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EDITORIAL

Σεπτέµβριος 2009

Οι κανόνες του παιγνιδιού
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3ος ∆ιαγωνισµός διηγήµατος
Οι βραβεύσεις των νικητών στις
26 Σεπτεµβρίου στην Άρτα
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Βουλευτικές εκλογές 2009
Αλλαγή σκηνικού

Κάµερα στο χέρι
Ο Πέτρος Τατσόπουλος
συνηγορεί υπέρ της λογοτεχνίας

14

Digital savvy
Η νέα ευρωπαϊκή γενιά.
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Απόστολος Τόδουλος
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Συνέντευξη: Ντίνος Γιώτης

Σ Τ Η Λ Ε Σ
4. Verbatim
Από την Αγνή Ιωάννου
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Γιωργάκης έγινε Γιώργος. Τα Μίντια που µέχρι χθες τον
λοιδωρούσαν ανακάλυψαν σήµερα τις χαµένες αρετές
του. Και όµως ο Γιώργος Παπανδρέου είναι αυτό που ήταν
πάντα. Ένας συγκροτηµένος και ενηµερωµένος πολιτικός
µε αναγνώριση στη διεθνή σκηνή. Εκτός και αν κάνουν λάθος
τόσοι ξένοι ηγέτες. Ένας ειλικρινής πολιτικός που θέλει να αφήσει
πίσω του έργο. Γιατί από δόξα και αναγνώριση είναι χορτασµένος,
τρεις γενιές πίσω.
Το ΠΑΣΟΚ έχει µια µοναδική ευκαιρία να πραγµατοποιήσει το
καθολικό αίτηµα της κοινωνίας στην τελευταία εικοσαετία, ήτοι
αυτό άκουγε στο όνοµα εκσυγχρονισµός είτε στο όνοµα µεταρρύθµιση είτε επανίδρυση του κράτους. Με άλλα λόγια να δηµιουργήσει ένα κράτος ευνοµούµενο που θα σέβεται τον πολίτη. Οι
ευκαιρίες υπήρξαν αλλά χάθηκαν, επειδή εκείνοι που τις είχαν τις
άφησαν να ξεφύγουν µέσα από τα χέρια τους µε αποτέλεσµα
σήµερα η χώρα να βιώνει ένα καθεστώς ανοµίας, µε την απαξίωση
θεσµών, νόµων και αξιών, σε όλα τα επίπεδα. Από τη βάναυση
καταστροφή του περιβάλλοντος µέχρι τις διεφθαρµένες δηµόσιες
υπηρεσίες.
Είναι λίγο παράδοξο να συζητούµε, εν έτει 2009 τους κανόνες έστω τους συστηµικούς - του παιγνιδιού. Και όµως, δυστυχώς,
αυτό είναι το ζητούµενο. Και αν αυτό είναι το ζητούµενο, το στοίχηµα πώς αυτοί οι κανόνες θα τεθούν εν µέσω οικονοµικής κρίσης?
Σε µια χώρα υπερχρεωµένη που για να εξυπηρετεί τις τρέχουσες
ανάγκες της συχνά καταφεύγει σε εξωτερικό δανεισµό, σε µια
χώρα µε µικρή ανταγωνιστικότητα και προιόντα χαµηλής ποιότητας, σε µια χώρα µε ένα σηµαντικό κοµάτι του πληθυσµού της στα
όρια της φτώχιας, το µεγάλο ερώτηµα είναι πως θα λύσουµε το
σταυρόλεξο, ποδηλατώντας ταυτόχρονα. Τουτέστιν πως θα πετύχουµε την περιβόητη ανάπτυξη χωρίς να σφίξουµε και άλλο τη
θηλειά στο λαιµό µας. ∆εν µένει παρά να δούµε. A
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5. Πνεύµα Αντιλογίας
Από τον Αντίλογο

17. Βιβλίο
Από τον Κώστα Κατσουλάρη

16
∆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: Πέτρος Τατσόπουλος, Ντοκ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αrta Press
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Θωµάς Ξυλογιάννης, Τηλ.: 6945 834691
WEB DESIGNER: Utopia
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΕΛΛΑΣ, Μάνης 10, 16ο χλµ. Λ.Λαυρίου, Παιανία

20. Ψηφιακός κόσµος
Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Παναγιώτης Γιώτης
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.

www.artapress.gr

21. Gadgets

e-mail: artapress@yahoo.gr
Εξώφυλλο: Xαλκογραφία της Μαρίας Ζιάκα

Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη
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VERBATIM

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επιµέλεια: Αγνή Ιωάννου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΖΗΣ

"Τo ΠΑΣΟΚ δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ οµοσπονδία
ηµιανεξάρτητων φεουδαρχών"
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, αποστέλλει
εγκαίρως SMS στους βογιάρους του κόµµατος

Πέθανε σε ηλικία 56 ετών, την
Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου, από
ανακοπή καρδιάς, στον ύπνο
του, ο διακεκριµένος σε διεθνή φεστιβάλ ντοκιµαντερίστας Γιώργος Κολόζης. Μεταξύ των ντοκιµαντέρ που
φέρουν την υπογραφή του
είναι και τα «Αιγαίο νυν και
αεί» (2003), «Ου τόπος»
(2002), «Τα τραγούδια των
νοµάδων» (1999). Η πιο πρόσφατη δουλειά του ήταν η παραγωγή των επεισοδίων της σειράς του ΣΚΑΪ "Οι µεγάλοι
Έλληνες" (2009). Για το κινηµατογραφικό ντοκιµαντέρ «Το πήδηµα του Κατσαντώνη και ο
µπαρµπα Λάµπρος» είχε βραβευτεί στη Ρωσία µε τον Αργυρό Ιππότη
Το καλοκαίρι του 2007, µε αφορµή το Tzoumerka Art Festival, του οποίου είχε αναλάβει την
καλλιτεχνική διεύθυνση, έδωσε µια συνέντευξη στην ARTA PRESS (τεύχος 24/Σεπτ.
2007). Τον αποχαιρετούµε µε ένα µικρό απόσπασµα από εκείνη τη συνέντευξη.
" Πρωτοήρθα στα Τζουµέρκα, το 1981, όταν έκανα τη σειρα ντοκιµαντέρ "Τα βουνά της
Ελλάδας" για την ΕΡΤ...".
"Το εντυπωσιακό για µένα είναι ότι, µετά από 26 χρόνια, η τουριστική ανάπτυξη είναι χαµηλή και η περιοχή διατηρείται ακόµα παρθένα.Τα Tζουµέρκα για µένα είναι ο τελευταίος
φυσικος παράδεισος της Ελλάδας...". A

"Στο χωριο µου, όλοι, ακόµα και οι φίλοι µου είναι
φοροφυγάδες"
O ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ εκφράζει τον πόνο
του για το εθνικό σπορ της φοροδιαφυγής.
"Στο Μαξίµου και στην Ρηγίλλης κάνουν κουµάντο οι
εκλεκτοί της διαπλοκής!"
Ο ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙ∆ΗΣ
ανακαλύπτει, κατόπιν εορτής, την αλήθεια.
" Ο σταυρός προτίµησης είναι το θεµέλιο του πελατειακού κράτους, η ρίζα της φαυλοκρατίας. Όσο υπάρχει το
σύστηµα αυτό, ούτε διοίκηση θα αποκτήσουµε, ούτε
κόµµατα ιδεών"
Ο ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
αποτάσσοντας το σταυρό.
"Ο µεγάλος στόχος επετεύχθη"
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για
την κατά χρήση παραχώρηση του ΞΕΝΙΑ
στο δήµο Αρταίων από το υπουργείο
Πολιτισµού, µέσω του υπουργείου Τουρισµού.

"Πρωτοφανές φιάσκο για την πόλη της Αρτας,
η αρνητική απόφαση του ΚΑΣ"
Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
για την απόρριψη της πρότασης
να χαρακτηρισθεί το ΞΕΝΙΑ
ως διατηρητέο

"Μετα απο επίµονες προσπάθειες
ευοδώνεται ο αγώνας µας"
Ο ΠΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ
για το ίδιο θέµα

"Πολιτικοί µού είπαν να εγκαταλείψω την Ελλάδα"
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΣ "δίνει"
πολιτικούς στο ∆ικαστήριο της Καρλσρούης
"Είναι βλάκας"
Ο ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ (off the record αλλά...
on camera) για τον Κάνι Γουέστ, όταν ο γνωστός ράπερ
ανέβηκε στη σκηνή του Radio City και διέκοψε
την απονοµή των βραβείων MTV.
"Ο κ. Κετσπάγια έχει τα προσόντα
και θα τον στηρίξουµε"
Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
πριν αλλάξει γνώµη για
τον προτελευταίο προπονητή
του Ολυµπιακού.
ΣΚΙΤΣΟ: Eυριπίδης Ντοκοµές (Ντοκ)
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ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ
Ο επί τρεις τετραετίες δήµαρχος Άρτας
Κώστας Βάγιας απεβίωσε στις 3 Σεπτεµβρίου, σε ηλικία 77 ετών. Σηµαίνον πρόσωπο
της τοπικής κοινωνίας έβαλε τη σφραγίδα
του επί χρόνια τόσο στις αυτοδιοικητικές,
όσο και στις πολιτιστικές -µε την ιδιότητα
του προέδρου του "Σκουφά"- εξελίξεις της
Άρτας. Η πεζοδρόµηση της οδού Σκουφά,
που άλλαξε τη µορφή και τη λειτουργία του
ιστορικού κέντρου της πόλης, θεωρείται το
µεγαλύτερο έργο του. A

EKΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΖΙΑΚΑ

Έργα της ζωγράφου Μαρίας Ζιάκα (µε σπουδές
ζωγραφικής και χαρακτικής στη Φλωρεντία και στο
Λονδίνο) εκτίθενται στο νέο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης, µέχρι τις 27 Σεπτεµβρίου.
Η έκθεση αποτελείται από ένα σύνολο επτά πανό σε
καµβά το καθένα µε κύριο υλικό το λάδι και από σειρά
σαράντα έργων µικτής τεχνικής, καθώς και σχέδια
µεγάλων διαστάσεων.
Τα έργα της Μαρίας Ζιάκα που γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Πρέβεζα, εκτίθενται στον ίδιο χώρο µε τα
αρχαιολογικά ευρήµατα και είναι εµπνευσµένα από
την αρχαία Νικόπολη. A
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ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
Aγαπητό µου πνεύµα, δεν γνωρίζω εάν εγώ σου έλειψα, στο
διάστηµα της απουσίας µου, εσύ πάντως, δεν µου έλειψες
καθόλου. Σε διαβεβαιώνω χωρίς κανένα πνεύµα αντιλογίας...
Η επιστροφή µου συνέπεσε µε δύο µεγάλα γεγονότα: µε την
προκήρυξη πρόωρων εκλογών και µε τις δηλώσεις...Τσιτουρίδη.
Λίγες ηµέρες πριν από τις εκλογές οι κυβερνώντες υπόσχονται ότι θα κάνουν την επόµενη τετραετία όσα δεν πρόλαβαν
να κάνουν τα προηγούµενα έξι χρόνια και αναρωτιέµαι ποιός
τους εµπόδιζε αγαπητό µου πνεύµα.
Το αυτό συµβαίνει και µε ορισµένους από τους τοπικούς άρχοντες που θέλουν µια ακόµα τετραετία για να ολοκληρώσουν το
έργο τους. Μα πως γίνεται, αγαπητό µου πνεύµα, να πιστεύουν πως θα τα καταφέρουν µεγαλύτεροι, όταν δεν µπόρεσαν
να τα καταφέρουν νεώτεροι;
∆ιαβάζω ότι Πρόεδρος στο νέο ∆.Σ. του ΓΑΣ Αναγέννηση
Άρτας, για την επόµενη τριετία, εξελέγη ο δήµαρχος Αρταίων.
Κατόπιν τούτου, αγαπητό µου πνεύµα, είµαι βέβαιος ότι ο
Πάνος Οικονοµίδης βλέπει µακριά, πιο µακριά και από τις
δηµοτικές εκλογές του 2010...

Eίχα βγάλει το εισιτήριο από τον Ιούνιο, επειδή ήθελα να δω και να
ακούσω τους Archive από τις πρώτες σειρές των καθισµάτων. Ειλικρινά θα ξαναπλήρωνα ευχαρίστως 50 ευρώ για να απολαύσω ένα δίωρο
µουσικής πανδαισίας απο τους εκπληκτικούς Λονδρέζους, που εισήλθαν στην παγκόσµια µουσική σκηνή, πριν από 15 χρόνια, µε το
"Londinium". Η συναυλία ξεκίνησε µε τον Pollard Berrier (φωτό) να
ερµηνεύει το «Controlling Crowds", από το οµώνυµο τελευταίο
άλµπουµ τους, που πυροδότησε τον ενθουσιασµό του κοινού. Παίζοντας κοµµάτια κυρίως από την τελευταία δουλειά τους, ακολούθησαν
δύο ώρες ατµοσφαιρικής µουσικής πανδαισίας, χάρη και στην άριστη
ηχητική του θεάτρου Badminton.
Ο επανακάµψας Rosko John ανέλαβε την trip-hop πλευρά της συναυλίας , ενώ η απούσα Maria Q είπε σε ηχογράφηση το «Collapse/
Collide» από το… video wall, καθώς η µπάντα έπαιζε ζωντανά στη
σκηνή. Ήταν µια ξεχωριστή και εµνπευσµένη στιγµή της συναυλίας.
Το encore ξεκίνησε µε το "Londinium" και έκλεισε µε το «Again», που
ξεσήκωσε ολόκληρο το θέατρο. Το πλέον, ίσως, δηµοφιλές κοµάτι
τους , το «Fuck U», δεν τον έπαιξαν, αλλά µην τα θέλουµε και όλα
δικά µας...
Υ.Γ. Οι φωτογραφίες είναι από το κινητό µου.

A

Ντίνος Γιώτης

Θαύµα αγαπητό µου πνεύµα. Αίφνης το ΞΕΝΙΑ -µετά την
"ορθή συµφωνία", στο περιστύλιο της Βουλής, µεταξύ των
υπουργών Παπαγεωργίου, Μαρκόπουλου και Σαµαρά- απέκτησε στατική επάρκεια...
∆ιαβάζω, µε δέος, ότι πάνω από 1000 θέσεις έµειναν κενές
στο ΤΕΙ Ηπείρου. Σε τρία, µάλιστα, τµήµατα δεν θέλησε να
πάει ούτε ένας υποψηφιος. Έτσι θεωρώ επιβεβληµένο, αγαπητό µου πνεύµα, τον έναν και µοναδικό επιτυχόντα στο Τµήµα
Ζωικής Παραγωγής της Άρτας, να τον αλυσοδέσουν για να
τους µη φύγει και αυτός...
Ωστόσο, τώρα που το σκέφτοµαι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι βέβαιο ότι ο φοιτητής θα προσέλθει αυτοβούλως.
Που θα ξαναβρεί την ευκαιρία να του κάνει ιδιαίτερα µαθήµατα ένα ολόκληρο Τµήµα καθηγητών;
Και τώρα πως θα ζήσουµε χωρίς φοιτητές στην πόλη, αγαπητό µου πνεύµα; Ηταν και αυτοί µια κάποια λύση (για τις καφετέριες και τους ιδιοκτήτες γκαρσονιερών)...

Αντίλογος

Του Γιάννη Παλαβού
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Ολοκληρώνεται το Σάββατο, 26 Σεπτεµβρίου, µε την απονοµή των
βραβείων στους νικητές, ο 3ος ∆ιαγωνισµός ∆ιηγήµατος που συνδιοργανώνει η εφηµερίδα ARTA PRESS µε τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
και έχει την υποστήριξη του Συνδέσµου Φιλολόγων Νοµού Άρτας.
Είχαν προηγηθεί ο 1ος ∆ιαγωνισµός (Μάιος 2006) και ο 2ος ∆ιαγωνισµός (∆εκέµβριος 2007) που η επιτυχία τους έφερε µια νέα φουρνιά
διηγηµάτων, κυρίως νέων ανθρώπων.
Η δουλειά αυτών των παιδιών θα µας δώσει την αφορµή να συναντηθούµε στην Άρτα για να περάσουµε µαζί µια ηµέρα αφιερωµένη στο
βιβλίο. Το βράδυ θα απονεµηθούν τα βραβεία στους νικητές του διαγωνισµού, σε ειδική εκδήλωση, στην φιλόξενη αίθουσα "Μακρυγιάννης, ενώ νωρίτερα το απόγευµα θα έχουµε την ευκαιρία να συζητήσουµε για λογοτεχνία και τεχνικές της γραφής σε ένα σεµινάριο, που
γίνεται µε την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, στην ίδια
αίθουσα και στο οποίο είστε όλοι καλεσµένοι να παρακολουθήσετε. Οι
λογοτέχνες Γιάννης Καλπούζος, Κώστας Κατσουλάρης και Πέτρος
Τατσόπουλος, έχοντας την συγγραφική εµπειρία, θα σας µιλήσουν
για αυτό που αποκαλείται δηµιουργική γραφή, δηλαδή για τεχνικές
που διδάσκονται, εδώ και δεκαετίες σε άλλες χώρες.
Από τα 38 διηγήµατα που υποβλήθηκαν, επιλέχθηκαν, τελικά, για τη
µικρή λίστα, τα εξής δέκα (µε αλφαβητική σειρά των συµµετεχόντων):

1. "∆έκα γράµµατα" - Αµαραντίδου ∆ήµητρα
2. "Γλαρώ" - Βασιλάκη Ασπασία
3. "Τα εν οίκω µη εν δήµω" - Βλαστού Καλλιόπη
4. "Κόκκινη κλωστή δεµένη" - Γραµµένος ∆ηµήτρης
5. "Οι αφίσες" - ∆αγκλής Οδυσσέας
6. "Και ζωήν του µέλλοντος αιώνος αµήν" - Καλόγηρος Σωτήρης
7. "Πορτρέτο µιας ζωής" - Κρυωνά Αλίκη
8. "Η ζωή εν οίκω ευγηρίας" - Μανιωράκη Ελένη
9. "20 mg Μορφίνης" - Παππάς Παναγιώτης
10."Το ποτάµι κυλάει και χάνεσαι" - Χρυσανθοπούλου Χριστίνα
• Οι δέκα επιλεχθέντες, για τη µικρή λίστα, θα φιλοξενηθούν δωρεάν
για ένα βράδυ στην ‘Αρτα και θα µπορούν να παρακολουθήσουν, επίσης δωρεάν, το σεµινάριο δηµιουργικής γραφής που θα γίνει από τους
συγγραφείς Γιάννη Καλπούζο, Κώστα Κατσουλάρη και Πέτρο Τατσόπουλο. Το σεµινάριο θα διεξαχθεί, στην αίθουσα "Μακρυγιάννης", το
απόγευµα (5-8 µ.µ.) του Σαββάτου και θα είναι ανοικτό στο κοινό.
• Η Κριτική Επιτροπή, αµέσως µετά τη λήξη του σεµιναρίου, θα αναδείξει, µεταξύ των δέκα υποψηφίων, τους τρεις νικητές.
• Το βραβεία για τον πρώτο νικητή είναι ένα laptop, αξίας 800 ευρώ,
προσφορά του καταστήµατος expert- Σκέντος
• Για τον 2ο και 3ο µια σειρά λογοτεχνικά βιβλία, αξίας 600 ευρώ,
προσφορά των εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.
Την Κριτική Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού απαρτίζουν
οι Γιάννης Καλπούζος (ποιητής και συγγραφέας), Κώστας Κατσουλάρης
(συγγραφέας και κριτικός), Αργυρώ Μαντόγλου (συγγραφέας και κριτικός), Νώντας Παπαγεωργίου (εκδότης ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ), Πέτρος Τατσόπουλος (συγγραφέας και κριτικός). A
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46 υποψήφιοι από 17 κόµµατα ζητούν την ψήφο των 84732 Αρτινών εκλογέων που θα προσέλθουν στα 191
εκλογικά τµήµατα για να ψηφίσουν στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου. Στις εκλογές του 2007 πρώτο κόµµα
στο νοµό Άρτας ήρθε η Νέα ∆ηµοκρατία που έλαβε 30.434 ψήφους (47, 34% - πανελλαδικό ποσοστό Ν∆
41,84%) και εξέλεξε δύο βουλευτές (Kώστας Παπασιώζος - ψήφοι 8.665 και Γεώργιος Παπαγεωργίουψήφοι 5.833). To ΠΑ.ΣΟ.Κ έλαβε 24888 ψήφους (38,71% - πανελλαδικό ποσοστό 38,10% ) και εξέλεξε βουλευτή το ∆ηµήτρη Τσιρώνη- ψήφοι 5844. Ακολούθησαν το Κ.Κ.Ε. 4298 ψήφους ( 6,69%), ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ µε
2532 ψήφους (3,94%), o ΛΑ.Ο.Σ µε 1.031 ψήφους (1,60%), οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ µε 261 (0,41%), το KKE
(µ-λ) µε 222 (0,35%) κ.λπ.
Στις βουλευτικές εκλογές του 2009 από τη Ν∆ κατέρχονται ως υποψήφιοι οι Κώστας Καραµπίνας, Λουκία
Μάνου, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Κώστας Παπασιώζος και Γιώργος Στύλιος. Από το ΠΑΣΟΚ οι Χρήστος Γκόγκας, Αναστασία Κατσαντούλα, Γιάννης Παπαλέξης, Παύλος Στασινός και ∆ηµήτρης Τσιρώνης. Από το
ΚΚΕ οι Γιώργος Βαίτσης, Μενέλαος Γείτονας, ∆ηµήτριος Γιαννούλης, Λαµπρινή Πανοδήµου, Κώστας Παπαϊωάννου. Από τον ΣΥΡΙΖΑ οι Λίτσα Κιτσαντά, Αγλαία Νάτσικα, Γιώργος Παππάς, Μπάµπης Πεσλής, Βασίλης
Τσίρκας. Από το ΛΑΟΣ οι Γεωργία Γέραγα, Αθανάσιος Κοντοδήµας, Αγγελική Μανιάτη, Βασίλειος Νάσης,
Μαριάννα Παπαχρήστου. Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ κατέρχονται µε τους Ευτυχία Βαϊµάκη και Κωνσταντίνο
Βέτση, ενώ µε το KKE (µ-λ) οι Γρηγόριος Ματσούκας και Βασιλική Ζανίκα. A
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ
Η Ελλάδα αλλάζει
Σήµερα η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιµο σταυροδρόµι, όπου
πρέπει να δούµε ξεκάθαρα τις επιλογές µας
και να πάρουµε αποφάσεις.
Να ανακόψουµε την πορεία που καταρράκωσε την οικονοµία
και το µέλλον των παιδιών µας, και να χτίσουµε µια δίκαιη
κοινωνία σε µια δυνατή Ελλάδα και να στηρίξουµε
την Ελληνική οικογένεια σε ένα κράτος που λειτουργεί.
∆εν έχουµε ως κοινωνία την πολυτέλεια της αναβολής.
Η επιλογή µας είναι επιλογή ευθύνης.
Καλώ όλες και όλους να συστρατευτούν στον αγώνα κοντά
στο Γιώργο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ για µια νέα αλλαγή.
Για τη νέα αρχή. Στις 5 Οκτωβρίου η Ελλάδα αλλάζει,
η Ήπειρος αλλάζει η Άρτα αλλάζει.
Τη µίζερη πολιτική πραγµατικότητα διαδέχεται η ελπίδα,
την οπισθοδρόµηση το όραµα, την παραίτηση η δουλειά.
Τίποτα δεν θα είναι ίδιο µε το χθες και τίποτα δεν θα θυµίζει
όσα οδήγησαν το λαό στο περιθώριο και το µαρασµό.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ
Όλοι µαζί
Να σχεδιάσουµε το µέλλον µε τόλµη, µε σεβασµό
στις αξίες του τόπου, στα όνειρα και στις προσδοκίες
των νέων ανθρώπων, επενδύοντας στην κληρονοµιά µας
και τον φυσικό µας πλούτο.
Να χτίσουµε την εµπιστοσύνη µας στο κράτος
µε διαφάνεια, ευνοµία και αξιοκρατία,
στοχεύοντας σε αλλαγή νοοτροπίας και
σε έναν ισχυρό πολίτη.
Να ζήσουµε ένα Νέο Τοπικό πρότυπο ανάπτυξης,
οικονοµικά αυτοδύναµο, παραγωγικό, οικολογικό.
'Ας κάνουµε το Νοµό µας ένα σηµαντικό κόµβο
στο χάρτη της Ελλάδας. Γιατί µας αξίζει.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.∆.
ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

Στις 4 Οκτωβρίου θα συµµετέχουµε σε µία κρίσιµη εκλογική αναµέτρηση.
Σε αυτήν ακριβώς τη χρονική στιγµή καλείστε να επιλέξετε τον Πρωθυπουργό που θα οδηγήσει τη χώρα στην επόµενη ηµέρα. Καλείστε στην ουσία να επιλέξετε ανάµεσα
στην αλήθεια, όσο σκληρή και αν είναι αυτή και στις ανεύθυνες και επικίνδυνες υποσχέσεις, που θα αποβούν µοιραίες για τις επόµενες γενιές.
Αυτή η εκλογική αναµέτρηση µπορεί να σηµατοδοτήσει
ένα νέο ξεκίνηµα.
Ένα νέο ξεκίνηµα στην ελληνική πολιτική σκηνή, όπου οι
πολίτες διεκδικούν την απόλυτη αλήθεια και απορρίπτουν
το λαϊκισµό.
Ένα νέο ξεκίνηµα και για την ίδια την Άρτα, µε την υιοθέτηση ενός µοντέλου ανάπτυξης, που θα δώσει νέα πνοή
στο νοµό µας.
Ένα νέο ξεκίνηµα µε νέους ανθρώπους που δεν έχουν
απλά τη διάθεση να προσφέρουν. Αλλά που έχουν και τη
γνώση και ξέρουν πώς ακριβώς µπορούν αυτό να το πράξουν.
Αισθάνοµαι ότι θα τα καταφέρω και ότι θα ανταποκριθώ
στις προσδοκίες σας. Ζητώ να µε εµπιστευτείτε για να σας
το αποδείξω.
Σε αυτήν τη χρονική στιγµή, σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία Περνάµε Μπροστά!
Περνάµε Μπροστά γιατί δεν µας αρκούν αυτά που έχουν
γίνει για τον τόπο µας.
Περνάµε Μπροστά για να διαµορφώσουµε νέες προοπτικές ανάπτυξης και να δώσουµε πρωταγωνιστικό ρόλο στο
νοµό µας.
Στις 4 Οκτωβρίου ζητώ τη στήριξη και την εµπιστοσύνη
σας!
Στις 4 Οκτωβρίου ζητώ τη δύναµή σας
για να ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ!!! A
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ
ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κύριε Αργύρη, τι διακυβεύετε στις εκλογές της 4ης
Οκτώβρη;
Η Ν∆, στα έξι χρόνια που κυβερνά τον τόπο, εφάρµοσε
συνειδητά µια πολιτική υπέρ των ισχυρών και των λίγων,
ξένη και εχθρική µε την µεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας.
Έξι χρόνια χαµένα, που επέφεραν µόνο δεινά στη χώρα .
Τώρα ήρθε η ώρα ο ελληνικός λαός να βάλει ένα τέρµα
στον κατήφορο. Το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου
δείχνουν την µοναδική διέξοδο που έχει ανάγκη ο τόπος
και ο λαός.
Ποιά θα είναι η πολιτική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ,
εδώ στην Ήπειρο;
Το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου, έχουν δεσµευθεί
ενώπιον του ηπειρώτικου λαού µε ένα υπεύθυνο και αξιόπιστο σχέδιο εθνικής ανάτασης.
Με αναβάθµιση της Ηπείρου στην άσκηση νέας εθνικής
στρατηγικής, όπου η Ήπειρος, αξιοποιεί τις νέες προκλήσεις. Γίνεται σταυροδρόµι νέων εµπορικών δρόµων.
Με Ανάπτυξη βασισµένη στην πράσινη οικονοµία. Η Ήπειρος, δείχνει το δρόµο της Πράσινης Ανάπτυξης µε αιχµή
το περιβάλλον της. Με τον αγροτοδιατροφικό τοµέα πρωταγωνιστή στην παραγωγή ποιοτικών τροφίµων.
Με Παιδεία µε ποιότητα, γνώση για όλους. Με ένα εκπαιδευτικό σύστηµα αληθινά δηµόσιο, δωρεάν και υψηλής
ποιότητας, για όλους.
Η αναβάθµιση, επέκταση και ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου
µας και του ΤΕΙ Ηπείρου, είναι πρώτος στόχος για το
ΠΑΣΟΚ που θα επιτευχθεί µε αύξηση των δαπανών για την
Παιδεία.
Με Κοινωνικό κράτος που διασφαλίζει δικαιώµατα και
παρέχει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης σε όλους.
Τα νοσοκοµεία στην Ήπειρο κινδυνεύουν να κλείσουν. Το
ΠΑΣΟΚ όπως δηµιούργησε το ΕΣΥ, έτσι θα το ανασυγκροτήσει για να γίνει εφάµιλλο των ευρωπαϊκών.
Με ένα Κράτος σύγχρονο, δηµοκρατικό, παραγωγικό, επιτελικό και αποκεντρωµένο, που σέβεται και προστατεύει,
τον πολίτη. Με ισχυρές Περιφέρειες και τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η Ήπειρος µε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ γίνεται κέντρο ανάπτυξης, γνώσης, πόρων και αγαθών. A
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Του Πέτρου Τατσόπουλου*
Πολλά από τα στερεότυπα που έχουµε συνυφάνει µε τον κινηµατογράφο
ανήκουν αµιγώς στη λογοτεχνία. Νοµίζω πως υπερεκτιµούµε την επίδραση
του κινηµατογράφου πάνω στη λογοτεχνία. Υποτιµούµε το προβάδισµά της.
Οι περισσότερες από τις τεχνικές που αυθαίρετα βαφτίσαµε «κινηµατογραφικές» προϋπήρχαν του κινηµατογράφου. Πώς περιγράφει, λόγου
χάριν, ο Σταντάλ τη µάχη του Βατερλώ; Θα έλεγες πως το κάνει µε «κάµερα στο χέρι». Το αφηγηµατικό του βεληνεκές δεν αποµακρύνεται στιγµή
από το οπτικό πεδίο του κεντρικού του ήρωα. Ούτε µια πληροφορία, που
να µην είναι άµεσα αντιληπτή από τον Φαµπρίτσιο, δεν εµφιλοχωρεί στο
κείµενο. Μήπως και ο Μπαλζάκ, στις Χαµένες Ψευδαισθήσεις, δεν κάνει
χρήση ενός εκπληκτικού «µονοπλάνου διαρκείας», εφάµιλλου του Χίτσκοκ
στη «Θηλιά», καθώς αφηγείται τη διαδροµή του εκδότη έως τη σοφίτα του
συγγραφέα και την παράλληλη συρρίκνωση – στο µυαλό του πρώτου- των
συγγραφικών δικαιωµάτων που ετοιµάζεται να παραχωρήσει;
Η κάµερα στο χέρι, το µονοπλάνο διαρκείας, το υποκειµενικό, η τεχνική
του µοντάζ, η ευρέως διαδεδοµένη αντίληψη ότι πρώτος ο κινηµατογράφος εγκατέλειψε τις σχοινοτενείς αφηγηµατικές ενότητες κι εν συνεχεία
ακολούθησε το παράδειγµά του η λογοτεχνία, όλη η µυθολογία γύρω από
την πρωτοκαθεδρία του κινηµατογράφου και την όψιµη µύηση της λογοτεχνίας στη λιτότητα πιθανόν να έχει κάποιο αντίκρισµα στον ελληνικό καλλιτεχνικό χάρτη, αλλά στον ξένο, ειδικότερα στον αγγλοσαξονικό, έχει
ελάχιστο ή και καθόλου. Στην αγγλοσαξονική λογοτεχνία η σφιχτοδεµένη
αφήγηση αποτελεί κατάκτηση εδώ κι αιώνες.
Σήµερα ο κινηµατογράφος επιστρέφει ασθµαίνοντας στην αφήγηση. Ξεκίνησε από την αφήγηση. Ξεκίνησε από την απλή εικονογράφηση ιστοριών,
εν µέρει αντληµένων από τη λογοτεχνία. Αργότερα, όµως, η πρόοδος των
τεχνικών µέσων απεγκλώβισε και την κινηµατογραφική αφήγηση. Το
ARTA PRESS 12

ενδιαφέρον του θεατή οδήγησε στην ανάγκη δηµιουργίας αφηγηµατικής
προσµονής. Αφηγηµατικής αγωνίας. Οδήγησε στο σασπένς.
Το σασπένς, οικείο στη λογοτεχνία από παλιά και ιδιαίτερα δηµοφιλές
κατά την περίοδο του «γοτθικού» µυθιστορήµατος, µπολιάστηκε στον κινηµατογράφο κι επέβαλε τις αφηγηµατικές ανατροπές.. Αναντίρρητα, ο
Άλφρεντ Χίτσκοκ ήταν ο δεξιοτέχνης εκείνου του µέτρου. Κατηύθυνε τη
µέθεξη του θεατή σε πρωτόγνωρα κι άκρως ανήθικα – µε τα σταθµά της
εποχής- µονοπάτια. Κάτω από την µπαγκέτα του Χίτσκοκ, ο θεατής συµπάσχει µε τον ήρωα στο πανί, δαγκώνει το τυράκι της συναισθηµατικής ποντικοπαγίδας κι ερήµην του ρυµουλκείται να «λάβει θέση», ασχέτως εάν η
θέση-που-νοµίζει-ότι-επιλέγει έρχεται σε µετωπική σύγκρουση µε αυτή
καθαυτή την ηθική του υπόσταση, εάν παραβιάζει βάναυσα τον κώδικα της
µοραλιστικής του δεοντολογίας. Κλασικό, εν προκειµένω, παραµένει το
παράδειγµα του «Σαµποτάζ». Πρόκειται για ελεύθερη διασκευή του Μυστικού πράκτορα, του περίφηµου µυθιστορήµατος του Τζόζεφ Κόνραντ. Ο
Χίτσκοκ µεταθέτει την πλοκή από τις παραµονές του Πρώτου Παγκοσµίου
Πολέµου στις παραµονές του ∆εύτερου και φανερώνει ευθύς εξαρχής τις
δόλιες προθέσεις του Γερµανού σαµποτέρ στο Λονδίνο. Ο κακός της ιστορίας, νοικάρης µιας ανυποψίαστης οικογένειας, περικυκλωµένος από τις
δυνάµεις της αντικατασκοπίας, δευτερόλεπτα προτού συλληφθεί, παραδίδει στο αγοράκι της σπιτονοικοκυράς ένα πακέτο και το παρακαλεί να το
µεταφέρει έως το Πικαντίλλυ. Το αγοράκι αγνοεί το περιεχόµενο του
πακέτου. ∆εν το αγνοεί όµως ο θεατής. Ο Χίτσκοκ δεν αποκρύπτει ποτέ
πληροφορίες απ΄τον θεατή. Απεναντίας, κάνει συχνά χρήση της «τραγικής ειρωνείας» κι ενεργοποιεί τον ίδιο µηχανισµό αντίδρασης. Εναποθέτει
όλες τις πληροφορίες στις πλάτες του θεατή και παρακολουθεί- µ’ ένα
σαδιστικό, άραγε, µειδίαµα;- αν θ’ αντέξει ή αν θα λυγίσει κάτω από το
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βάρος της ενοχής. Ο θεατής γνωρίζει πως το πακέτο περιέχει µια βόµβα.
Η βόµβα θα σπείρει τον όλεθρο στο Πικαντίλλυ. Ο θεατής δεν σκοτίζεται
για τον όλεθρο. ∆εν γνωρίζει τους άγνωστους περαστικούς, τα άγνωστα
µελλοντικά πτώµατα. Γνωρίζει το αγοράκι. Νοιάζεται µόνο για το αγοράκι.
Ο θεατής επιθυµεί να ξεφορτωθεί το αγοράκι τη βόµβα. Να την ξεφορτωθεί προτού εκραγεί. Το αγοράκι αγνοεί τον κίνδυνο που διατρέχει, ως εκ
τούτου δεν βιάζεται εξίσου µε τον θεατή. Το αγοράκι βραδυπορεί. Κοντοστέκεται και χαζεύει τους πλανόδιους µικροπωλητές. Ο θεατής κοντεύει
να ουρλιάξει : «Τρέξε, µικρό µου. Σπείρε τον όλεθρο. Σώσε τον εαυτό
σου». Ο θεατής είναι ανήθικος. Ο δολοφόνος δικαιωµένος. Ο Χίτσκοκ
θριαµβευτής.
Αν και η χρήση του σασπένς έδωσε νέα πνοή στην κινηµατογραφική αφήγηση, η κατάχρησή του έµελλε να εγκυµονήσει τον σπόρο της αυτοκαταστροφής. Το άγχος του σασπένς, το άγχος της ανατροπής για την ανατροπή, δεν άργησε να εκδηλωθεί, κυρίως στον αµερικανικό κινηµατογράφο. Οι διαρκείς ανατροπές – όλο και πιο «τραβηγµένες», όλο και πιο «αναληθοφανείς»- επέφεραν τον κατακερµατισµό της αφήγησης. Ο κινηµατογράφος µεταµορφώθηκε σ’ ένα εξπρεσιονιστικό πανόραµα, ένα ακατάσχετο βιντεοκλίπ. Η διάρκεια των πλάνων περιορίστηκε στην ελάχιστη δυνατή. Μόλις και µετά βίας ξεπερνούσε πλέον το µετείκασµα, την αδυναµία
του µατιού να συγκρατήσει εικόνες που προβάλλονται πέραν µιας ορισµένης ταχύτητας, τον ίδιο τον θεµέλιο λίθο του κινηµατογράφου. Ανάλογο
πλήγµα µε την όραση δέχτηκε και η µνήµη. Πώς να θυµηθείς µια ταινία που
καλά καλά δεν «πρόλαβες» να δεις; Μια ταινία του Τζον Χιούστον, όσα
χρόνια κι αν περάσουν, µέσες άκρες τη θυµάσαι. Μπορεί να σου φαίνεται
βέβαια αργή – αβάσταχτα αργή, φαντάζοµαι, για τα σηµερινά παιδιά- αλλά
δεν παύεις να τη θυµάσαι. Έχει προφθάσει να σου εντυπωθεί. Όχι, δεν
ξεχνάς ούτε το «Γεράκι της Μάλτας» ούτε τη «Βασίλισσα της Αφρικής». Το
«Τοπ Γκαν» το ξεχνάς. Υπό µία έννοια, δεν το βλέπεις ποτέ. Εξαφανίζεται
άµα τη εµφανίσει.
Σε σύγκριση πάντοτε µε τις δυνατότητες της λογοτεχνίας, ο κινηµατογράφος ταλανίζεται από κάποια αναπηρία εκ γενετής. Η λογοτεχνία µπορεί να εισχωρήσει στον κόσµο του αόρατου. Να βυθίσει τη
σκαπάνη της στη συνείδηση. Ο κινηµατογράφος είναι
πάντοτε δέσµιος της εικόνας. ∆εν µπορεί να µας δείξει έναν άνθρωπο-που-σκέφτεται. Μπορεί να εικονοποιήσει τις σκέψεις του, µπορεί να τις ενσαρκώσει – µε άλλα λόγια : µπορεί µονάχα να τις
περιορίσει, να τις εγκλωβίσει κάτω από ένα µορφικό καβούκι. Οι σκέψεις όµως- το γνωρίζουµε πια
καλά- δεν µεταφέρονται σε εικόνες δίχως τον κίνδυνο ν’ ακρωτηριασθούν, να εκπέσουν από την πολύτιµή τους αµφισηµία. Ο κινηµατογράφος, ακόµη και ο πιο
ποιητικός κινηµατογράφος, είναι καταδικασµένος, τεχνικά καταδικασµένος, να εκπέµπει ένα σήµα τη φορά. ∆εν µπορεί να είναι αµφίσηµος. Άντε, µε κάποιο τεχνικό τρικ, µε κάποια διπλοτυπία ή τριπλοτυπία, να
εκπέµπει δύο ή τρία ή εκατόν τρία σήµατα ταυτόχρονα. Τα σήµατα αυτά θα
είναι πάντα σαφώς διακριτά (ακόµη κι αν το µάτι µας, το ατελές µάτι µας,
αδυνατεί να διακρίνει). Ας θυµηθούµε, φερ’ ειπείν, τον ∆όκτορα Τζέκιλ και
Κύριο Χάιντ. Η νουβέλα του Στίβενσον χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο
µέρος ο ∆όκτωρ Τζέκιλ πιστεύει ότι δεν έχει την παραµικρή σχέση µε τον
Κύριο Χάιντ, στο δεύτερο υποψιάζεται πως έχει κάποια σχέση και στο
τρίτο αντιλαµβάνεται πως είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Πώς µετέφερε ο
κινηµατογράφος το αριστουργηµατικό δεύτερο µέρος, πώς µετουσίωσε το
υπέροχο υποψιάζεται; Με άχαρες διπλοτυπίες. Το είδωλο του δολοφόνου
πάνω στο είδωλο του γιατρού. Ο Τζέκιλ είναι και Χάιντ, ο Χάιντ είναι και
Τζέκιλ. Εκείνη όµως την ανατριχιαστική αίσθηση που µας µεταδίδει η νουβέλα, εκείνο το τρίτο πλάσµα, το αυτόνοµο, όχι το γραφικό υβρίδιο των
δύο άλλων, µα το αλλόκοτο µετέωρο πλάσµα, το είναι-και-δεν-είναι, ο κινηµατογράφος ουδέποτε κατόρθωσε να µας το µεταδώσει. Η συνειδησιακή
µετάλλαξη δεν τυπώνεται στο σελιλόιντ. Σε αντίθεση µε τον αναγνώστη, ο
θεατής δεν αξιώνεται να φθάσει στην πηγή του τρόµου.
Η λογοτεχνία µας ελευθερώνει από τα δεσµά της εξωτερικής εµφάνισης.
Στην οθόνη ο ήρωας είναι υποχρεωµένος να «κουβαλά» διαρκώς το σώµα
του. Εξίσου υποχρεωµένος είναι και ο θεατής να µοιράζεται αυτό το –
συχνά ενοχλητικό, συχνά δυσάρεστο – φορτίο. Ο ήρωας του βιβλίου δεν
µας βαραίνει το ίδιο. Με το παρουσιαστικό του θ’ ασχοληθούµε µία και
µόνη φορά, στην αρχή συνήθως της αφήγησης. Έπειτα θα το αφήσουµε
παράµερα, θα το λησµονήσουµε, εκτός κι αν η πλοκή το επαναφέρει. Εάν
ο συγγραφέας είναι προνοητικός και φειδωλός, θα µας ανακοινώσει µονά-

χα τα χαρακτηριστικά που θα διαδραµατίσουν ρόλο παρακάτω. Η µύτη του
Συρανό µας φθάνει και µας περισσεύει. Η λαιµαργία του Γαργαντούα. Το
βροντώδες γέλιο του Φάλστααφ. Κανένα θεληµατικό πηγούνι, κανένα
ευρύ στέρνο και καµιά λυγερή µεσούλα δεν πρόκειται να µας αποπροσανατολίσουν, αν δεν υπάρχει λόγος σοβαρός.
Κατά τη δεκαετία του ’60 σταθήκαµε µάρτυρες της τελευταίας- µέχρι στιγµής – συντονισµένης προσπάθειας για αποδόµηση τόσο της λογοτεχνικής
όσο και της κινηµατογραφικής αφήγησης. Την παρέλαση άνοιξε η Ευρώπη,
µε σηµαιοφόρο τη Γαλλία, και η ανταπόκριση από την άλλη µεριά του Ατλαντικού κυµάνθηκε από αξιοσηµείωτη (όρα Νίκολας Ρεγκ) έως γραφική (όρα
Άντυ Γουόρχολ). Είναι γνωστά τα ονόµατα των κυριοτέρων δραστών: Αλέν
Ροµπ Γκριγιέ, Ναταλί Σαρότ, Ζαν Λυκ Γκοντάρ. Φοβάµαι πως πίσω από τις
αγαθές τους προθέσεις παραµόνευε µια ανοµολόγητη υπεροπτική στάση.
Θέλησαν να καθίσουν το κοινό τους πάλι στα θρανία. Να το εκπαιδεύσουν
εκ νέου στο αφηγηµατικό συντακτικό, να του υποδείξουν πού τοποθετούν
την κάµερα, πώς µπορούν να παραβιάσουν τη χωροχρονική αλληλουχία,
την παραδοσιακή ψυχογραφία, όπως κάθε άλλη αφηγηµατική σύµβαση. Οι
ηθοποιοί τους –άλλοτε επαγγελµατίες, άλλοτε ερασιτέχνες και συχνότερα ανάµικτοι- µπαινόβγαιναν ελεύθερα στις σκηνές και στους ρόλους,
αποπατούσαν πάνω στη νοηµατική συνοχή, χλεύαζαν την κλιµάκωση και
υµνούσαν την αδράνεια. ∆εν έκαναν και τίποτε καινούργιο – όµως οι ίδιοι
συµπεριφέρονταν σαν ν’ ανακάλυψαν την πυρίτιδα. Ασφαλώς είχαν προηγηθεί οι ήρωες του Κλωντ Σιµόν, του Τζέηµς Τζόυς ή του Μαρσέλ Προυστ.
∆υο αιώνες νωρίτερα, ο Ντενί Ντιντερό µε τον Ζακ τον µοιρολάτρη και ο
Λώρενς Στερν µε τον Τρίσταµ Σάντυ έδειχναν να έχουν πλήρη συνείδηση
των αφηγηµατικών συµβάσεων και να διασκεδάζουν µε την ανατροπή
τους. Τόσο το nouveau roman όσο και η avant-garde του σινεµά υπέγραψαν
σύντοµα τη θανατική τους καταδίκη. Οι ήρωές τους είχαν την ίδια άθλια
µοίρα µ’ εκείνον τον γέρο ζωγράφο στο Άγνωστο αριστούργηµα του
Μπαλζάκ: στην προσπάθειά του να τον βελτιώσει απεριόριστα, κατέστρεψε τον πίνακά του. Η γενιά των δηµιουργών που τους διαδέχτηκε – ο
Ουµπέρτο Έκο, ο Μισέλ Τουρνιέ και τόσοι άλλοι – συµφιλιώθηκαν
ξανά µε την αφήγηση, µε καλοχωνεµένα πια τα διδάγµατα
από την περιπέτεια των µοντερνιστών. Ο κινηµατογράφος και η λογοτεχνία είχαν χάσει την παρθενιά
τους ανεπιστρεπτί- αν ποτέ την είχαν. Κατέστη
πάντως φανερό πως η τέχνη δεν µπορεί να εξαντλεί την επινοητική της ενέργεια στη συσσώρευση ευρηµάτων. Πρώτοι οι σουρεαλιστές του
Μεσοπολέµου σήκωσαν σαν παντιέρα τους τα
ευρήµατα. Μονάχα που τα ευρήµατα δεν διαφέρουν αισθητά από τα ανέκδοτα. Όταν τα πρωτακούς
ξεκαρδίζεσαι. Εκεί και στερεύεις. ∆εύτερη φορά δεν
ξαναγελάς.
Εν κατακλείδι νοµίζω πως οι τέχνες συνδιαλέγονται περισσότερο µε τον
εαυτό τους και το παρελθόν τους. Όποτε αλλάζουν µορφή υπακούουν σε
µια δική τους εσωτερική παρόρµηση και πρωτίστως τις δικές τους ανάγκες
προσπαθούν να καλύψουν. ∆εν φοβάµαι την κυριαρχία της εικόνας, παρά
µόνον εάν η λογοτεχνία, από εγκληµατική της αµέλεια ή ραθυµία, συρθεί
και παίξει στο γήπεδο της εικόνας, µε τους κανόνες της εικόνας και µε
διαιτητές µίσθαρνα όργανα της εικόνας. Η λογοτεχνία οφείλει να φέρει το
παιχνίδι στο δικό της γήπεδο. Να εισχωρήσει µε το αφηγηµατικό της γεωτρύπανο στον µόνο χώρο όπου η εικόνα δεν θα καταφέρει ποτέ να εισχωρήσει. Στο χώρο του αόρατου. Στον χώρο της συνείδησης. Ας µη µας πανικοβάλλει η πρόσκαιρη επικράτηση της εικόνας. Τρέχει προς τον τοίχο.
Πριν από λίγο καιρό, ένας µαθητής µε ρώτησε : «Γιατί πρέπει να διαβάζω
λογοτεχνία, αν την ανάγκη µου καλύπτει µια καλή ταινία;» «Για να βλέπεις
και αύριο καλές ταινίες», του απάντησα. ∆εν υπάρχει µονάχα µια οικολογική αλυσίδα. Υπάρχει και µια πολιτιστική αλυσίδα. Αν αφαιρέσεις έναν
κρίκο από την αλυσίδα, η αλυσίδα θα σπάσει. Το ντόµινο θα καταρρεύσει.
Αν µια ολόκληρη γενιά µεγαλώσει αποξενωµένη από τη λογοτεχνία, η επόµενη ή η µεθεπόµενη θ’ αποξενωθεί και από τη γραφή. Ούτε καλά σενάρια
θα γράφουν πια. Ούτε καλές ταινίες θα βλέπουν. Μπορούν ακόµη να επαίρονται οι αδελφοί Λυµιέρ. Όµως αργά ή γρήγορα ο Γουτεµβέργιος θα
πάρει την εκδίκησή του. A
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Digital savvy
OÈ „ËÊÈ·Î¿ ·Ó·ıÚÂÌÌ¤ÓÔÈ
∂˘Úˆ·›ÔÈ
Μια νέα γενιά Ευρωπαίων που γνωρίζει το ∆ιαδίκτυο
και είναι έτοιµη να εφαρµόσει τις καινοτοµίες του,
έρχεται µε ορµή στο προσκήνιο της ψηφιακής πραγµατικότητας.
Αυτοί οι «ψηφιακά αναθρεµµένοι» αποτελούν σήµερα
την ισχυρή κινητήρια δύναµη της αγοράς για την ανάπτυξη της Ευρώπης.
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Αυτό είναι το συµπέρασµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα των κρατών
µελών της Ε.Ε. Σύµφωνα µε την πρόσφατη έκθεση ο
ψηφιακός τοµέας της Ευρώπης σηµείωσε µεγάλη
πρόοδο από το 2005: το 56% των Ευρωπαίων χρησιµοποιούν σήµερα το Ίντερνετ, το 80% εξ αυτών
µέσω σύνδεσης υψηλής ταχύτητας (σε σύγκριση µε
το ένα τρίτο το 2004), δίνοντας παγκοσµίως στην
Ευρώπη την πρωτοκαθεδρία στο ευρυζωνικό Ίντερνετ.
Τα άτοµα ηλικίας 16 έως 24 ετών είναι οι πλέον
ενεργοί χρήστες του Ίντερνετ: το 73% εξ αυτών χρησιµοποιούν τακτικά προηγµένες υπηρεσίες προκειµένου να δηµιουργήσουν και να ανταλλάξουν περιεχόµενο, δηλαδή δύο φορές περισσότερο από τον
µέσο κοινοτικό πληθυσµό (35%). Το 66% του συνόλου των Ευρωπαίων κάτω των 24 ετών χρησιµοποιεί
το Ίντερνετ καθηµερινά, σε σύγκριση µε το 43% που
είναι ο κοινοτικός µέσος όρος. ∆ιαθέτουν επίσης πιο
προηγµένες δεξιότητες στο Ίντερνετ σε σχέση µε
τον υπόλοιπο πληθυσµό. Μολονότι η «ψηφιακή
γενιά» φαίνεται απρόθυµη να πληρώσει προκειµένου
να φορτώσει ή να κοιτάξει περιεχόµενο όπως βίντεο
ή µουσική (το 33% λένε ότι δεν είναι διατεθειµένοι
να πληρώσουν τίποτε απολύτως, ποσοστό που είναι
διπλάσιο από τον κοινοτικό µέσο όρο), στην πραγµατικότητα έχουν πληρώσει σε διπλάσιο ποσοστό για
τις εν λόγω υπηρεσίες σε σύγκριση µε τον υπόλοιπο
πληθυσµό (10% νέων χρηστών, σε σύγκριση µε τον
κοινοτικό µέσο όρο που είναι 5%). Είναι επίσης
περισσότερο πρόθυµοι να πληρώσουν για προσφορές καλύτερης υπηρεσίας και ποιότητας.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σηµειώνει για
την Ελλάδα πως έχει κάνει βήµατα στον τοµέα της
ψηφιακής οικονοµίας, ωστόσο είναι ακόµη αρκετά
πίσω σε σύγκριση µε το µέσο ευρωπαϊκό όρο. Αναλυτικά, στον τοµέα της ευρυζωνικότητας η χώρα µας
έχει να επιδείξει θετική πορεία, που οφείλεται κυρίως
στις επενδύσεις του τοµέα των τηλεπικοινωνιών στις
νέες τεχνολογίες. Η κάλυψη των ευρυζωνικών
δικτύων έφτασε από το 9% το 2004 στο 88% το 2009.
Ωστόσο ακόµα το 56% του πληθυσµού δεν έχει χρησιµοποιήσει ποτέ το ∆ιαδίκτυο, σε σύγκριση µε το
23% που είναι συστηµατικοί χρήστες.
Παρά την επιτευχθείσα πρόοδο, το ένα τρίτο των
Ευρωπαίων πολιτών δεν χρησιµοποίησαν ποτέ Ίντερνετ. Μόνο το 7% των καταναλωτών έχουν πραγµατοποιήσει επιγραµµικές αγορές σε άλλο κράτος µέλος.
Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι πίσω από τις ΗΠΑ και
την Ιαπωνία στις επενδύσεις Ε&Α στον τοµέα των
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
(ΤΠΕ), των ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας, και στην ανάπτυξη καινοτόµων αγορών όπως η
επιγραµµική διαφήµιση.
«Η ψηφιακή οικονοµία της Ευρώπης έχει τροµακτικό
δυναµικό δηµιουργίας υψηλών εσόδων σε όλους τους
τοµείς, αλλά για να µετατραπεί αυτό το πλεονέκτηµα
σε αειφόρο ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας οι
κυβερνήσεις πρέπει να διαδραµατίσουν ηγετικό ρόλο
εγκρίνοντας συντονισµένες πολιτικές που αίρουν
τους υφιστάµενους φραγµούς στις νέες υπηρεσίες»,
δήλωσε η κ. Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ, αρµόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα
Επικοινωνίας. «Πρέπει να δράξουµε την ευκαιρία για
µια νέα γενιά Ευρωπαίων που σύντοµα θα έχουν τον
πρώτο λόγο στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτοί οι νέοι
άνθρωποι χρησιµοποιούν εντατικά το Ίντερνετ και
είναι επίσης καταναλωτές υψηλών απαιτήσεων. Για
την απελευθέρωση του οικονοµικού δυναµικού αυτών
των «ψηφιακά αναθρεµµένων» πρέπει να καταστήσουµε την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόµενο ένα
παιχνίδι µε εύκολους και ισότιµους όρους».
Οι µελλοντικές προκλήσεις για την ψηφιακή Ευρώπη
αποτέλεσαν αντικείµενο δηµόσιας διαβούλευσης η
οποία δροµολογήθηκε από την Επιτροπή και θα παραµείνει ανοικτή έως τις 9 Οκτωβρίου 2009. Αυτό είναι
το πρώτο βήµα προς µια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική
για τις τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), την οποία η Επιτροπή σκοπεύει να
παρουσιάσει το 2010. A
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ
Aναλάβατε, πρόσφατα, Πρόεδρος του Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων
Αµβρακικού. Πώς προέκυψε;
Προέκυψε µετά από πολλές συζητήσεις. Η θέση του Προέδρου όσο
τιµητική είναι άλλο, άλλο τόσο έχει πολλές ευθύνες, µεγάλες ευθύνες.
Είναι εθελοντική, µιας και είναι άµισθη.
Ζούµε στην εποχή της περιβαλλοντικής κρίσης. Πιστεύετε ότι ο πλανήτης µας έχει µπεί, ανεπιστρεπτί, σε µια καταστροφική πορεία ;
Ζούµε σε µια εποχή γενικότερης κρίσης, δυστυχώς βαθειάς. Ο πλανήτης είναι το σπίτι µας και θα υποφέρει όσο δεν βοηθούµε όλοι µας ανεξαιρέτως στην αντίστροφη πορεία προς το τέλος του. Ποτέ δεν είναι
αργά.
Οµοίως, τι εκτιµάτε για το µέλλον του Αµβρακικού. Ο Αµβρακικός
"πεθαίνει" και αν ναι, τι µέτρα χρειάζεται να πάρουµε άµεσα;
Το µέλλον του Αµβρακικού εξαρτάται από όλους, όσοι ζούµε γύρω του.
Ο "θάνατός" του θα είναι και δικός µας. Όσο δε για τα µέτρα προστασίας
του, αυτά προβλέπονται από την ΚΥΑ 11989/21.03.2008 που διέπει και
καθορίζει το status quo του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού.
Ο ανθρώπινος παράγων, είναι κατά γενική οµολογία, η µεγαλύτερη
αιτία υποβάθµισης του κόλπου. Πόσο είστε διατιθεµένος να συγκρουστείτε µε "συµφέροντα" ;
Έτσι είναι δυστεχέστατα. Όσο λοιπόν αυτό συµβαίνει, η προσπάθειά
µας θα είναι εργώδης και άοκνη ώστε να πεισθούν όλοι ότι το πραγµατικό συµφέρον µας είναι η επιβίωση και η αναβάθµιση της περιοχής, µε
κάθε τίµηµα.

∆√¢√À§√™
∞¶√™∆√§√™

Περιβάλλον και Εκπαίδευση. Tί είδους σχέση;
Πιστεύω ότι υπάρχει µια Πλατωνική σχέση "φλερτ" που πρέπει να µετατραπεί σε σχέση ερωτική και αγαπητική.
Τί θα αλλάζατε απο την σηµερινή εικόνα της Ελλάδας;
Μιας και µιλάµε για τους Υγροτόπους και τα νερά, θα άλλαζα, αν µπορούσα, τον "γιαλό" πρώτα, αλλά και το "αρµένισµα" µας, γιατί πλέον και
τα δύο είναι στραβά... Αλλά...

“√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ì‚Ú·ÎÈÎÔ‡
ı· Â›Ó·È Î·È ‰ÈÎﬁ˜ Ì·˜”

Τί σας αρέσει από (σ)την 'Αρτα;
Ο ρυθµός της ζωής, οι άνθρωποι, κυρίως οι φίλοι.
Τί δεν σας αρέσει από (σ)την Άρτα;

Γεννήθηκε στην Άρτα το 1951.
Μεγάλωσε σε επιχειρηµατικό περιβάλλον,
δουλεύοντας από µικρό παιδί στην επιχείρηση του πατέρα του.
Σπούδασε ∆ιεθνές και ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, Πολιτικές Επιστήµες
και Πολιτική Ιστορία στη Νοµική Σχολή του ΑΠΕ.
Παρακολούθησε σεµινάρια µε θέµατα όπως:

Πολλά, πάρα πολλά. Η Α-ταξία, η ανοχή και η έντονη αίσθηση της ατιµωρησίας (γι΄αυτό και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει), στα σκουπίδια, ατέλειωτος πίνακας...
Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;
Τα σχέδια έπονται των ονείρων και των στόχων. Σε προσωπικό επίπεδο,
να βελτιώνοµαι, να είµαι χρήσιµος στους συνανθρώπους µου.

Ψυχολογία Πωλήσεων και Ψυχολογία Καταναλωτών,

Όσον δε αφορά στη θέση του προέδρου, θα νοιώθω ευτυχής, αν κατα-

Management - Marketing & Business Administration.

φέρουµε όλοι µας κάποτε να αποκαλούµε τον Αµβρακικό, ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ

Mιλάει 4 ξένες γλώσσες.
Υπήρξε επιχειρηµατίας και ανώτατο στέλεχος
µεγάλων επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδος.

ΜΑΣ, και να το εννοούµε.
Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, απο τους γονείς
σας;

Σήµερα είναι Επιχειρηµατικός Σύµβουλος στο Κέντρο Επιχειρηµατικής και

Πολλές συµβουλές, οι οποίες µε βοήθησαν να "κτίσω" τη δική µου θεώ-

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) Ηπείρου και ζει από το 2000 στην Άρτα.

ρηση για το δώρο που λέγεται ΖΩΗ και συνοψίζεται στα 13 ΑΝ του οµώ-

Από τον Ιούλιο 2009 είναι Πρόεδρος

νυµου ποιήµατος του Ρίντγιαρντ Κίπλιγκ, το οποίο συνιστώ ανεπιφύλα-

του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού.
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κτα, έστω και από περιέργεια, σε µεγάλους και λιγότερο µεγάλους.
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∑ˆÔÁﬁÓÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ

ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

Εδώ και λίγες µέρες, µε µικρά διαλλείµατα ηλιοφάνειας, βρέχει ακατά-

ξει το σπίτι του στην εξοχή µε ένα διαµέρισµα στη Νέα Υόρκη στο οποίο

παυστα στο κλεινόν άστυ, θυµίζοντάς µας ότι, παρά τις περί του αντι-

ζει ένα µοντέρνο ζευγάρι θαυµαστών του.

θέτου προκαταλήψεις, υπάρχει πράγµατι εποχή ονόµατι φθινόπωρο. Με

Ο Ροθ διαβάζεται όπως πίνεται το παλιό καλό κρασί, και το µόνο που

τα νερά να κατακλύζουν δικαίους και αδίκους, συνειδητοποιούµε για

αναρωτιέσαι είναι πόσα χάνεις –γιατί πάντα χάνεις– που δεν τον διαβά-

µια ακόµη φορά, the hard way, ότι οι πόλεις που φτιάξαµε ανταποκρί-

ζεις στο πρωτότυπο. Η γλώσσα του, φαινοµενικά απλή και σίγουρα

νονται σωστά µονάχα στους 25 βαθµούς Κελσίου, µε ηλιοφάνεια. Και

στρωτή, είναι σµιλευµένη µε µαεστρία, όπως και η ιστορίες του, οι οποί-

σαν να µην έφταναν όλα αυτά, έχουµε και εκλογές, σπορ που τείνει να

ες παραπλανητικά δίνουν την εντύπωση ότι βολοδέρνουν δεξιά κι αρι-

πάρει εθνικά χαρακτηριστικά, το οποίο και ασκούµε δυσθύµως ανά διε-

στερά, ενώ στις πραγµατικότητα αποτελούν κεντήµατα πάνω στο ίδιο

τία – τόσο µας εξάπτει...

µοτίβο, πάντοτε µέσα από θαυµάσια πορτρέτα ανθρώπων καθηµερινών,

Σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις, τα πράγµατα γίνονται όλο και πιο µπερδε-

ιδιότυπων κι όµως µέσων αµερικανών. Θαυµάσιο παράδειγµα τέτοιου

µένα αφού, χάρη στις νέες τεχνολογίες και στα σοφιστικέ µηχανήµατα,

πορτρέτου, η σύντοµη εξιστόρηση –µέσα σε λίγες σελίδες– της ζωής

η έκδοση ενός βιβλίου έχει γίνει ευκολότερη και, κυρίως, φθηνότερη

του µοναδικού του γείτονα στο ερηµητήριο όπου ζει και της παράξενης

από ποτέ. Εκδοτικοί οίκοι ξεπηδούν κάθε τόσο σαν τα µανιτάρια, οι

και καταναγκαστικής (κι ωστόσο κάπου θαυµαστής) ζωής που έζησε.

περισσότεροι επιχειρώντας να εκµεταλλευτούν τη µανία (θεµιτή, κατα-

Η επαφή µε το ζευγάρι των νεορκέζων από τη µία και την πρώην σύζυ-

νοητή, εύλογη, αλλά… µανία) του Έλληνα να δει το όνοµά του τυπω-

γο του διάσηµου συγγραφέα από την άλλη, πυροδοτούν αλλαγές στο

µένο πάνω σε ένα βιβλίο.

κλειστό σύστηµα του Ζούκερµαν, στην αυστηρά µοναστική ζωή του που

Μέσα σ’ αυτόν τον ορυµαγδό, χρέος δικό µας –ποιοι είµαστε εµείς; ας

έχει ως αρχή και τέλος τη συγγραφή – τη συγγραφή ως αυτοσκοπό, τη

πούµε οι επαγγελµατίες της ανάγνωσης, όσοι προσπαθούµε να επηρε-

συγγραφή ως ύπαρξης. Αν προστεθεί σε αυτούς τους ήρωες και ο νεα-

άσουµε τα αναγνωστικά γούστα, δηµοσιολογώντας ο καθείς από το

ρός αδίστακτος λόγιος που προσπαθεί να ανασυστήσει την «αληθινή»

µετερίζι του– είναι να προτείνουµε βιβλία µε άποψη, µε αποτύπωµα, όχι

βιογραφία του νεκρού συγγραφέα, τότε γίνεται φανερό ότι ο Ροθ έχει

βαριά, δύσκολα, ελαφριά ή… νόστιµα, αλλά βιβλία τα οποία αφού τα

µπροστά του όλα τα υλικά που χρειάζεται για να οδηγήσει τα πράγµατα

έχεις διαβάσει θέλεις να τα βάλεις σε µια βιβλιοθήκη και να τα κρατή-

εκεί όπου θέλει: Στην ανηλεή κριτική του σύγχρονου τρόπου ζωής, στην

σεις. Θες να τα έχεις, γιατί κάτι δικό σου αποτυπώνεται εκεί µέσα,

καυστική αποδόµηση του δηµοσιογραφικού λόγου, που µετατρέπει τα

κάποια φωνή σου µίλησε, κάποια ηχώ έφτασε στ’ αυτιά σου.

πάντα σε φθηνό κουτσοµπολιό, αλλά και στην αφιέρωση σύντοµων και

Αυτό το µήνα: Φίλιπ Ροθ. Ξέρω, σας έχουν ζαλίσει µε τον Φίλιπ Ροθ,

περιεκτικών παρατηρήσεων για τη γραφή, την ανάγνωση, τη λογοτεχνία.

ενδεχοµένως και να έχει πέσει κάποιο βιβλίο του στα χέρια σας και να

Ας κλείσουµε αυτή την παρουσία, µε µερικές φράσεις δανεισµένες από

µην σας ενθουσίασε. Κατανοητό, κανένας συγγραφέας, όσο σηµαντι-

την επιστολή που στέλνει η σύντροφος του νεκρού συγγραφέα στον

κός κι αν είναι, δεν γράφει µονάχα αριστουργήµατα. Και σε ό,τι αφορά

διευθυντή των Νιου Γιορκ Τάιµς, διαµαρτυρόµενη για το ήθος και το

τον Ροθ, η δική µας διαχρονική πρόταση έχει τον τίτλο «Αµερικανικό

ύφος της περί των πολιτιστικών δηµοσιογραφίας: «Αν διέθετα λίγη από

Ειδύλλιο». Ωστόσο, το «Φεύγει το φάντασµα – Exit ghost» (Πόλις,

την εξουσία του Στάλιν, δεν θα τη σπαταλούσα στην προσπάθεια να

µτφρ. Κατερίνα Σχινά) έχει όλα τα γνωρίσµατα του µεγέθους του Ροθ

φιµώσω τους ευρηµατικούς συγγραφείς. Θα φίµωνα όσους γράφουν για

και διαβάζεται απνευστί, παρά τα όχι και τόσο αβανταδόρικα θέµατά

τους ευρηµατικούς συγγραφείς. Θα απαγόρευα κάθε δηµόσια συζήτηση

του. Όπως σε όλα τα τελευταία βιβλία του, ο Ροθ έχει µπει σε µια φάση

περί λογοτεχνίας στις εφηµερίδες, στα περιοδικά, στις φιλολογικές επι-

που συνοµιλεί, µέσα από κώδικες αλλά και ευθέως, µε το ενδεχόµενο

θεωρήσεις. Θα απαγόρευα την εισαγωγή της λογοτεχνίας σε κάθε δηµο-

του θανάτου, περιγράφοντας και οικτίροντας τις ταπεινώσεις µε τις

τικό, γυµνάσιο, κολέγιο και πανεπιστήµιο της χώρας. Θα έθετα εκτός

οποίες τιµωρείται το ανθρώπινο σαρκίο από το γήρας. Εδώ, ο Ζούκερ-

νόµου τις λέσχες ανάγνωσης και τη διαδικτυακή συζήτηση περί βιβλίων

µαν –το alter ego του– επιστρέφει µετά από πολλά χρόνια στην Νέα

[…]. Θα άφηνα τους αναγνώστες στην ησυχία τους µε τα βιβλία τους, για

Υόρκη για να επισκεφτεί τον ειδικό ουρολόγο µπας και καταφέρει να

να κάνουν ό,τι θέλουν µόνοι τους. Και θα το έκανα αυτό για όσους αιώ-

βρει λύση για την ακράτειά του. Η συµπτωµατική επαφή του µε µια

νες απαιτούνταν ώστε να αποτοξινωθεί η κοινωνία από τις δηλητηριώ-

παλιά του γνωστή, τελευταία σύντροφο ενός από τους αγαπηµένους

δεις ανοησίες.» Αµήν.

του αµερικανούς συγγραφείς, θα αλλάξει τα σχέδιά του και θα τον οδηγήσει σε µια παράτολµη, για τον ίδιο, απόφαση: Να δεχτεί να ανταλλά-

A

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

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

Franz Ferdinand
“Tonight”

St. Vincent
“Actor”

Domino rec.

4AD rec.

Οι Franz Ferdinand γίνανε γνωστοί µε τον πρώτο κιόλας δίσκο τους που
προκάλεσε παραλήρηµα στους φίλους της ανεξάρτητης µουσικής σκηνής.
Τα κοφτά κιθαριστικά riffs, οι χορευτικοί ρυθµοί και ο πριµαριστός post
punk ήχος τους δηµιούργησε ένα αµάγαλµα που πολλοί το βαπτίσανε
disco punk. Όλα αυτά τα στοιχεία διατηρήθηκαν και στον δεύτερο δίσκο
και φέτος φτάσανε αισίως στην τρίτη κυκλοφορία τους. Από το σύνολο
των τραγουδιών το εναρκτήριο “Ulysses” είναι το hit του δίσκου, το “send
him away” µε τον αφρικανικό ρυθµό το πιο ενδιαφέρον και το “Lucid
dreams” το πιο περίεργο. Παρόλο που οι FF διατηρούνε τον ιδιωµατισµό
τους, φαίνεται ότι δεν έχουν πλέον την ίδια απήχηση στο κοινό µιας και η
συντήρηση των ίδιων συντεταγµένων έχει αρχίσει να κουράζει. A

Broken records
“Until the earth
begins to part”
4AD rec.

Η ώρα της Annie Clark, η δηµιουργός που κρύβεται πίσω από το όνοµα St.
Vincent, για να δούµε αν θα λάµψει, έφτασε. Η µεταγραφή της στην θρυλική πλέον 4AD αύξησε τις προσδοκίες και η τραγουδοποιός ανταποκρίθηκε ανάλογα. Το “actor” είναι σαφώς ανώτερο σε κάθε επίπεδο από το προηγούµενο “marry me”. Συνθετικά η Clark δεν αυτοπεριορίζεται και µε άνεση
κινείται µεταξύ διάφορων ειδών από rock και jazz ως ηλεκτρονικής και
folk. Η ατµόσφαιρα του δίσκου είναι σκοτεινή και η πρόθεση της Clark να
ταλαντευτεί µεταξύ της αθωότητας και της βίας γίνεται σαφής στα τραγούδια “the strangers” και “the bed”. Από κει και πέρα στο “laughing with
the mouth of blood” µας χαρίζει την πιο µελένια στιγµή του δίσκου και µε
το “actor out of work” φτάνει στο άλλο άκρο. Σπουδαία δουλειά και εις
ανώτερα. A

Dalek
“Gutter tactics”
Irecac rec.

Οι Broken records σχηµατιστήκανε το ’06 στο Εδιµβούργο, την επόµενη
χρονιά κυκλοφορήσανε το πρώτο οµώνυµο ep τους και έπειτα αρχίσανε να
ανοίγουνε συναυλίες για συγκροτήµατα όπως οι Sons and daughters και
οι Editors. Αφού, λοιπόν, δώσανε τα διαπιστευτήρια τους η 4AD τους εµπιστεύτηκε και φέτος κυκλοφορήσανε τον πρώτο τους δίσκο. Μεταξύ των
άλλων οργάνων οι Broken records χρησιµοποιούνε βιολί, τσέλο, ακορντεόν, µαντολίνο, πιάνο και τροµπέτα. Επίσης διαθέτουνε έναν frontman
(Jamie Sutherland) αρκετά αινιγµατικό και η ατµόσφαιρα του δίσκου είναι
πέρα για πέρα δραµατοποιηµένη. ∆ιόλου παράδοξο, λοιπόν, που ο διεθνής
µουσικός τύπος έσπευσε να τους βαπτίσει Βρετανούς Arcade Fire. Ακούστε και κρίνετε. Εµένα πάντως ποτέ δεν µε ξετρελάνανε οι Arcade Fire. A
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Το σχήµα Dalek απαρτίζεται από τον Dalek και τον Octopus και αυτό που
τους κάνει ξεχωριστούς µεταξύ της hip hop κοινότητας είναι ο ογκώδης
κιθαριστικός τους ήχος. Το “gutter tactics” αποτελεί την φυσική συνέχεια
του “abandoned language”. Σκοτεινός, ίσως ο πιο σκοτεινός δίσκος τους,
υπνωτικός, διατηρώντας την αλά My Bloody Valentine θολότητα και την
παραµορφωτική ορχηστικότητα των Mono, o δίσκος των Dalek άλλοτε
απειλεί κι άλλοτε κατευνάζει. Το “no question” αποτελεί την πιο δυσοίωνη
στιγµή του συνόλου, ενώ το “we lost sight” στέκεται ακριβώς στον αντίποδα. Όσο για την στιχουργική και ερµηνευτική δεινότητα του Dalek ούτε
λόγος. Πρέπει να τον ακούσετε. A
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DVD

Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ KAKABA*

Σίγουρα, ίσως...
Απλή, εύληπτη δραµατική κοµεντί που αφηγείται
την ιστορία ενός νεαρού πατέρα που επιχειρεί,
παραµονές του διαζυγίου του, αλλάζοντας τα
ονόµατα των τριών σοβαρών σχέσεών του να
επιτρέψει στην 11χρονη κόρη του να µαντέψει
ποια από τις τρεις είναι η µητέρα της.
∆υό ευχάριστες, ανάλαφρες ώρες µ’ένα κάπως
υπερβολικά φορτισµένο συναισθηµατικά φινάλε
το Σίγουρα, Ισως..., αναδεικνύει κυρίως το ταλέντο της µικρής Abigail Breslin. Οι Reynolds και
Rachel, πάντα γοητευτικοί υπηρετούν εξαίσια
τους ρόλους τους συµβάλλοντας στην διατήρηση αµείωτου του ενδιαφέροντος του θεατή. A

The life before her eyes
Ο σκηνοθέτης Vadim Perelman καταπιάνεται µε
µια ταινία σχόλιο αιχµηρό πάνω στον αµερικάνικο τρόπο ζωής αναθέτοντας τους κύριους
ρόλους σε δύο ταλαντούχες ηθοποιούς τις Uma
Thurman (παρόν) και Evan Rachel Wood (παρελθόν). Μεταφέροντας µας από το παρόν στο
παρελθόν παρακολουθούµε τη σχέση της πρωταγωνίστριας στη σχολική ηλικία (Evan Rachel
Wood) µε τη καλύτερή της φίλη και τους εφιάλτες του παρελθόντος που βασανίζουν τη
(Thurman) όταν καλείται να παραστεί σε µνηµόσυνο αφιερωµένο στη µνήµη των συµµαθητών
της (και της φίλης της) που σκοτώθηκαν από έναν παράφρονα συµµαθητή
τους πριν από χρόνια, ενώ εκείνη επέζησε. A

Eξολοθρευτής. Η σωτηρία

Burn after reading
H Linda Litzke (Frances McDormand) µαζί µε τον
Chad Feldheimer (Brad Pitt) ανακαλύπτουν κατα
λάθος ένα cd µε τα “αποµνηµονεύµατα” ενός
πρώην υψηλόβαθµου κυβερνητικού στελέχους,
του Osborne Cox (John Malkovich) και προκειµένου να λύσουν κάποια οικονοµικά τους προβλήµατα αποφασίζουν να τον εκβιάσουν.
Ένα κοινότοπο coen-ιστικο fake κατασκοπικό θρίλερ συνωµοσίας, που αν δεν µετείχαν οι συγκεκριµένοι σταρς πιθανώς θα όδευε κατ’ευθείαν
στα ράφια των βίντεο-κλαµπς. Η επιτήδευση των
Cohen µετά το εξίσου επιτηδευµένο «καµµία
πατρίδα για τους µελλοθανάτος» τείνει προς το ναδίρ της καριέρας τους,
όχι πως έχουν ανάγκη, µε µόνους υποστηρικτές τους κάποιους κριτικούς
κινηµατογράφου που επιµένουν να προσπαθούν να πείσουν το ευρύ κοινό,
που ευτυχώς δεν πείθεται, ότι οι Κοέν αποτελούν την αφρόκρεµα του σύγχρονου αµερικανικού κινηµατογράφου, µόνο και µόνον επειδή κάνουν ταινίες που αφορούν δεν αφορούν το ευρύ κοινό.
Μόνο για θιασώτες των Κοέν και για όσους θέλουν να απολαύσουν τον
Μπραντ Πιτ σε ένα κόντρα ρόλο. A

Πληγές του Φθινοπώρου
Παρά τον µελοδραµατικό της χαρακτήρα οι Πληγές του Φθινοπώρου είναι µια ταινία που µε παρρησία εκθέτει τα γεγονότα του Σεπτεµβρίου του
1955 στην Κωνσταντινούπολη που ωδήγησαν
στον εκδιωγµό των Ελλήνων της Πόλης. Κεντρικός ήρωας ένας επιτυχηµένος δηµοσιογράφος
αρραβωνιασµένος µε την κόρη ισχυρού κυβερνητικού παράγοντα ερωτεύεται µια ελληνίδα
«παστρικιά». Επιχειρείστε να την δείτε, δεν θα
απογοητευτείτε. A

Αν έχετε δει το πρώτο Εξολοθρευτή στην εφηβεία σας, η νέα αυτή ταινία ίσως σας απογοητεύσει. Αν όµως τη δείτε σαν µια ταινία που
πέραν του τίτλου ουδεµία σχέση έχει µε τις
προηγούµενες τότε θα περάσετε ένα υπέροχο
δίωρο απολαµβάνοντας µια από τις λίγες καλές
περιπέτειες-θρίλερ της χρονιάς.
Από τα καλά στοιχεία της ταινίας η φωτογραφία
του Shane Hurlbut που αναπλάθει ένα καινό
σύµπαν, η µουσική του Danny Elfman και η επιδεξιότητα του McG στην ανάπλαση των σκηνών
δράσης. A
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Η
ιδέα ήταν το 2006 απλή, όπως είναι
άλλωστε και σήµερα, όταν ο Jack Dorsey σκέφτηκε “Το SMS του Internet” και δηµιουργούσε το Twitter: 140
χαρακτήρες περιορισµός ανά post και subscribers στον συγγραφέα
κάθε post (γνωστούς και ως followers στο Twitter).
Τα posts ονοµάζονται Tweets και µπορούν να είναι ορατά σε όλους ή µόνο σε
συγκεκριµένα άτοµα. Επιπρόσθετα µπορεί κάποιος να δηµοσιεύσει ή να δει posts
εκτός από το site του twitter, µέσω SMS ή applications που µιλάνε στο API του Twitter.
To Twitter συγκαταλέγεται στα Top 50 websites όλου του κόσµου µε θεαµατικά νούµερα
επισκεψιµότητας καθώς και τεράστια αύξηση των χρηστών που το χρησιµοποιούν.
Κατάφερε µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να αλλάξει τον τρόπο που µοιραζόµαστε πληροφορίες µέσω του internet µε την απλότητα την οποία λειτουργεί: κάνοντας απλά ένα µικρό post
µε οτιδήποτε έχει κάποιος στο µυαλό του τη στιγµή εκείνη και θέλει να το µοιραστεί!
Χαρακτηριστικό της απήχησης του Twitter είναι το γεγονός ότι το 2008 χρησιµοποιήθηκε κατά
κόρον από τον Obama για την προεκλογική του εκστρατεία µε φοβερή συµµετοχή του κόσµου.
Σηµαντικό milestone στην επιτυχία του Twitter υπήρξε το API το οποίο επέτρεψε πρόσβαση στον
micro blogging χαρακτήρα του site µέσω third party εφαρµογών. Applications για οποιοδήποτε
hardware έχουν κάνει την εµφάνισή τους, µετατρέποντας την εµπειρία twitter σε ακόµα πιο
εύκολη υπόθεση και προσφέροντας πρόσβαση πρακτικά από οπουδήποτε.
Κι επειδή τίποτα δεν είναι καλύτερο παρά από ίδιες µαρτυρίες χρηστών, ορίστε τι ανέφερε χαρακτηριστικά κάποιος χρήστης: “twitter can be quick and dirty, reach many
easily and frustrating when it is not working right!”
Το Twitter είναι µια υπηρεσία που προσφέρεται εντελώς δωρεάν.
Μένει να δούµε πως θα µπορέσει να εκµεταλλευτεί εµπορικά τα εκατοµµύρια hits το µήνα και το τρελό traffic στους server του.
Όσο για εσάς τι περιµένετε; Follow us @artapress
στο Twitter φυσικά…! A
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GADGETS
Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

Sony PS3 Slim: On a diet
Η συνταγή είναι λίγο πολύ γνωστή µε
τον Cell Processor να αποτελεί την καρδιά
του PS3. Το καινούριο PS3 έχει ανασχεδιασµένα ηλεκτρονικά τα οποία του
δίνουν µικρότερο όγκο κατά 32% και
34% χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας, προβάλλοντας έτσι και το
eco-friendly προφίλ που θέλει να
δηµιουργήσει η εταιρία.
Και αν αυτό δεν σας είναι αρκετό, ενσωµατώνει πλέον και 120GB σκληρό δίσκο στην δελεαστική πλέον τιµή των 300 προκειµένου να χτυπήσει στα ίσια τον ανταγωνισµό.
Το µοναδικό νέο χαρακτηριστικό αποτελεί η συνεργασία µε τις τηλεοράσεις Bravia
της ίδιας, που πλέον από το χειριστήριο ελέγχονται όλες οι λειτουργίες και της
κονσόλας. Στα µείον για τους geek users συγκαταλέγεται το γεγονός ότι πλέον δεν
µπορεί να τρέξει linux µε τον νεό σχεδιασµό.. ίσως στο µέλλον;
Πηγή: plaisio, Τιµή: 300

HTC Hero: AnDROID
Τα κινητά που υιοθετούν το νέο mobile OS
της Google πληθαίνουν. Η HTC µας έχει ήδη δείξει
δείγµατα γραφής και σε προηγούµενα κινητά της,
όµως αυτό ενσωµατώνει τη νέα version
του Android καθώς και το Sense UI.
Στα ηλεκτρονικά το Hero διαθέτει οθόνη 3.2”
µε ανάλυση 320 x 480 pixels, επεξεργαστής
Qualcomm MSM7200A στα 528MHz, 512MB ROM µε
288MB RAM, Quad-band GSM, 900/2100MHz HSPA,
GPS, 802.11b/g WiFi, accelerometer, πυξίδα
(ζήλειες), κάµερα 5 megapixels, και (επιτέλους)
βύσµα 3.5mm για ακουστικά.
Το µεγάλο breakthrough γίνεται µε το Sense UI
το οποίο µετατρέπει την κινητή εµπειρία
σε πραγµατικό social networking.
Ποτέ πριν ο τηλεφωνικός σας κατάλογος δεν ήταν
τόσο εµπλουτισµένος.Επιπρόσθετα το Android
market δίνει τη
δυνατότητα στο
χρήστη να εµπλουτίζει το κινητό του
µε επιπλέον
applications,
στα πρότυπα
που χάραξε η
Apple µε App Store.
Πηγή: play247
Τιµή: 579

OCZ Vertex: SSD Degradation no more
Καθώς η τεχνολογία SSD γίνεται
ολοένα και καλύτερη, η OCZ
µας παρουσιάζει την Vertex Series
µε chip της Indilinx.
Τα νέα chip της Indilinx αναλαµβάνουν
να σβήσουν τα σηµεία του δίσκου
που έχουν διαγραµµένα δεδοµένα από
τον χρήστη αλλά στην πραγµατικότητα
υπάρχουν εκεί. Μέχρι τώρα, το SSD
έπρεπε να σβήσει τα δεδοµένα ώστε
να γράψει πάνω από αυτά όταν χρειαζόταν.
Πρακτικά αυτό µεταφράζεται στο λεγόµενο degradation,
δηλαδή σε µεγάλες επιπτώσεις στην απόδοση όσο το SSD γέµιζε.
Πλέον το φαινόµενο αυτό έχει εξαλειφθεί χάριν
στο TRIM που ενσωµατώνει η Indilinx.
Στα specs τώρα, µε Read Speed έως 200 MB/s και Write Speed
έως 160 MB/s, 0,1ms seek time και MTBF 1.500.000 ώρες, το
Vortex δείχνει καλύτερο από ποτέ, κάνοντας
την ανάγκη για µαγνητικά µέσα µια ανάµνηση.
Πηγή: e-shop, Τιµή: 219

National Geographic 265NE: Πετρούλα OUT!
Αν οι µετεωρολογικές προβλέψεις της Πετρούλας δεν σας
καλύπτουν και ο µετεωρολόγος µέσα σας δεν µένει σε ησυχία,
το National Geographic 265NE είναι για εσάς.
Μέσω της touch screen οθόνης του βλέπετε την µετεωρολογική πρόβλεψη
µε χρήση εικονιδίων (ηλιοφάνειας, συννεφιάς, βροχή, χιονιού) ενώ διαθέτει ασύρµατο
θερµόµετρο & υγρόµετρο εσωτερικού & εξωτερικού χώρου, βαροµετρικό, υγρασιόµετρο
καθώς και µετρητή κατεύθυνσης ανέµου και βροχής. Υποστηρίζει ασύρµατη µετάδοση
ποµπού- δέκτη 135µ. και το πιο greeky feature του είναι ότι µπορεί να κάνει publish
τα δεδοµένα του online και ανα πάσα στιγµή να βλέπετε τον καιρό από το συγκεκριµένο σταθµό!
Το meteoclub.gr έχει ήδη κάνει κάτι αντίστοιχο και ερασιτέχνες δείχνουν τα δεδοµένα των σταθµών τους online
(p.s. δεν υπάρχει η Άρτα σε αυτούς τους σταθµούς).
Πηγή: multirama, Τιµή: 195

Flip Mino HD: YouTube Friendly
Ποιος είναι ο πιο απλός τρόπος να τραβήξετε 60 λεπτά βίντεο
µε ανάλυση 1280 x 720 pixels και να το κάνετε εύκολα upload
στο youtube ή σε κάποιο άλλο online social networking website;
Μα η µικρούλα MinoHD!
Πέρα από τις HD δυνατότητες, συνδυάζει TV Out
για την αγαπηµένη σας τηλεόραση, 2x ψηφιακό zoom, οθόνη 1.5’’
καθώς και skinnable εξωτερικό περίβληµα, στα δικά σας µέτρα!
Στο theflip.com θα βρείτε τις πραγµατικά αµέτρητες επιλογές.
Το FlipShare που συνοδεύει όλες τις MinoHD κάνει την εµπειρία
µεταφοράς των video παιχνίδι µέσω της USB του υπολογιστή σας.
Πηγή: pixmania, Τιµή: 199

21 ARTA PRESS

ARTA PRESS 44

9/21/09

1:56 PM

™ÂÏ›‰·22

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Περιοδικό που κυκλοφορεί στο νοµό Ιωαννίνων. 2α. Αγώνες µοτοσυκλέτας (πρώτο συνθετικό). 2β. Χωριό του δήµου Αγνάντων. 3. Νησί του Bόρειοανατολικού Αιγαίου. 4α. Βρώµικο, ακάθαρτο. 5α. Πρόθεση. 5β. ∆ήµος των
Ιωαννίνων µε γνωστό σπήλαιο 6α. Νότα...χωρίς αρχή και τέλος. 6β. Γιαννιώτης χαράκτης & ζωγράφος, που χάθηκε πρόσφατα. 7α. Ποδοσφαιριστής
της Αναγέννησης Άρτας στη δεκαετία του ‘70. 8α. Μαρία... ζωγράφος &
χαράκτρια από την Πρέβεζα 9α. Ακέφαλο... τάσι 9α. Ολυµπιακή αεροπορία
(αρχικά). 9β. Κρητικά παξιµάδια (αιτ. πληθ.) 10. Ένα από τα µεγαλύτερα φίδια.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Πρόσφατα κυκλοφόρησε η νέα ποιητική συλλογή του µε τίτλο “Ερωτας
νύν και αεί”. 2α. Μέρα... χωρίς αρχή και τέλος. 2β. Κρατικό κανάλι.
2γ. Ο αριθµός έντεκα. 3.α Ποταµός της Ηπείρου(αιτ.). 3β. Ασύµφωνα... νερά.
4α. Άφωνα... άλση 4β.Όµορφο υδρόβιο πτηνό (αιτ.) 5α. Αλλιώς το
γεώµηλο 6α. Πόλη της Ηπείρου και πρωτεύουσα νοµού της.
6β. Προτρεπτικό µόριο. 7α. Ακέφαλος... ∆ίας. 7β. Η ρώγα στην καθαρεύουσα
8α. Προστατεύται από τη συνθήκη RAMSAR.
9α. Ιταλικό εγώ.
Γ Α Ρ ΟΥ ΦΑΛ Ι Α
9β. Μονάδες Οπτικής Απεικόνισης (αρχικά.).
Ρ Ε Α Λ
Λ ΑΝ
Α ΜΥ Τ Ι Κ Α Σ
9γ. Οµόηχα φωνήεντα. 10α. Το πρώτο συνθετικό
Π
Ι
Ι ΜΑΡ Ε Τ
του Αγιαξ της Ηπείρου.
Κ Σ Α Π Α Τ ΜΗ
Α
Ν
Γ
Ω
Ι
Ι
Α
Σ
10β.Γραφικό χωριό της Κεφαλλονιάς
Κ ΜΑ
Σ ΑΦΗ
ΟΛ Ι Κ Ο Ι
Ι
ΝΑ Ο Ν Ε Ν Ε Σ
Κ ΩΣ Τ Α Κ Ι Ο Ι

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ARTA PRESS
ΑΡΤA

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΣΤΑΜOΥΛΗΣ

ΕVEREST

CAFE ΠΡΟΦΙΛ

LOUNGE
CAFE MAXIM

FLOCAFE

ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
ΑΤΡΑΠOΣ

ΑΡΤΙΝOΝ

LIBRARY
LOUNGE BAR

PREVERE CAFE

AU BAR

ROSSONERO CAFE

EN IΩΑΝΝΙΝΟΙΣ

CAFE ΜΟJΟ (ΚΑΝΑΛΙ)

cine ΠΑΛΛΑΣ

ΦΡΟΝΤΖΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΚΤΕΛ

ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
Η ΠOΛΥΘΡOΝΑ
ΤOΥ ΝΙΤΣΕ

ZUKERO

GOODY’ S
ΜΕΛΑΘΡOΝ
EL MUNDO CAFE

ΚΤΕΛ
ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ
CAFE PUENTE

LA SUITE BAR CAFE
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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
ARTA PRESS 22

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
CAFE CASA

ΠΕΤΑ
CAFE ΜΝΗΜΕΙO
CAFE ΣΗΜΕΙΟ

ΜΕΝΙ∆Ι
CAFE OCEAN

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
DALI CAFE
eNVy
THERAPY BAR
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