Όµορφη στο Ιόνιο

Οι Άρτες του κόσµου
Συνονόµατες πόλεις
της Κατερίνας Κααρανάσου

µπόρεσε να αντέξει και να διαχειριστεί το τεράστιο οικιστικό και κοινωνικό κύµα που δέχτηκε από τις αρχές του 20ου αιώνα, οι µικρότερες
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πόλεις της περιφέρειας γιατί υπέκυψαν και αυτές τόσο εύκολα στην
ανεξέλεγκτη επέκταση και την άναρχη δόµηση;
Γιατί τόση απώλεια του µέτρου και της αρµονίας; ∆εν χρειάζεται
κανείς να είναι ειδικός για να διαπιστώσει τη θλιβερή εικόνα της πολε-
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οδόµησης που επικρατεί στην σηµερινή Ελλάδα. Η αυθαιρεσία και η

5ος ∆ιάπλους Αµβρακικού

κακογουστιά εξαπλώνονται παντού, σαν µεταδοτικός ιός, σε ακτογραµµές και παραλίες, σε βουνά και δάση, σε λίµνες και ποτάµια.
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ΣτάθηςΑρτινός

Συνέντευξη: Ντίνος Γιώτης

Τελευταία δε και στα νησιά που διατήρησαν επί αιώνες αναλλοίωτη την
παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους.
Είµαστε µια χώρα που δεν σέβεται τους νόµους, που κινείται παραβατικά µεταξύ της νοµιµότητας και της παρανοµίας. Που επιζητά όχι τη
νοµιµότητα αλλά την «τακτοποίηση». Όπως µε τους ηµιυπαίθριους
χώρους του Σουφλιά.

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

Ελάχιστοι τοπικοί άρχοντες και πολίτες αυτού του τόπου προσπαθούν
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µε νύχια και µε δόντια, κόντρα σε ισχυρά κατασκευαστικά συµφέροντα, να περισώσουν ό,τι µπορεί να περισωθεί. Αλλά το ζήτηµα δεν
είναι αυτό, δηλαδή τι κάνουν µερικοί αιθεροβάµονες κόντρα στις
«αρπαχτές» των καιρών. ∆εν είναι οι φωτεινές εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Το ζήτηµα είναι γιατί ως λαός έχουµε απωλέσει

5. Τα ∆ηµοτικά
17. Βιβλίο
Από τον Κώστα Κατσουλάρη

το µέτρο. Αλλά µήπως, ως Νεοέλληνες, δεν το είχαµε ποτέ; A
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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: Κατερίνα Καρανάσου, Γιώργος Τσαφούλης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αrta Press, Κώστας ∆ρίµτζιας, Κώστας Κολιάτσος, Google earth
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Θωµάς Ξυλογιάννης, Τηλ.: 6945 834691
WEB DESIGNER: Utopia

20. Ψηφιακός κόσµος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΕΛΛΑΣ, Μάνης 10, 16ο χλµ. Λ.Λαυρίου, Παιανία
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: Ηλιοβασίλεµα στο Ιόνιο (Φωτογραφία: Κώστας ∆ρίµτζιας)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

VERBATIM
Επιµέλεια: Αγνή Ιωάννου

Το να κόψει κανείς το κάπνισµα, είναι το πιο εύκολο
πράγµα στον κόσµο. Εγώ προσωπικά, το έχω κόψει
πάνω από 100 φορές"
ΜΑΡΚ ΤΟΥΑΙΗΝ
"Πώς θα πετάξει τα λουλούδια ο κύριος στην κυρία,
όταν ο κύριος θα είναι στο καπνιστών και η κυρία στο
µη καπνιστών;
O ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΟΣ, πρόεδρος του Σωµατείου
Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελµάτων
Άρτας θέτει πρακτικά ερωτήµατα µετά
την απαγόρευση του καπνίσµατος
στους δηµόσιους χώρους.

"Και ως χώρα και ως νοµός έχουµε φτάσει στον πάτο"
Συµπεραίνει, µετά τις ευρωεκλογές,
ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΒΟΛΟΣ, επικεφαλής
της µείζονος νοµαρχιακής αντιπολίτευσης.

"Είναι καιρός πλέον να δώσουµε ένα τέλος στη φρίκη
των ναρκωτικών"
∆ιαπιστώνει, την Παγκόσµια Ηµέρα
κατά των Ναρκωτικών, ο δήµαρχος
Αρταίων ΠΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ.

AΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟ
Οι ψαράδες του Αµβρακικού κόλπου απέκλεισαν
συµβολικά µε τα αλιευτικά τους σκάφη τον δίαυλο Ακτίου - Πρέβεζας, το
Σάββατο 4 Ιουλίου, διαµαρτυρόµενοι για τη
συνεχή ρύπανση και υποβάθµιση του κόλπου.
Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας
Αλιευτικών
Συλλόγων Ηπείρου, Παύλος Χαραλάµπους εξήγησε γιατί ο Αµβρακικός
έχει έλλειψη οξυγόνου
και γιατί πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα από την Πολιτεία, µεταξύ των οποίων είναι και η
αποµάκρυνση όλων των ιχθυοκαλλιεργειών από τον Αµβρακικό Κόλπο. Χαρακτηριστικά
τόνισε ότι η υποξική ζώνη επεκτείνεται ραγδαίως στα αβαθή νερά του κόλπου µε συνέπεια το οικοσύστηµα να οδηγείται σε µη αναστρέψιµες συνθήκες.
Ο Πρόεδρος της Συνοµοσπονδίας Αλιέων Ελλάδας ∆ηµήτρης Κοτσόργιος επεσήµανε ότι
από την διαµαρτυρία έλειπαν αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο, δηλαδή οι ιχθυοκαλλιεργητές και τόνισε ότι είναι προς το συµφέρον τους να αποµακρυνθούν από τον Αµβρακιικό.Υπέρ της αποµάκρυνσης των ιχθυοκαλλιεργειών τάχθηκε και ο δήµαρχος Πρέβεζας
Μιλτιάδης Κλάπας, ενώ ο νοµάρχης Πρέβεζας Βασίλης Ιωάννου αναφέρθηκε στις ευθύνες
της κυβέρνησης και του Περιφερειάρχη. A

O Σωκράτης Μάλαµας στο Πέτα
"Κάποιους δεν ενδιέφερε να πάρουν χρήµατα οι αγρότες της Άρτας, αλλά πως να κάνουν πολιτικό παιγνίδι
για προσωπικά ωφέλη. ΄Ολοι άλλαξαν θέση πλην εµού,
και ζητούσαν τελικα και αυτοί αποζηµιώσεις µέσω
ΕΛΓΑ"
Είπε o βουλευτής της Ν∆ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ, κατονοµάζοντας τον βουλευτή
και υφυπουργό της Ν∆ Γ.Παπαγεωργίου,
τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ∆. Τσιρώνη,
το νοµάρχη Γ. Παπαβασιλείου, τον πρόεδρο
ΕΑΣΕ-Φ Βαγγέλη Βαγγέλη και τον πρόεδρο
ΟΑΣΝΑ Ευάγγελο Μπέτσα.

"Ψίχουλα" τα χρήµατα που δίνει η κυβέρνηση ως
αποζηµίωση στους αγρότες που επλήγησαν
από τον παγετό του 2008"
∆ήλωσε ο βουλευτής
∆. ΤΣΙΡΩΝΗΣ για το ίδιο θέµα.

«Μόνο εγώ κυνηγώ το ντόπινγκ, όλοι οι άλλοι µένουν
στα λόγια.Περιµένω να δω έργα και απ' την πολιτεία»
Ο ΠΥΡΡΟΣ ∆ΗΜΑΣ τα βάζει µε την ντόπα

Ο Σωκράτης Μάλαµας εγκαινιάζει το χοροθέατρο
«Νταµάρι» στο Πέτα µε µια µεγάλη συναυλία την
Τετάρτη 22 Ιουλίου. Την εκδήλωση οργανώνουν οι
πολιτιστικοί και αθλητικοί φορείς του Πέτα µε τη
χορηγία του ∆ήµου και αναµένεται να συγκεντρώσει κόσµο από όλην την Ήπειρο.
Ο Σωκράτης Μάλαµας είναι ένας αυθεντικός τραγουδοποιός µε φανατικούς φίλους, που περιµένουν
µε αδηµονία κάθε φορά τις συναυλίες του. Με την
κιθάρα του θα πεί τραγούδια από τις “Ασπρόµαυρες
Ιστορίες” του 1989 µέχρι και τους “∆ρόµους” του
2008. Τραγούδια που όλοι µας έχουµε τραγουδήσει
ή σιγοψιθυρίσει κάποια στιγµή στη ζωή µας. A

√π ¡π∫∏∆∂™ ∆√À ∆√Àƒ¡√À∞
√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ ÌÂ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ 4Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ªÈÙ˜
Ã¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™ÈÚÎÔ˘› Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ §Ô‡ÙÛ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ º·Ó·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ café bar
Belvedere.

«Το απόστηµα εντοπίζεται κυρίως στο ίδιο άθληµα»,
Τόνισε µε νόηµα ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, τασσόµενος και αυτός
στον αγώνα κατά του ντόπινγκ.

™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎﬁ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Â›¯·ÌÂ Summer - Acropolis 2-0
(23-18, 23-18), ÂÓÒ ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Avant Garde - ¡¤ÌÂÛÈ˜ 2-0 (26-9, 19-9).
∫·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÙÂÚÌ·ÙÔÊ‡Ï·ÎÂ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜
¿Ó‰ÚÂ˜ ÔÈ ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ‡ÌË˜ (Summer) Î·È Ô ¡›ÎÔ˜

“Έχω διαβάσει τόσα πολλά γύρω από το κάπνισµα που
αποφάσισα να κόψω το διάβασµα”
ΑΡΚΑΣ

°È·ÌÔ‡ÚË˜ (∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÕÚÙ·˜), ÂÓÒ ÁÈ· ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ë
¡Ù·ÓÈ¤Ï· ¡ÙÂÌÂÏÈ¿ÛÎÈ (Avant Garde). ¶ÚÒÙÔÈ ÛÎﬁÚÂÚ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ °È¿ÓÓË˜
§·˙·Ú›‰Ë˜(Acropolis) ÌÂ 72 Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ë ∂Ï¤ÓË ¶ÔÈÌÂÓ›‰Ô˘ (Avant Garde) ÌÂ 46.
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TA ∆ΗΜΟΤΙΚΑ

∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΟΥΣΤΩΝ
Κοµµένο, 27 Ιουλίου - 2 Aυγούστου 2009

Aξιοθέατα
Αναγνώστης µας (michail.k@hotmail.com), µε αφορµή το
άρθρο "Εγκατάλειψη" του ∆ηµήτρη Βλαχοπάνου, στο
προηγούµενο τεύχος της ARTA PRESS, µάς έστειλε µια
σειρά φωτογραφίες από το τουριστικό περίπτερο και τον
περιβάλλοντα χώρο του νοσοκοµείου.
"Με αγανάκτηση για όλα όσα δυσφηµίζουν την πόλη µας σηµειώνει στο email που µας έστειλε- πήρα τη φωτογραφική µου, έκανα µια βόλτα και ιδού.
Είναι ντροπή αυτή η κατάσταση και προσβολή για όλους
τους δηµότες και επισκέπτες της πόλης µας".

Ο ήχος των κρουστών θα αντηχήσει και φέτος στην πλατεία του χωριού, στην
κατασκήνωση, στις όχθες και το δέλτα του Αράχθου, στον Αµβρακικό.
Από πέρυσι το διεθνές φεστιβάλ κρουστών του Νίκου Τουλιάτου εγκαταστάθηκε
στο Κοµµένο για τα καλά. Μουσικοί από όλον τον κόσµο θα συναντηθούν σε
αυτήν την κρουστοπανήγυρι για να παίξουν και να διδάξουν. Για µια εβδοµάδα ένα
ιδιότυπο πανηγύρι µε συναυλίες, εκθέσεις, σεµινάρια, εργαστήρια, jam sessions
θα δώσει την ευκαιρία στους κατοίκους και στους επισκέπτες της περιοχής να επικοινωνήσουν, να µάθουν, να µοιραστούν κάτω από τους ήχους των κρουστών. Και
ποιός ξέρει, µε οδηγό τη µουσική, να µάθουν να ζουν καλύτερα... A

Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ

Του Γιάννη Παλαβού
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¶∂∆ƒ√§√À∫∞™ Ã∞§∫π∞™
Συνέντευξη: Ντίνος Γιώτης

√ ¶ÂÙÚÔÏÔ‡Î·˜ Ã·ÏÎÈ¿˜, Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¤ÓÙÂ ÂÙÒÓ
Û‹ÌÂÚ·, ·›˙ÂÈ ÎÏ·Ú›ÓÔ ·ﬁ Ù· ‰ÂÎ·ÙÚ›· ÙÔ˘.
∞ﬁ

ÚÔ¿Ô˘

ÙÔ˘

ﬁÏË

Ë

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·

‹Ù·Ó

Ì¿ÛÙÔÚÂ˜ ÙÔ˘ ÎÏ·Ú›ÓÔ˘. ∞˘Ùﬁ˜ Â˘Ù‡¯ËÛÂ Ó· Á›ÓÂÈ
ÁÓˆÛÙﬁ˜ Î·È ¤Íˆ ·ﬁ Ù· Û‡ÓÔÚ·.
™‹ÌÂÚ· ÙÔ ﬁÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ÌÂ ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔÓ ‹¯Ô
Ô˘ Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÙÚÈ¯È¿˙Ô˘Ó Î·È
Ó· ‚Ô˘ÚÎÒÓÔ˘Ó...
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> Στις αρχές του ΄60 µε κάλεσαν στην Αµερική να βγάλω ένα δίσκο µε 12
τραγούδια. Όταν τα έβγαλα, µε ζήτησαν τα µαγαζιά τα ελληνικά που ήταν
στο Μανχάταν. Ήταν καµιά δεκαριά τέτοια και έπαιζαν τότε όλων των
ειδών: αραβικά, αρµένικα, τούρκικα, αλβανικά.
> Μαγνητοφωνούσα τα τραγούδια τους, τα άκουγα το βράδυ που ξάπλωνα
και µετά τα παίρναγα στο κλαρίνο. ΄Εµαθα καµιά σαρανταριά τραγούδια σε
µια βδοµάδα. Έφτασα να τα παίζω καλύτερα από αυτούς... Τότε ένας Έλληνας γιατρός, που του είπαν για µένα, µε φώναξε και µου λέει µην το ξανακάνεις αυτό, γιατί αν χαλάσει το µαγνητόφωνο την ώρα που τ΄ ακούς στον
ύπνο σου, µπορεί να πάθει η καρδιά σου, επειδή όλος ο εαυτός σου είναι
δεµένος εκεί στο µαγνητόφωνο. Από τότε σταµάτησα να ακούω το βράδυ
τραγούδια.
> Στη Νέα Υόρκη υποχρεώθηκα να γραφτώ στο σωµατείο των µουσικών,
που είχε 8 εκατοµµύρια µέλη. Κάθε βδοµάδα µαζεύονταν χίλια άτοµα, από
διάφορα κράτη, και έπαιζαν. Ο πρόεδρος του σωµατείου έπαιζε πιάνο και
καλούσε διάφορους να παίξουν σκοπούς από την πατρίδα τους. Κάποια
στιγµή ήρθε η ώρα της Ελλάδας. Σηκώθηκε πρώτα ένα παιδί µε µπουζούκι
και έπαιξε "Τα παιδιά του Πειραιά".
Μετά ήρθε η σειρά µου. " Προτού παίξω µε το κλαρίνο" τους είπα " θέλω να
σας πω ότι εµείς στην Ελλάδα έχουµε όλα τα χρώµατα της µουσικής που
υπάρχουν στον πλανήτη, αλλά έχουµε και κάτι ακόµα που δεν το έχει
κανένας άλλος: τα θρακιώτικα είναι άλλα, τα µακεδονικά είναι άλλα, τα
νησιώτικα είναι άλλα, τα κρητικά είναι άλλα, τα ηπειρώτικα είναι άλλα.
Παρεξήγηθηκαν. Ο πρόεδρος των µουσικών ήθελε να µε διώξει. Σε
λίγες µέρες µου ήρθε ένα χαρτί από το εµιγκρέισον που έλεγε
ότι έπρεπε να φύγω από την Αµερική, γιατί τέτοιου είδους
µουσικούς σαν εµένα έχουν. Πήγα και βρήκα το διευθυντή της υπηρεσίας και του είπα ότι ευχαρίστως θα
έφευγα από την Αµερική, αλλά να σβήσουν από το
χαρτί την τελευταία λέξη που έγραφε ότι έχουν
τέτοιου είδους µουσικούς. "Μπορείς να το αποδείξεις;" µε ρώτησε. Θα πάρεις, λέω, τους καλύτερους
µουσικούς και θα έρθετε εκεί που παίζω. Αν µπορέσουν να µε συνοδέψουν, τότε όντως έχετε τέτοιους
µουσικούς, αλλά αν δεν µπορέσουν; "Τότε θα µπει ο
πρόεδρος φυλακή και εσύ θα µείνεις εδώ" µου απαντάει, γιατί υπήρχε ένας νόµος που έλεγε πως ό,τι δεν
έχει η Αµερική, το κρατάει και δεν πρέπει κανένας να
φέρει εµπόδια. Πράγµατι ήρθαν στο κέντρο που έπαιζα ο πρόεδρος µε τους καλύτερους µουσικούς του. Τους παίζω το δικό µας
το "Μπεράτι". Εδώ να βαρέσουν, εκεί να βαρέσουν, µε έχασαν. Την άλλη
µέρα µε κάλεσε ο διεθυντής του εµιγκρέισον στο γραφείο του. Μου ζήτησε συγνώµη και µου είπε αν θέλω να µείνω και να πάρω την αµερικάνικη
υπηκοότητα. Ο πρόεδρος του σωµατείου έκανε φυλακή για αυτό. Στο
σωµατείο έβαλαν µια φωτογραφία µου που έγραφε "ο Έλληνας που έκανε
άνω-κάτω 8 εκατοµµύρια µουσικούς".
> Μια φορά είχα πάει να αγοράσω ένα καινούριο καλάµι για το κλαρίνο και
το δοκίµαζα. Ήταν δύο που µε κοίταγαν. "Πού παίζεις µε ρώτησαν;"
Τους είπα το όνοµα του µαγαζιού. Μετά από λίγες µέρες ήρθε στο µαγαζί
µια µεγάλη παρέα από 7- 8 µουσικούς. ∆εν ήξερα κανέναν τους. Ανάµεσά
τους ήταν ο Λουίς 'Αρµστρονγκ και ο Μπένυ Γκούντµαν. Όταν τέλειωσα
το πρόγραµµα έστειλαν το σερβιτόρο και µε κάλεσε στο τραπέζι τους.
Έµεινε και αυτός για να µεταφράζει. " Όλα αυτά που έπαιξες, τα ξέρεις
απέξω;" µε ρωτάνε. -Ναί , τους λέω.
-Χωρίς παρτιτούρες;
-∆εν γράφω ούτε διαβάζω, τους είπα, εµείς είµαστε πρακτικοί.
-Εµείς χρειαζόµαστε το αναλόγιο, δεν µπορούµε να κρατήσουµε στο
µυαλό µας τόσα τραγούδια, µου λένε.
> Είχε έρθει και ένας άλλος να µε ακούσει. Μου ζήτησε να του παίξω ένα
σόλο και εγώ του έπαιξα µια µελωδία ηπειρώτικη. Το πήρε και το έκανε
µεγάλη επιτυχία. Μετά ήρθε µε βρήκε και µου έκοψε µια επιταγή 1000
δολάρια. (Σηµ.: Πρόκειται για τον Richard Finch που το 1974 έβαλε τη
µελωδία του Πετρολούκα στη µεγάλη επιτυχία That's the Way I Like it! µε
τους KC& The Sunshine).

> ∆εν ήθελα να µείνω για παντοτινά στην Αµερική, το όνειρό µου ήταν να
γυρίσω στην πατρίδα. Γύρισα στην Ελλάδα το 1979, µετά από 19 χρόνια.
Έφτασα στην Ελλάδα Σάββατο βράδυ. Την Κυριακή το πρωί γινόταν
κάποια συναυλία στο Ολυµπιακό στάδιο. Σηκώθηκα και πήγα και εγώ µε το
κλαρίνο µου. Παρουσιαστής ήταν ο Άλκης Στέας. Μου λέει, το πρόγραµµα
είναι κλεισµένο, αλλά αν θέλεις µπορείς να παίξεις κάτι στο τέλος.
Έπαιξαν πολλοί µουσικοί. Όµως τους άκουγα κάπως διαφορετικά, τα είχαν
µισοαλλάξει λίγο. Πριν φύγω για την Αµερική, τα είχα αφήσει αλλιώς.
Όταν τέλειωσαν όλοι, παίρνω το κλαρίνο και άρχισα να παίζω ένα σκάρο,
όπως ήξερα από εκείνα τα χρόνια. Σε λιγάκι ο κόσµος άρχισε να πετάει τα
σακάκια του στον αέρα και να φωνάζει <<κι άλλο... κι άλλο!>>
> Είχαµε πάει επί Χότζα στην Αλβανία. Τα σύνορα ήταν ακόµα κλειστά. Για
πρώτη φορα Έλληνες µουσικοί θα έκαναν περιοδεία. Εµένα µε επιστράτευσε η ελληνική κυβέρνηση. Μού λένε έχουµε τετρακόσιες χιλιάδες
Έλληνες εκεί. Ό,τι θέλουµε να τους πούµε εµείς µε το στόµα δεν µπορούµε, θα πας εσύ µε το κλαρίνο να τους το πεις. Στην Κορυτσά, µε το
πρώτο σόλο που έπαιξα ο υπουργός Παιδείας της Αλβανίας έβαλε τα κλάµατα. Το βράδυ στο τραπέζι τσυγκρίσαµε τα ποτήρια και µου ζήτησε να
παίξω. Ο υπεύθυνος της αποστολής γυρίζει τότε και µου λέει: τώρα ειναι
η ευκαιρία σου, να µάθεις αν είναι Έλληνας.
Παίζω απο τα Ζαγόρια δεν τον έπιανα, παίζω από το Πωγώνι δεν
τον έπιανα, παίζω από τη ∆ωδώνη δεν τον έπιανα, παίζω
Τζουµερκιώτικα δεν τον έπιανα. Το σκεφτόµουνα δεν
κάνω και λίγο βλάχικο; Μόλις έπαιξα βλάχικο, βούρκωσε. Την επόµενη µέρα ο υπουργός µε πήρε µαζί του
στο αυτοκίνητο για να πάµε στην επόµενη πόλη.
-Ρε Πέτρο µε ρωτάει δεν σου µοιάζω µε κανένα;
-Μου µοιάζεις µε ένα φίλο µου βλάχο από το Κεφαλόβρυσο, του απάντησα. Γέλασε. Τελικά ήταν
΄Ελληνας.
> Τελευταία τηλεφώνησα σ' ένα κανάλι για να διαµαρτυρηθώ γιατί είχαν την 'Εφη Θώδη και την κοροϊδεύαν.
Τούς λέω µία ερώτηση µόνο θέλω να σας κάνω: σας ικανοποιεί αυτό το πρόγραµµα που παίζετε;
∆εν µου απάντησαν αµέσως, συννενοούνταν µεταξύ τους τι θα
πουν και στο τέλος µου λένε "Κύριε Χαλκιά µάς ικανοποιεί η τηλεθέαση".
"Ευχαριστώ πολύ" τους είπα και τους έκλεισα το τηλέφωνο.
> Τα νέα παιδιά δεν διδάσκονται την παράδοση γιατί το απαγορεύουν.
Πάνε να µας αλλάξουν τα ήθη και έθιµα, τη δηµοτική µας παράδοση. 'Ισως
κάποιοι θέλουν να µας αφανίσουν. Οι έξω είναι µέσα τώρα. Είναι φως
φανάρι που πάνε τα πραγµατα, σε πενήντα χρόνια θα είµαστε απόδηµοι
στον τόπο µας.
> Συναντάω νέα παιδιά που έχουν πάθος µε το κλαρίνο, αλλά δεν έχουν
βιώµατα. Βέβαια δεν εύχοµαι να ζήσουν και αυτά πολέµους και πείνα
όπως εµείς, αλλά το τραγούδι τότε έβγαινε µέσα από τη ζωή. Ο πόνος, η
χαρά, η ξενιτειά γινόταν τραγούδι.
> ∆εν αυτοσχεδιάζω επαγγελµατικά. Όταν παίζω πάω εκεί που µε πάει το
συναίσθηµα και αυτό που φτιάχνω εκείνη τη στιγµή είναι κάτι καινούριο.
'Οταν µια φορά στο στούντιο που ηχογραφούσα, κάποιος µου ζήτησε να
παίξω σαν µόλις να έµαθα πως πέθανε ο Τάσος Χαλκιάς, εκείνο που έπαιξα εκείνη τη στιγµή ήταν κάτι αυθόρµητο, δεν θα µπορούσα να το ξαναπαίξω. ∆εν παίζω ποτέ το ίδιο κοµµάτι.
> Οι παλιοί όταν έγραφαν ένα τραγούδι το έκαναν µε αξιοπρέπεια και
σεβασµό. "Τι στέκεις µαραµένη µωρ΄ Αλεξάνδρα; µην είσαι από τον ήλιο,
από τη δροσιά; " της έλεγε µε υπεκφυγές και δεν την ρώταγε κατευθείαν
µήπως τη γέλασε κανένας.
> Για του χρόνου ετοιµάζω µια δουλειά µε τα παραδοσιακά µας τραγούδια
από όλη την Ελλάδα. Αυτά που δεν πρέπει να χαθούν. A
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ΦΩΤΟ: Κώστας ∆ρίµτζιας

¶¿ÚÁ·, ·Ú¯ﬁÓÙÈÛÛ·
Η Πάργα µε τα στενά λιθόστρωτα δροµάκια και τη νησιώτικη γοητεία, αποπνέει έναν αέρα αλλοτινής εποχής. Είναι µια από τις ωραιότερες πόλεις
της Ελλάδας, µία ντελικάτη αρχόντισσα, νωχελικά απλωµένη κάτω από τη
σκιά του µεσαιωνικού της φρουρίου. Χαίρεται να ανηφορίζει κανείς τα
στενά της δροµάκια, πνιγµένα από την ευωδιά του γιασεµιού.
Από τη βορινή πλευρά ο απέραντος και βαθύσκιος ελαιώνας και από την
άλλη οι αµέτρητοι βράχοι µέσα στη θάλασσα που σε ώρες φουσκοθαλασσιάς δηµιουργούν παράξενες ηχητικές συµφωνίες. Από το ύψωµα του
κάστρου η θέα προς το πέλαγος τους καλοσχηµατισµένους κολπίσκους
είναι εκπληκτική. Στα δυτικά της είναι ο κόλπος του Βάλτου µε την ολόχρυση αµµουδιά που καταλήγει στο ακρωτήριο Χελαδιό, όπου πάνω του
ακόµα σώζονται ερείπια της Μονής των Βλαχερνών (η Αγία Βλαχέρνα
όπως λένε οι ντόπιοι)Το κατάφυτο νησάκι της Παναγιάς µε το γραφικό
εξωκλήσι είναι το στολίδι της Πάργας. Στέκεται σε απόσταση αναπνοής
από την πόλη, έτσι που αρκετοί επισκέπτες φτάνουν κολυµπώντας εκεί για

να θαυµάσουν την Πάργα από µια διαφορετική οπτική γωνία. Αλλά και
από όποια άλλη γωνία να κοιτάξει ο επισκέπτης την Πάργα, το βέβαιο είναι
ότι θα αντικρύσει κάτι που µοιάζει µε απαράµιλλο πίνακα
ζωγραφικής.Βορειοδυτικά της Πάργας λίγο µετά την Ανθούσα και την
Αγιά, ο δρόµος κατηφορίζει και µετά από αρκετές στροφές, µέσα από
ελαιώνες, καταλήγει σε έναν πανέµορφο κολπίσκο. Είναι το Σαρακήνικο,
που πήρε το όνοµά του επειδή, σύµφωνα µε την παράδοση, εδώ είχαν
βρει καταφύγιο παλιά οι Σαρακηνοί πειρατές.
Πρόκειται για µια καλά "κρυµµένη" πανέµορφη παραλία, µε γαλαζοπράσινα νερά και ξανθιά άµµο.Το Σαρακήνικο απέχει περίπου δώδεκα χιλιόµετρα
από την κοσµοπολίτισσα Πάργα, αλλά την ίδια στιγµή φαίνεται να απέχει
από αυτήν µίλια, χαµένο σε κάποιον τροπικό. Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης είναι µε το καραβάκι από την Πάργα. Μαγευτική διαδροµή και στο
ενδιάµεσο οι παραλίες Βάλτος, Μοναστήρι, Σπλάντζα, Άγιος Σώστης. A
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Η Άρτα Mission Viego στην Καλιφόρνια της Αµερικής.

Άρτα, ΑζερµπαΪτζάν
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√È ÕÚÙÂ˜ Ùo˘ ÎﬁÛÌÔ˘
Tης Κατερίνας Καρανάσου

H Άρτα δεν είναι η µοναδική πόλη που φέρει το όνοµα αυτό.
Μόνο στη Μεσόγειο υπάρχουν ακόµα τρείς:
η Arta του Ούντινε, η Arta της Μαγιόρκα και η κωµόπολη
'Αρτα της Αλβανίας. Υπάρχουν ακόµα οι Άρτες των ΗΠΑ,
της Αρµενίας, του Αζερµπαϊτζάν, του Τζιµπουτί.
Και αν για τις τελευταίες η οµοιότητα µπορεί να προέρχεται
απλώς από συνήχηση, για τις µεσογειακές Άρτες όµως
υπάρχουν µεταξύ τους ιστορικές και εδαφοµορφολογικές
οµοιότητες που αποκλείουν τη σύµπτωση.

α, Τζιµπουτί

Άρτα, Ισπανία, Μαγιόρκα

Άρτα, Αµερική, Καλλιφόρνια

Άρτα, Ιταλία
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AΡΤΑ - ΑΜΕΡΙΚΗ

Η Arta Mission Viego βρίσκεται στην κοιλάδα
Saddleback, στη νότια Καλιφόρνια, λίγα µόλις χιλιόµετρα από το Λος Άντζελες και έχει πληθυσµό
93.000.
Πρόκειται για µια πανέµορφη πόλη που είναι χτισµένη γύρω από µια τεχνητή λίµνη που δηµιουργήθηκε
το 1978. Το νερό της λίµνης είναι τόσο καθαρό που
επιτρέπεται τόσο το ψάρεµα όσο και το κολύµπι.
Η λίµνη εφοδιάζεται κάθε χρόνο µε µια µεγάλη ποικιλία ψαριών. Τα σκάφη, που κινούνται στη λίµνη
είναι µόνο ηλεκτρικά και καγιάκ.
Γύρω από τη λίµνη υπάρχουν ανεξάρτητες κατοικίες,
περιτριγυρισµένες από δέντρα και πράσινο. Άλλωστε η Arta Mission Viego έχει πολυάριθµα πάρκα,
περίπου δύο ανά τετραγωνικό µίλι. Ένα από αυτά
είναι αφιερωµένο στην χρυσή ολυµπιονίκη Griffith
Joyner "Flo-Jo", όπου βρίσκεται ένα χάλκινο άγαλµά
της από το 1988. Εκεί στην Άρτα, άλλωστε, η διάσηµη αθλήτρια άφησε την τελευταία της πνοή.
Στο κέντρο της πόλης, υπάρχουν γραφεία, επιχειρήσεις και πολυκαταστήµατα που εντυπωσιάζουν µε
την κοσµοπολίτικη τους ατµόσφαιρα.

AΡΤΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ

Εικάζεται πως πήρε το όνοµά της, όταν, επί τουρκοκρατίας, κάποιος πασάς έστειλε εκεί σκλάβους από
την Άρτα, για να µαζεύουν το αλάτι από τις αλυκές
της περιοχής. Η Narta (Άρτα) βρίσκεται στην δυτική
Αλβανία, 4χλµ µόλις από το λιµάνι της Αυλώνας
((Vlora) και έχει περίπου 3.500 κατοίκους.
H λιµνοθάλασσα της Narta είναι προστατευόµενη
περιοχή και σπάνιος υδροβιότοπος. Η λίµνη έχει
επιφάνεια είναι περίπου 42 τετρ. χλµ., από τα οποία
τα 14 είναι αλυκές. Η λίµνη φιλοξενεί µια ενδιαφέρουσα ορνιθοπανίδα - νερόκοτες, γκρίζους ερωδιούς, πυγµαίους κορµοράνους, αγριόπαπιες- ιδιαίτερα
κατά τη χειµερινή περίοδο.
Στην περιοχή υπάρχει το νησάκι Zvernec µε την
εκκλησία της Θεοτόκου. Είναι µια καλοδιατηρηµένη
βυζαντινή εκκλησία, του 13ου-14ου αιώνα, που περιβάλλεται από ελιές, κυπαρίσια και πεύκα.
Η Narta είναι επίσης γνωστή για τoυς αµπελώνες της
και την παραγωγή καλού κρασιού.
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AΡΤΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ
Στη Mαγιόρκα της Ισπανίας η Άρτα είναι µια εντυπωσιακή πόλη, χτισµένη στην πλαγιά ενός λόφου, που
κυριαρχείται από το µεσαιωνικό κάστρο και το οχυρωµένο παρεκκλήσι του λόφου Santuari de Sant
Salvador. Πρώην προπύργιο των Μαυριτανών, πήρε
το όνοµά της από την αραβική λέξη “jertan”, που
σηµαίνει κήπος. Η πόλη, που έχει κηρυχθεί από την
UNESCO “µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς”, είναι ένας λαβύρινθος στενών δρόµων που
οδηγούν µέχρι την κορυφή, µε την πανοραµική θέα.
Κάθε Ιανουάριο εδώ γίνεται το ετήσιο φεστιβάλ,
Festa de Sant Antoni Abat. Νότια της πόλης βρίσκεται ένα από τα σηµαντικότερους προϊστορικούς οικισµούς, κατασκευασµένος από τεράστιες πέτρες,
ηλικίας τουλάχιστον τριών χιλιάδων χρόνων. Στο
µουσείο της πόλης ο επισκέπτης µπορεί να δει
αρχαιολογικά ευρήµατα από πέτρα και οστά, διάφορα εργαλεία και χάλκινα αγάλµατα που απεικονίζουν ένα θεό πολεµιστή - παρόµοιο µε τον θεό Άρητον προστάτη των εµπόρων των Βαλεαρίδων. Στο
εθνικό πάρκο στη χερσόνησο Γεβάντ, 5 χλ.µ. από το
δήµο της Άρτας, βρίσκεται ένα από τα ωραιότερα
σπήλαια του κόσµου, εντυπωσιακό για το µέγεθός
του και για τους αµέτρητους σταλακτίτες και σταλαγµίτες. Η είσοδος του σπηλαίου της Άρτας είναι
µια τεράστια τρύπα στα πλευρά ενός µεγάλου βράχου, που βλέπει τη θάλασσα. To βάθος του φτάνει
µέχρι και τα 450 µέτρα. Κατά τη διάρκεια της κατάκτησης της Μαγιόρκα από τους Χριστιανούς, βρήκαv
καταφύγιο εκεί περίπου 2.000 Μαυριτανοί και αργότερα λαθρέµποροι, πειρατές µέχρι και ασκητές.
Πιστεύεται ότι ένας γνωστός επισκέπτης του σπηλαίου, o Ιούλιος Βερν, εµπνεύστηκε εκεί το βιβλίο
του “Ταξίδι στο κέντρο της Γης” .

AΡΤΑ - ΙΤΑΛΙΑ
H ArtaΤerme είναι ένας δήµος 2.300 κατοίκων της
επαρχίας του Ούντινε, µε πολλά καταλύµατα, ξενοδοχεία και παραθεριστικές κατοικίες. Βρίσκεται 110
χλµ. βορειοδυτικά της Τεργέστης, σε µια περιοχή µε
ιδιαίτερη φυσική οµορφιά, µε ποτάµια, λιβάδια,
βουνά και δάση µε οξιές. Παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη λόγω των θερµών ιαµατικών πηγών της. H πιο
γνωστή πηγή της είναι η Pudia (52 π.Χ.) και οφείλει
την ονοµασία της στους Ρωµαίους. Τα λουτρά καταστράφηκαν αρχικά µε την εισβολή των Ούνων και στη
συνέχεια των Λοµβαρδών. Το 1870 κατασκευάστηκε
το πρώτο “spa” , προσελκύοντας, σε λίγα χρόνια,
τους ευγενείς της Βενετίας. Η ArtaΤerme, όπως και
άλλες λουτροπόλεις της Ιταλίας, καταστράφηκε
κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, µε
την εισβολή των Αυστρογερµανών. Το 1960 τα λουτρά επαναλειτουργούν. Οι µεγάλες ξενοδοχειακές
εγκαταστάσεις µε σάουνα, λουτρά ατµού ( µε αγωγό
κατευθείαν από τις πηγές), γυµναστήρια, φυσιοθεραπεία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους επισκέπτες.Τοπικά προϊόντα είναι οι µαρµελάδες µε φρούτα του δάσους, τυριά φτιαγµένα σε αλπικές καλύβες
µε τον παραδοσιακό τρόπο “malga” και τα αποξηραµένα µανιτάρια.
13 ARTA PRESS
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AΡΤΑΣΑΤ - ΑΡΜΕΝΙΑ

Η Artashat βρίσκεται στην περιοχή του Αραράτ, στην
Αρµενία και είναι µια σύγχρονη πόλη των 35 χιλιάδων κατοίκων. Η αρχαία πόλη ήταν πρωτεύουσα της
Αρµενίας από τον 2ο αι. π.Χ. µέχρι τον 5ο αι. µ.Χ.
Το όνοµα της πόλης προέρχεται από την ιρανική
γλώσσα και σηµαίνει η "χαρά της Άρτας."
Τα τελευταία χρόνια η Artashat άρχισε να αναπτύσσεται ταχύτατα µε πολλές νέες τράπεζες, γραφεία
και πολυκαταστήµατα.
∆ιαθέτει έναν τοπικό τηλεοπτικό σταθµό και εφηµερίδες. Ακόµα διαθέτει Σχολή Καλών Τεχνών, Μουσική σχολή και Γυµναστική Ακαδηµία.

AΡΤΑ - ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ
Bρίσκεται στο νοτιοανατολικό Τζιµπουτί, στον
κόλπο του Άντεν. Eίναι αραιοκατοικηµένη µε πληθυσµό λιγότερο από 7.000 κατοίκους, στην πλειονότητα τους µουσουλµάνοι. Eπίσηµη γλώσσα είναι τα
γαλλικά, τα αραβικά και τα σοµαλέζικα Αφάρ.
Η Άρτα είναι πρωτεύουσα ενός νεοσύστατου διοικητικού τµήµατος, που δηµιουργήθηκε µετά τον εµφύλιο πόλεµο, που έληξε το 1994. Aπέχει από την πρωτεύουσα Τζιµπουτί 30 χλµ. Το Τζιµπουτί είναι το
βασικό λιµάνι της χώρας που εξυπηρετεί την ανατολική Αφρική. H Άρτα του Τζιµπουτί είναι φηµισµένη
για την θαλάσσια φυσική της οµορφιά µε αποτέλεσµα τα τελευταία χρόνια να έχει αναπτυχθεί τουριστικά. Θεωρείται ένα από τα πιο όµορφα σηµεία
για καταδύσεις στην περιοχή, δεδοµένου ότι η µορφολογία της περιοχής είναι τέτοια που βοηθά στην
ανάπτυξη κοραλλιών και είναι τόπος συνάντησης για
χελώνες, µπαρακούντας, φάλαινες, καρχαρίες και
πολλά είδη ψαριών.

AΡΤΑ - ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

Η Άρτα είναι ένα χωριό που βρίσκεται κοντά στο
όρος Talish,στο νότιο Αζερµπαϊτζάν, 4 χιλιόµετρα
µόλις από τα ιρανικά σύνορα. Ανήκει στο δήµο Lerik
Rayon και έχει 162 κατοίκους.
Στο παρελθόν η γύρω περιοχή είχε σηµαντική
παραγωγή κρασιού, αλλά σήµερα η κύρια οικονοµική
δραστηριότητα είναι η καλλιέργεια καπνού. A
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Του Γιώργου Τσαφούλη*

5Ô˜ K√§Àªµ∏∆π∫√™

¢π∞¶§√À™
∞ªµƒ∞∫π∫√À
∫˘ÚÈ·Î‹, 26 IÔ˘Ï›Ô˘ 2009

Πριν από την εκκίνηση του 4ου διάπλου
ΦΩΤΟ: Κώστας Κολιάτσος

Στις 21 Αυγούστου 2005 κολύµπησα από το ακρωτήριο Κεφάλι Παναγιάς, που βρίσκεται από την πλευρά της Βόνιτσας, µέχρι την Κορωνησία. Το ίδιο έκανα και στις 13 Αυγούστου 2006. Ήταν ο 1ος και 2ος ∆ιάπλους του Αµβρακικού, έστω και από έναν συµµετέχοντα.
Η αγάπη µου µαζί µε την ανησυχία και την αγωνία για το µέλλον του
Αµβρακικού κόλπου, που µολύνεται καθηµερινά και αργοπεθαίνει, ήταν
τα κίνητρα για να το κάνω, στέλνοντας παράλληλα το µήνυµα «Σώστε
τον Αµβρακικό» στους αρµόδιους και υπεύθυνους φορείς της κοινωνίας.
Αυτά τα ατοµικά εντελώς εγχειρήµατα εδραίωσαν την πίστη µου για το
εφικτό της προσπάθειας και από άλλους. Έτσι την επόµενη χρονιά, ο
3ος ∆ιάπλους (5/8/07), έγινε από τέσσερις κολυµβητές, τους Τσαφούλη
Γιώργο, Σουραβλιά Παναγιώτη, Χριστοδουλόπουλο Παναγιώτη και
Καραµέτσιο Μιχάλη. Οι κολυµβητές ξεκίνησαν από τη Βόνιτσα και κάλυψαν τα 6 ναυτικά µίλια µέχρι την Κορωνησία, σε περίπου 3-4 ώρες,
καθιερώνοντας πλέον και τη διαδροµή του ∆ιάπλου του Αµβρακικού.
Ο 4ος ∆ιάπλους (27 / 7/ 2008) θα γινόταν πλέον µε 13 συµµετοχές.
Οι κολυµβητές Τσαφούλης Γιώργος, Σαλαµούρας Θεόδωρος, Κολιάτσος Κων/νος, Σουραβλιάς Παναγιώτης, Λαµπράκης ∆ηµήτρης, Ευαγγελίδης Γρηγόριος, Θεοδώρου Αθανάσιος, Τζιοµάκης Άκης, Τατσιώνας
Νικόλαος, Φερεντίνος Ανδρέας, Αναγνωστόπουλος Αλέξης, Μάνου
Αλεξάνδρα, Χριστοδουλόπουλος Παναγιώτης θα µετέφεραν, δυναµικά
πλέον, το µήνυµα «Σώστε τον Αµβρακικό».
Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2009 µας περιµένει ο 5ος ∆ιάπλους. Μέχρι στιγµής οι συµετοχές φθάνουν τις 17. Οι κολυµβητές θα συνοδεύονται από
βάρκες, θα υπάρχει συνοδός γιατρός και τον αγώνα θα εποπτεύει το
Λιµεναρχείο Πρέβεζας.
Ο ∆ιάπλους δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα αλλά συµµετοχικό,
µιας και, τόσο οι αθλητές όσο και οι συνοδοί τους, µε την πράξη τους
αυτή, θέλουν να αναδείξουν την αξία της άθλησης, τις οµορφιές του
Αµβρακικού και ταυτόχρονα να περάσουν το µήνυµα της προστασίας
αυτού του σπάνιου οικοσυστήµατος. Είναι πλέον βέβαιο ότι η προσπάθεια αυτή, που στηρίζεται από το ∆ήµο Αµβρακικού, στεριώνει, µε
ζωντανή την ελπίδα ότι ο ∆ιάπλους Αµβρακικού θα γίνει θεσµός µε
πανελλήνια εµβέλεια. A

* Ο Γιώργος Τσαφούλης
είναι Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
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ΜΟΥΣΙΚΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ
Πώς προέκυψε η ενασχόλησή σου µε τη µουσική;
Προέκυψε σε ανύποπτο χρόνο, αναζητώντας µέσα έκφρασης και
προσωπικής αναζήτησης.
Ποιές είναι οι επιρροές στη δουλειά σου;
Aπό όλα όσα άκουγα µικρός, από ροκ και µεταλ µουσική έως τα
παραδοσιακά που άκουγαν οι γονείς µου. Γενικά πολλά ηχοχρώµατα ακόµη και άσχετα µεταξύ τους.
Ίντερνετ και µουσική. Tί είδους σχέση;
Πλέον ίσως είναι ο µοναδικός τρόπος ώστε να βγει προς τον
κόσµο η δουλειά των καλλιτεχνών.
Βρίσκεις κάποιου είδους ευτυχία στο άκουσµα της µουσικής;
Η µουσική είναι ένα µέσο επικοινωνίας και έκφρασης.
Μιλάει για τον πόνο τη χαρά, τα συναισθήµατα του ανθρώπου
γενικότερα σε κάποιες φάσεις της ζωής του, είναι κατι σαν ταξίδι
και όπως κάθε ταξίδι κουβαλά εικόνες, οπότε ναί, είναι ευτυχία, η
ευτυχία του ταξιδιού, όποιος κι αν είναι ο προορισµός.
Τί θα άλλαζες από την σηµερινή Ελλάδα;
Την παιδεία της. Άλλωστε τα περισσότερα προβλήµατα που έχουµε ως χώρα ξεκινούν από εκεί.
Εξακολουθείς να επιστρέφεις στο γενέθλιο τόπο,
κυριολεκτικά και µεταφορικά;

™∆∞£∏™ ∞ƒ∆π¡√™

Συνεχώς, αν και γεννήθηκα στην Πρέβεζα η καταγωγή µου είναι
από ένα χωριό της Αρτας. Εκεί είναι το πατρικό µου, η έδρα ας
πούµε. Σηµαντικός τόπος για µένα.
Τί σου αρέσει από (σ)την Πρέβεζα;
Και η Πρέβεζα και η Άρτα µου αρέσουν. Ο τόπος, τα µέρη τα χρώ-

“∏ ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó Ù·Í›‰È”

µατα. Και οι ρυθµοί ζωής.
Τί δεν σου αρέσει από (σ)την Πρέβεζα;
∆εν µου αρέσει ο παραγκωνισµός της περιφέρειας από το κράτος,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ανθρώπους που ζουν εκεί.

Γεννήθηκε στην Πρέβεζα στις 8 Απριλίου 1983,
όπου τελείωσε το γυµνάσιο και το λύκειο.
Tο 2001 µετακόµισε στην Αθήνα, ως σπουδαστής πλέον,

Ποιά είναι τα σχέδιά σου για το άµεσο µέλλον;
Ένας ακόµη δίσκος και όσο το δυνατόν περισσότερες συναυλίες.

στα Τ.Ε.Ι Αθήνας στο Τµήµα “Πολιτικών Έργων Υποδοµής”,
όπου σπουδάζει µέχρι και σήµερα.
Αυτοδίδακτος έµαθε όσα χρειάζονταν µε την κιθάρα
που του έκανε δώρο ο πατέρας του το 1998.
Συνέχισε µε σπουδές σύγχρονου τραγουδιού στο εθνικό ωδείο.
Οι µουσικές επιρροές του είναι από τον χώρο του έντεχνου,
του παραδοσιακού και του rock.
Το 2004 κυκλοφόρησε το Single “Οι Άγγελοι Μαθαίνουν Να Πετάνε”.
από τη νεοσύστατη δισκογραφική εταιρία Atlantis Records.
Το 2006, κυκλοφόρησε ο δίσκος του « Οι λέξεις».
Από το καλοκαίρι του 2008, µε νέους µουσικούς στο πλευρό του,
ξεκινά τις ηχογραφήσεις δικής του παραγωγής µε νέα τραγούδια.
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Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο,
απο τους γονείς σας;
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ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

10 µÈ‚Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÙÂ
Είναι πια κοινή εµπειρία όλων µας –ακόµη κι όσων από εµάς έχουν

Σικάγο και τηλεκριτικός του «Entertainment weekly», µας χάρισε για δεύ-

κάνει, τρόπον τινά, «επάγγελµά τους» την ανάγνωση και παρακολού-

τερη φορά ένα εντυπωσιακό αστυνοµικό µυθιστόρηµα. Το «Σκοτεινός

θηση της ετήσιας βιβλιοπαραγωγής–, το σάστισµα µπροστά στην πλη-

τόπος» (Μεταίχµιο) είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ γραµµένο µε µαεστρία

θώρα των τίτλων, η οποία αντιστοιχεί σε µια εξίσου µεγάλη ποικιλία

και θέµα, αυτή τη φορά, τη µητροκτονία και την αδελφοκτονία. Η αστυ-

ειδών και θεµατικών. Βρήκαµε λοιπόν το θάρρος, µε το ρίσκο πάντοτε

νοµική πλοκή είναι το πρόσχηµα για µια σε βάθος ανατοµία οικογενεια-

να απογοητεύσουµε κάποιους από εσάς, να σας προτείνουµε δέκα τίτ-

κών και κοινωνικών σχέσεων.

λους από την παραγωγή του 2008 και 2009 για τους οποίους θα «βάζα-

Σε άλλο κλίµα, η «Μυστική γραφή» (Καστανιώτης) του Σεµπάστιαν

µε το χέρι στη φωτιά».

Μπάρυ ανήκει στα βιβλία που όταν κανείς τα έχει διαβάσει τα φυλάει για

Αρχίζοντας από την ελληνική πεζογραφία, οι προτάσεις µας περιορίζο-

πάντα στη βιβλιοθήκη του, γίνονται µέρος της προσωπικής του ιστορίας.

νται σε δύο µυθιστορήµατα του 2009, και µια νουβέλα του 2008. Η νου-

Το ηµερολόγιο µιας γυναίκας µέσα από την ψυχιατρική κλινική στην

βέλα, για να ξεκινήσουµε από το παλιότερο από τα τρία βιβλία, δεν

οποία νοσηλεύεται αντιπαραβάλλεται µε την µαρτυρία του ψυχιάτρου

είναι άλλη από την «Ανάκριση» (Κέδρος) του Ηλία Μαγκλίνη, ένα

της, σε ένα χαµηλόφωνο γεµάτο υπόγειες εντάσεις και χυµούς βιβλίο.

βιβλίο σκληρό και καίριο για τη σχέση ανάµεσα σε πατέρα και κόρη, µε

Παραµένοντας στη µυθοπλασία, αλλά µε εικόνες, δύο από τα σηµαντι-

φόντο τα κρατητήρια της χούντας και το µηδενιστικό κοινωνικό τοπίο

κότερα βιβλία του είδους που αποκαλείται «γραφιστικό µυθιστόρηµα»,

του σύγχρονου κόσµου. Γραµµένη απλά, µε γλώσσα ξυράφι, ολοκλη-

το ένα ελληνικό. Πολύς ντόρος έγινε για το «Logicomix» (Ίκαρος) του

ρωµένους κι ενδιαφέροντες χαρακτήρες, µοντέρνο και λίαν τολµηρό

Απόστολου ∆οξιάδη – και δικαίως. Πρόκειται για ένα άρτιο, έξυπνο,

θέµα, η νουβέλα του Μαγκλίνη δεν είναι από τα βιβλία που προσφέρο-

διδακτικό, θαυµάσια κατασκευασµένο βιβλίο, που βάζει τον πήχη για το

νται για ανάγνωση υπό σκιάν, για χαλάρωση ή διασκέδαση. Απαιτεί

ελληνικό graphic novel πολύ ψηλά. Στην κορυφή πάντως της πυραµίδας

συµµετοχή, πνευµατική και σωµατική.

θα βρείτε το µοναδικό «κόµικ» που έχει, µέχρι σήµερα, βραβευτεί µε

Από την άλλη, το µυθιστόρηµα του ηπειρώτη συγγραφέα και δικηγόρου

Πούλιτζερ. Η σειρά «Maus» (έχουν βγει δύο βιβλία συνολικά, στα ελλη-

Βασίλη Γκουρογιάννη «Κόκκινο στην πράσινη γραµµή» (Μεταίχµιο)

νικά από τις εκδόσεις Zoobus) του Αρτ Σπίγκελµαν έχει ως θέµα του τη

είναι το καλύτερο ίσως της χρονιάς που διανύουµε, αν όχι των τελευ-

ζωή στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Οι Εβραί-

ταίων χρόνων. Τα είπαµε και τον προηγούµενο µήνα: Ο Βασίλης Γκου-

οι αναπαριστούνται ως ποντίκια, οι Ναζί γάτες, αλλά όλο το ζουµί είναι

ρογιάννης φέρνει στο φως το δικό µας, ελληνικό, καλά κρυµµένο «βιετ-

στη σχέση του ήρωα-σχεδιαστή µε τον επιζήσαντα πατέρα του. Απόλυ-

νάµ», µαζί µε όλα τα συλλογικά τραύµατα ή µυθεύµατα που δεν τολµά-

το must του παγκοσµίου story telling το οποίο, πράγµα ανεξήγητο, µετα-

µε να αγγίξουµε. Ούτε κι αυτό ενδείκνυται για αναγνωστική ραστώνη

φράστηκε µε καθυστέρηση σχεδόν είκοσι χρόνων στη χώρα µας.

στην παραλία, από την άλλη όµως δεν διαβάζουµε όλοι «για να ξεχνιό-

Από τα non fiction βιβλία, δύο µονάχα προτάσεις. Πρώτο, «Η Ιστορία του

µαστε».

λαού των Ηνωµένων Πολιτειών» (Αιώρα) του Χάουαρντ Ζιν. Αν θέλει

Από τα τελευταία ελληνικά µυθιστορήµατα του καλοκαιριού, η Ζυράννα

κανείς ντερντεµέ και σώνει να είναι αντιαµερικανός, τουλάχιστον να

Ζατέλη κάνει µε το «Το πάθος χιλιάδες φορές» (Καστανιώτης) τη δική

γνωρίζει το γιατί. Και δεύτερο, µια αυτοβιογραφία: Η απίθανη ζωή του

της επιστροφή, στη συνέχεια του προηγούµενου επίσης ογκώδους «Ο

τροµερού εστέτ «Όσκαρ Ουάιλντ» (Πατάκης) στην καλύτερη εκδοχή της

θάνατος ήρθε τελευταίος». Πρόκειται για το δεύτερο µέρος της τριλο-

από τον Richard Ellmann. Βικτωριανή Αγγλία κι ένα πνεύµα που δεν

γίας µε τον τίτλο «Με το παράξενο όνοµα Ραµάνθις Ερέβους», κι όσοι

χωράει πουθενά…

το έχουν ήδη διαβάσει µιλάνε για ένα εντυπωσιακό µυθιστόρηµα. Αν το

Τι άλλο να πούµε; Καλές αναγνώσεις και καλό καλοκαίρι.

A

προτείνουµε χωρίς να το έχουµε διαβάσει; Ναι, πράγµατι. Να µην
πάρουµε κι εµείς ένα ρίσκο;
Από τη µεταφρασµένη λογοτεχνία, ξεκινάµε µε… ανατριχίλες: Μετά το
περσινό «Αιχµηρά αντικείµενα», η Τζίλιαν Φλιν, συγγραφέας από το

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

Black lips
“200 million thousand”
Vice rec.
Στο πέµπτο δίσκο των Black lips τίποτα δεν αλλάζει επί της ουσίας, όµως
ίσως είναι η καλύτερη ως τώρα κυκλοφορία τους. Τα “200 million
thousand” µοιάζει σαν να ‘χει ξεπηδήσει από την δεκαετία του ‘60 µε το
“let it grow” να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγµατα. Άλλες
αξιοσηµείωτες στιγµές είναι το καταιγιστικό “take my heart”, το “starting
over” µε τα απίθανα δεύτερα φωνητικά, η διασκευή στο “again & again”
που είχε ερµηνεύσει ο Iggy Pop όταν ήταν µέλος των Iguanas, καθώς και
το “short fuse” που δυσκολεύτηκα να µην το συγκρίνω µε το “capitalism
stole my virginity” των International noise conspiracy. Επικρατήσανε οι
δεύτεροι. A

Sonic Youth
“Eternal”
Matador rec.

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

The horrors
“Primary colours”
XL rec.
Μετά τον πρώτο δίσκο τους “strange house” το 2007 κανείς δεν περίµενε
τέτοια συνέχεια από τους Horrors. Το λήµµα ωρίµανση δεν αρκεί για να
αποδώσει την εξέλιξη των Βρετανών. Καταρχήν η θολή εικόνα του εξωφύλλου µας δίνει ένα σαφές µήνυµα για το περιεχόµενο. Shoegaze προτεραιότητα. Κι όντως µε το εναρκτήριο κιόλας “mirror’ s image” οι κιθάρες
αρχίζουν να fuzz-άρουν, ενώ στο επόµενο “three decades” καθορίζουν την
ονειρική (dream pop) ατµόσφαιρα κι έτσι πάει µέχρι τέλους. Η συνταγή
συµπληρώνεται µε τις post punk ερµηνείες του Faris Badwan και την
garage αισθητική που διαπνέει όλο το δίσκο. Το “primary colours” άλλοτε
βίαιο, άλλοτε υπνωτικό, σίγουρα αποτελεί µια από τις εκπλήξεις της χρονιάς και οι Horrors ανεβάζουν πλέον τις προσδοκίες µας για το µέλλον. A

Low frequency in stereo
“Futuro”
Rune grammofon rec.

Απτόητοι οι Sonic Youth αποχαιρετούν την τρίτη δεκαετία της δισκογραφικής τους δραστηριότητας µε την κυκλοφορία του δίσκου “eternal”. Σε
σχέση µε τις τρεις προηγούµενες δουλειές τους εδώ ο ήχος γίνεται πιο
σκληρός και στιγµές αναβιώνει το θρυλικό πλέον “sister”. Το εναρκτήριο
“sacred trickster” δίνει αφορµή στην Kim Gordon για µια ερµηνεία που
περνάει κι αυτή στις κλασικές, ενώ το ντουέτο µε τον Moore στο τραγούδι
που ακολουθεί µόνο ανοργασµικό δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί,
παρά τον παραπλανητικό του τίτλο. Η αργόσυρτη ερµηνεία, σήµα κατατεθέν, του Thurston σφραγίζει το “antenna”, όµως η έκπληξη έρχεται στο
“thunderclap” όπου o Moore ακούγεται σαν τον Darby Crash των Germs.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι Sonic Youth έπειτα από 20 και βάλε χρόνια
συνεργασίας µε την Geffen records µετακοµίσανε στην Matador. A
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Οι Νορβηγοί Low frequency έχουν καθιερωθεί στη συνείδησή µας ως µια
κιθαριστική pop µπάντα µε έντονες επιρροές από του Joy division, τους
Can και τους Sugarcubes. Και σ’ αυτό το δίσκο πρωταρχικό ρόλο παίζουν
οι στιβαρές µελωδίες και το ογκώδες µπάσο, αλλά σε αντίθεση µε τις πιο
µουντές ατµόσφαιρες που µας είχαν συνηθίσει εδώ δεν διστάζουν να
γίνουν πιο παιχνιδιάρηδες και ερµηνευτικά και ηχητικά θυµίζοντας αρκετά
τους Stereolab. Ενώ ξεκινούν, λοιπόν, µε το ανεβαστικό “Texas fox”, συνεχίζουν µε το post punk “Geordie la forge”, περνούν στο πιο υποτονικό “Mt
Pinatubo” και καταλήγουνε στο αλά krautrock “solar system” κλείνοντας
τον δίσκο. A
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Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ KAKABA*

Ο παλαιστής

Οι Πεφωτισµένοι

Ο κάτσερ (είδος πάλης στις Η.Π.Α.) Ράντι
Ρόµπινσον, στη δεκαετία του `80, βρισκόταν στο
απόγειο της καριέρας του, όµως είκοσι πέντε
χρόνια µετά, παλεύει πιά µόνο για να επιβιώσει.
Το δράµα του Darren Aronofsky βασίζεται απόλυτα πάνω στον πρωταγωνιστή του Mickey
Rourke που ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του
του σκηνοθέτη συνθέτει το σηµαντικότερο ρόλο
της καριέρας του. Μια ταινία για λίγους θεατές
αλλά που αξίζει να δείτε για να θαυµάσετε την
εξαίρετη ερµηνεία του Ρουρκ. A

Ο Πάπας έχει µόλις πεθάνει και οι 4 καρδινάλιοι
- υποψήφιοι να τον διαδεχθούν δολοφονούνται.
Υποπτευόµενοι τους Illuminati ( Πεφωτισµένοι )
η ηγεσία του Βατικανού καλούν τον καθηγητή
Robert Langdon (Τοµ Χανκς) να λύσει το µυστήριο. Καίτοι πολύ καλύτερο από το Κώδικα Ντα
Βίντσι το έργο αποτυγχάνει να δικαιώσει τις
προσδοκίες του κοινού κυρίως λόγω του αφελεστάτου σεναρίου. Και του ήκιστα ενδιαφέροντος
θέµατος. Εν τούτοις λόγω της ταχείας αφήγησης παρακολουθείται ευχάριστα
Χρήζει µνείας ο Stellan Skarsgerd ως αρχηγός
της Ελβετικής φρουράς του Βατικανού. A

Ώρα για σερφ
Ο διάβολος φορούσε prada
H άχαρη ρεπόρτερ Άντυ Ζακς (Anne Hathaway)
ψάχνοντας για δουλειά προσλαµβάνεται ως
γραµµατέας από την διευθύντρια του περιοδικού
µόδας Runway Μιράντα Πρέσλι (Meryl Streep)
µια άκρως απαιτητική γυναίκα που από τη πρώτη
στιγµή κάνει τη ζωή της Άντυ κόλαση. Όµως η
Άντυ παρά τις δυσκολίες αποδεικνύεται ικανότατη και άξια βοηθός της Μιράντα. Μέχρις ότου ο
φίλος της και η παρέα της τη θέτουν προ του
διλήµµατος Καριέρα η προσωπική ζωή;
Η ταινία βλέπεται ιδιαιτέρως ευχάριστα κυρίως
λόγω της ερµηνείας της Στριπ αλλά και του
εντυπωσιακού περιγύρου της haute couture. Εξαιρετικά γλυκός και ο Στάνλι Τούτσι. A

Ένας εκπληκτικός µικρόσωµος Πιγκουΐνος θαυµαστής του παλιού πρωταθλητή σερφ Ζ ρίχνεται
µε πείσµα στο ετήσιο πρωτάθληµα σερφ έχοντας να αντιµετωπίσει τον νυν βίαιο πρωταθλητή
Τέρας. Στη πρώτη κιόλας αντιπαράθεση ο µικρός
ηττάται και µεταφέρεται από τη πανέµορφη ναυαγοσώστρια στον γιατρό, κάπου στα βάθη του
τροπικού δάσους. Ο µόνος που ανησυχεί για
εκείνον είναι ο φίλος του Τσίκεν Τζο, ένας κοινός κόκκορας, µοναδικός µη πινγκουίνος που
µετέχει στον αγώνα. Ο γιατρός αποκαλύπτεται
πως είναι ο Ζ που τονώνει το ηθικό του µικρού
αλλά και τον κάνει να καταλάβει πως η φιλία είναι πιό σηµαντική από τη
νίκη. Μια εξαιρετικά γλυκειά, ευαίσθητη και διασκεδαστική ταινία µε έξυπνο σενάριο, υπέροχες ερµηνείες και σαφή ηθικά διδάγµατα που απευθύνεται σε όλους τους θεατές, ανεξαιρέτως ηλικίας. A

Προσεχώς ζάµπλουτοι
Υποψίες
Έναν χρόνο µετά το αυτοκινητιστικό δυστύχηµα
στο οποίο υπέπεσε και κόστισε την ζωή στον
πατέρα του, ο 18χρονος Κάιλ, αντιµετωπίζει
προβλήµατα συµπεριφοράς. Το τελευταία του
έκρηξη θα του κοστίσει τρίµηνο κατ οίκον περιορισµό, που αν τον καταπατήσει θα πάει σε αναµορφωτήριο. Γρήγορα θα βαρεθεί τη τηλεόραση
και τα παιχνίδια βίντεο και θ’ αρχίσει να παρακολουθεί τους γείτονές του. Μερικά πολύ
περίεργα περιστατικά όµως θα κάνουν τον
έφηβο να πιστέψει, πως στην απέναντι κατοικία,
ζει ένας κατά συρροή δολοφόνος. Tο Disturbia
είναι εµπνευσµένο από τον Σιωπηλό Μάρτυρα του Hitchcock. Στη θέση του
Stewart ο ταλαντούχος εικοσάρης Shia LaBeouf που δείχνει πως διαθέτει
τα εχέγγυα για ένα σπουδαίο µέλλον. Μαζί του η όµορφη Sarah Roemer,
ο David Morse και η γοητευτική Carrie-Anne Moss. A

Αδέκαρος κυνηγός θησαυρών ανακαλύπτει στοιχεία για την ύπαρξη ενός ναυαγίου που µετέφερε χρυσό από την αµερική στην Ισπανία και
ρίχνεται στο κυνήγι του µαζί µε την γλυκύτατη
πλην πρώην σύζυγό του. Στην προσπάθειά τους
µπλέκονται καλοί, κακοί και αδιάφοροι αλλά
τελικά ως συνήθως το καλό και ο έρωτας θριαµβεύουν. Ο McConaughey εµηνεύει έναν όµορφο
πλην σαχλό χαρακτήρα και η Kate Hudson έναν
αντίστοιχο θηλυκό χαρακτήρα. Αν σας αρέσει το
δίδυµο θα χαρείτε µια καλοκαιρινή, ροµαντική
περιπετειούλα που θας κάνει να χαµογελάσετε
αρκετές φορές. A

*Ο Aλέξανδρος Κακαβάς είναι σεναριογράφος.
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

iPhone 3GS: S for Speed!
Στο WWDC που έγινε στην µακρινή California, ανακοινώθηκε η τρίτη γενιά του iPhone.
Το όνοµα αυτού iPhone 3G S, µε το “S” να συµβολίζει το Speed, δηλαδή την ταχύτητα.
Λογικό, αφού σύµφωνα την Apple, είναι από δύο µέχρι τέσσερις φορές γρηγορότερο
συγκριτικά µε το iPhone 3G, ανάλογα µε την διεργασία.
Πλέον, µε ενσωµατωµένο HSDPA οι ταχύτητες για surfing στο Web, e-mailing, streaming
media θα είναι ακόµα καλύτερες, για την ακρίβεια, διπλάσιες και θα φτάνουν τα 7.2
Mbps. Αυτή η ταχύτητα θα µπορεί να διαµοιράζεται και στον υπολογιστή σας αφού
πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα για sharing της 3G σύνδεσης του iPhone (tethering),
χαρακτηριστικό του OS3. Η κάµερα, όπως ήταν αναµενόµενο, µπορεί πλέον να τραβάει
και video στα 30fps µε δυνατότητα zoom, ενώ πλέον αναβαθµίστηκε στα 3 Megapixels
µε δυνατότητα για autofocus χαρίζοντας σας ακόµα καλύτερες φωτογραφίες.
Επιπρόσθετα εφοδιάζεται µε πυξίδα που δίνει επιπλέον δυνατότητες στην
built-in εφαρµογή Google Maps κάνοντας ακόµα πιο εύκολο το navigation.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η λειτουργία που επιτρέπει στον χρήστη µέσω φωνητικών εντολών να κάνει κλήσεις, να αλλάζει τραγούδια στο
iTunes και γενικότερα να ελέγχει πλήρως το iPhone 3G S. Ανανέωση έγινε και
στην µπαταρία αφού πλέον αυξήθηκε η αυτονοµία του τηλεφώνου. Τέλος, οι
χωρητικότητες διπλασιάστηκαν, δηλαδή το µικρό iPhone θα έχει χωρητικότητα
16GB ενώ το µεγάλο 32GB. Τα χρώµατα δεν θα αλλάξουν ενώ ούτε εξωτερικά θα
υπάρχουν διαφορές συγκριτικά µε το υπάρχον µοντέλο.
Η Apple δεν είναι διατεθειµένη να δώσει πληροφορίες για το hardware του νέου
iPhone 3G S αλλά είναι ευρέως γνωστό ότι το νέο κινητό έχει βελτιωθεί στα σηµεία.
Εξοπλισµένο µε επεξεργαστή Cortex A8 στα 600MHz και GPU PowerVR SGX το
iPhone 3G S χαρακτηρίζεται από το Cupertino ως “The Fastest iPhone Ever” όχι άδικα.
Χρησιµοποιεί ταχύτερο επεξεργαστή σε σύγκριση ακόµα και µε το iPod touch 2ης γενιάς
και ανοίγει τον δρόµο για ταχύτερες εφαρµογές µε µεγαλύτερη L2 cache αλλά και υποστήριξη OpenGL ES 2.0. Η RAM έχει επίσης αναβαθµιστεί στα 256MB από τα 128MB.
Το φαινόµενο iPhone δείχνει ότι πλέον ωρίµασε και αποτελεί µια ολοκληρωµένη συνταγή για τους απανταχού υποψήφιους χρήστες. Λειτουργίες που για πολλά από τα κινητά
της αγοράς ήταν κάτι standard, στο iPhone έλειπαν ελέω του πολύ καλού UI. Πλέον το
iPhone 3GS δείχνει το δρόµο που θα ακολουθήσει η Apple και ενσωµατώνει λειτουργίες
που έλειπαν τόσο καιρό. Το σίγουρο είναι ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα κάνουµε
review το iPhone 4G…
Το iPhone 3G S θα είναι διαθέσιµο στην Ελλάδα µέσα στον Ιούλιο από τη VodaFone και
τη Cosmote που δέχονται ήδη προπαραγγελίες, µε άγνωστη ακόµη τιµή. A
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GADGETS
Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

Nokia N86:
Ο Χορός των Megapixel
H Nokia ρίχνει µπαίνει στην
αρένα των megapixels µε
το N86 και CCD 8
megapixels µε φακό Carl
Zeiss Tessar. Οι φωτογραφίες
αποθηκεύονται στα 8GB ενσωµατωµένης µνήµη ή στην microSD που µπορεί να
φτάσει τα 16GB. Εννοείται πως HSDPA, A-GPS, WiFi 802.11b/g, Bluetooth 2.0
µε EDR, TV out, FM transmitter και στενή συνεργασία µε το Ovi θεωρούνται
δεδοµένα. Ευχάριστη έκπληξη η πυξίδα και η τρίµηνη δωρεάν χρήση φωνητικής
καθοδήγησης. Η OLED οθόνη έχει διαγώνιο 2.6? και το λειτουργικό δεν είναι
άλλο από το κλασσικό S60 3rd edition, feature pack 2.
Το Nokia N86 είναι περίπου σαν το N96 µε µικρότερη οθόνη, OLED τεχνολογίας, χωρίς DVB-H αλλά µε το kick stand. Μια πολύ ολοκληρωµένη overall πρόταση για όσους θέλουν να αφήσουν την φωτογραφική µηχανή στο σπίτι.
Πηγή: Electroworld - Τιµή: 489

Canon 500D : DSLR High Def
Η νέα CANON 500D αν µη τι άλλο
ανεβάζει τον πήχη των DSLR και συνεχίζει επάξια το όνοµα των Digital Rebel µε
την δική της κωδική ονοµασία T1i.
Η CANON στην «µικρή» κατηγορία των
DSLR φτάνει πλέον τα 15 MegaPixel
σε µια µηχανή των 800 ευρώ για το kit µε
τον φακό 18-55mm (που δεν θα µπορέσει
να ευχαριστήσει τους απαιτητικούς),
ενώ πλέον γράφει βίντεο HD 1920x1080
στα 20 καρέ µε τα 30 καρέ να ρίχνουν
την ανάλυση στο 1280x720.
Ο επεξεργαστής είναι ο καινούριος Digic
4 για πιο γρήγορες λήψεις, ενώ έχει προστεθεί και HDMI έξοδος για σύνδεση µε
την High Def σας TV Screen.
Ο αποθηκευτικός χώρος έπεσε σε µέγεθος SD (από το κλασικό CF).
Πηγή: Adorama - Τιµή: 819

MLS Destinator 5000 PNA (3D-RealView):
3D Navigation!
Η νέα γενιά των συστηµάτων πλοήγησης,
το 5000 έρχεται µε βασικά του
χαρακτηριστικά την εξαιρετική 5 ιντσών
οθόνη, τη 3D RealView απεικόνιση
και την τελευταία έκδοση
του λογισµικού Destinator 8.0.10.28.
Η τελευταία στηρίζεται σε φωτογραφίες από δορυφόρο που απαιτούν 4.68GB
στην κάρτα 8GB SDHC class 4 που συνοδεύει τη συσκευή.
Στα ηλεκτρονικά το κλασσικό Sirf III ευθύνεται για το καλό σήµα
από τους δορυφόρους, ενώ ο Sirf Atlas III - Dual Core σε συνδυασµό
µε τα 64MB ROM, 64 ΜΒ RAM και 512ΜΒ flash memory,
καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες για πλοήγηση ή αναπαραγωγή πολυµέσων,
κάτι που ίσως ενδιαφέρει αρκετούς λόγω και του µεγέθους της οθόνης.
Οι χάρτες είναι οι πολύ καλοί της NGI και σε συνδυασµό
µε τη νέα όψη του χάρτη που δίνει και το όνοµα της στη συσκευή
(3-D RealView) διαθέτει εικόνες από δορυφόρο που καλύπτου
17 µεγάλες πόλεις της Ελλάδας και δίνοντάς µας µια νέα εµπειρία
πλοήγησης. Μια και το καλοκαίρι έφτασε, αποτελεί µια πολύ καλή
πρόταση για τους καλοκαιρινούς προορισµούς.
Πηγή: plaisio.grΤιµή: 349

CANON POWERSHOT D10: underwater photo

Victorinox SwissFlash 16GB: USB σουγιάς!
H Victorinox µας συνοδεύει πολλά χρόνια τώρα και
το χαρακτηριστικό crossed-logo της βρίσκεται
σε πάρα πολλά σπίτια.
Επειδή οι καιροί έχουν αλλάξει και η τεχνολογία
έχει µπει για τα καλά στη ζωή µας, ο Ελβετικός σουγιάς
που παρουσιάζουµε διαθέτει εκτός από κατσαβίδι, µαχαίρι, ψαλίδι, λίµα, µπρελόκ κτλ, έχει laser φακό και επίσης
Flash Drive µε χωρητικότητα 16GB για να αποθηκεύετε
εκεί τα δεδοµένα σας, τις φωτογραφίες σας,
τα βίντεο σας και την µουσική σας.
Η Victorinox Swiss Army σας δίνει αυτή τη δυνατότητα
µε τον SwissFlash σουγιά της.

Η D10 είναι η πρώτη υποβρύχια φωτογραφική µηχανή
της Canon, η οποία σε πολλά από τα compact µοντέλα της
δεν απογοήτευσε το κοινό της προσφέροντας
underwater housings. Με εµφάνιση που παραπέµπει
στον κόσµο του Μποµπ Σφουγγαράκη
και εύκολα αντικαθιστόµενα πλαστικά µέρη,
τα 12Mpixel της σε συνδυασµό µε τον 35-105mm φακό της
προσφέρουν µια ξεχωριστή εµπειρία µέσα καθώς
και έξω από το νερό. Αν καταδυθείτε κάτω από τα 10 µέτρα
µην την πάρετε µαζί σας καθώς δεν θα αντέξει.
Επιπλέον είναι shock και dust proof και οι 2.5 ίντσες
του lcd display της έχουν extra φωτεινότητα για να µπορείτε
να το διακρίνετε πιο εύκολα µέσα στο νερό.
Σχεδιασµένη εξαρχής για να ζει κάτω από το νερό,
υπόσχεται να σας συνοδεύει στις υποβρύχιες πόζες σας!
Πηγή: e-photoagora

Πηγή: VictorInox Store
Τιµή: $144.95
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. Επώνυµο δηµάρχων της Άρτας (αιτ.) 2. Ποδοσφαιρική...βασίλισσα - Υποθέτει 3. Χωριό κοντά στη λιµνοθάλασσα Λογαρού
4. Το τζαµί του Φαϊκ Πασά 5. Συνδικαλιστικά αρχικά (αντιστρ.) - Πληθυντικός άρθρου (αντιστρ.) - Αποτρέπει 6. Λουλούδια- Βιβλικό πρόσωπο 7. ∆ιστάζει - Κατανοητά 8. ∆εν τους λείπει...τίποτα 9. ∆εικτικό µόριο
- Νόστιµα χόρτα που φυτρώνουν σε µεγάλο υψόµετρο, στα Τζουµέρκα 10.
Χωριό του κάµπου, κοντά στην ‘Αρτα.
ΚΑΘΕΤΑ 1. Χωριό του ∆ήµου Αγνάντων 2. Εταιρικά αρχικά - ∆ικά σου
- Τη βάζουν στα µαλλιά 3. Είναι χτισµένη σε υψόµετρο 600, στα ∆υτικά
Τζουµέρκα - Νότα 4. Η συγχώνευσή του το 1960, µε τον Παναµβρακικό και τον Αετό δηµιούργησαν την Αναγέννηση Αρτας 5. Άρθρο (πληθ.)
6. Ασιατικό κράτος - Κλωστή 7. Ηγεµόνας της Ηπείρου, παππούς της
Ολυµπιάδας µητέρας του Αλέξανδρου - Πρόθεση 8. Όπως το 5β οριζ.
- Λέµε και τον εύστροφο άνθρωπο 9. Κατάληξη αρσενικού ουσιαστικού
- Φωνήεντα 10 Υποθετικός σύνδεσµος Σ Ε Λ Τ ΣΟΥ Β Η
Συνοικισµός του ∆ήµου Αθαµανίας.
Τ Σ Ι ΠΡ Α Κ Α Ι
(Η λύση στο επόµενο τεύχος)
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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
Τ.Ε.Ι.

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

ΦΙΛΟΘΕΗ
IN TIME CAFE
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ΠΡΕΒΕΖΑ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
CAFE CASA

ΠΕΤΑ
CAFE ΜΝΗΜΕΙO
CAFE ΣΗΜΕΙΟ

ΜΕΝΙ∆Ι
CAFE OCEAN

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
DALI CAFE
eNVy
THERAPY BAR
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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
της εφηµερίδας “ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ”.
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