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EDITORIAL

Νοέµβριος 2009

Οι όµορφες χώρες, όµορφα χρεώνονται

“Σ

Θ Ε Μ Α Τ Α
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3ος ∆ιαγωνισµός
∆ιηγήµατος

τη ναυτιλία, η υπερδύναµη είναι η Ελλάδα" είπε, απευθυνόµενος, πρόσφατα, στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα,
ο γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν και άρχισα
να σκέφτοµαι τις ωραίες πλευρές αυτής της χώρας: τα

συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τα τεράστια κεφάλαια, για τα οποία, άλλες
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Ο Γιάννης Καλπούζος υποστηρίζει ότι δεν αρκεί το ταλέντο
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χώρες θα οργάνωναν "σταυροφορίες" για να τα αποκτήσουν.
Η Ελλάδα διαθέτει καθαρές θάλασσες, πολυσχιδείς ακτογραµµές, υπέροχα νησιά, µυθικά βουνά, πανέµορφα ποτάµια που συνθέτουν ένα πολυποίκιλο γεωµορφολογικό περιβάλλον, µαγνήτη για εκατοµµύρια επισκέπτες

Εικονική πραγµατικότητα

από όλον τον πλανήτη.

Ο απολογισµός του ∆ήµου Αρταίων
για την Όλγα Γεροβασίλη

∆ιαθετει πλουτοπαραγωγικές πηγές (υπέδαφος, ήλιος, αέρας, γεωθερµία,
κ.ά. ) ικανές να καταστήσουν προοπτικά τη χώρα ενεργειακά αυτάρκη.
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∆ιαθέτει επίσης έναν µοναδικό ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο, ικανό να
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∆ιάζωµα

Ο Σταύρος Μπένος περιηγείται
στα µνηµεία της Άρτας

τρέφει τις αισθήσεις και το πνεύµα επιστηµόνων, καλλιτεχνών, φιλοσόφων, µελετητών αλλά και απλών ανθρώπων από όλη τη Γη , για πολλά
ακόµα χρόνια.
∆ιαθέτει ακόµα ίδιο ανθρώπινο κεφάλαιο που διαπρέπει στην έρευνα και

14

την τεχνολογία στο εξωτερικό αλλά και στα 2-3 εγχώρια ιδρύµατα.
Και όµως παρά τα τεράστια αυτά κεφάλαια, η χώρα µας βρίσκεται µονί-

Νικόλαος Μάνθος

µως καταχρεωµένη και διαρκώς ανίκανη να βάλει µια στοιχειώδη τάξη στα

Συνέντευξη: Ντίνος Γιώτης

Σ Τ Η Λ Ε Σ

8

του οίκου της. Τα τελευταίες δεκαετίες ζούµε χάρη στα δανεικά και στις
κοινοτικές επιδοτήσεις, χωρίς κανένα σχέδιο που να µας οδηγεί στο µέλλον. Χωρίς παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, την ανεργία στα ύψη,
τον ανορθολογισµό και την ανοµία να κυριαρχούν στη δηµόσια ζωή, την

4. Verbatim Αγνή Ιωάννου
5. Αντίλογος Αντίλογος
10 Βιβλίο Κώστα Κατσουλάρης
11 Μουσική Ευθύµιος Σακκάς
14. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ &
15. GADGETS ∆ηµήτρης Νάκης

φοροδιαφυγή να στερεί τα απαραίτητα έσοδα στο κράτος και παράλληλα
να τρέφει τις ενδο-ταξικές οικονοµικές ανισότητες σε βάρος των εντίµων
φορολογουµένων πολιτών, το σύστηµα δείχνει να έχει χρεοκοπήσει οριστικά.
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Εντάξει ο αγώνας και η προσπάθεια για την επιβίωση, αλλά δεν αρκούν
µόνο αυτά. Το ευάερο, ηλιόλουστο και ιστορικό οικόπεδο που λέγεται
Ελλάς χρειάζεται κάτι παραπάνω και από πάνω. ∆ιαφορετικά τα λεφτά
που θα µαζέψουµε από τα τσιγάρα, τα ποτά και τα καύσιµα θα µας φτάσουν µόνο για να πληρώσουµε το επόµενο νοίκι.
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VERBATIM
Επιµέλεια: Αγνή Ιωάννου
"∆εν επιθυµώ να είµαι µέρος αυτής της κρίσης. Αρνούµαι να γίνω µέρος αυτής της εσωτερικής σύγκρουσης"
Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,
παραιτούµενος από την διεκδίκηση της αρχηγίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
50o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

"∆εσµεύοµαι να παραµείνω µέχρι τέλους, χωρίς να
υποστείλω τη σηµαία"
Ο ίδιος µια µέρα νωρίτερα.

"Όσοι περιµένουν ότι θα βγούµε
τσακωµένοι και διαλυµένοι
από αυτή τη διαδικασία είναι
πολύ βαθιά νυχτωµένοι."
Η ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ,
στέλνει µηνύµατα ενότητας στη βάση.

"Εαν εκλεγώ, θα συνεργαστώ
στενά µε τη Nτόρα"
Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
σε στενό µαρκάρισµα
των νεοδηµοκρατών ψηφοφόρων.

"Εγώ παραµένω µέχρι το τέλος, για την ενότητα. Ούτε
λαγός, ούτε ιµιτασιόν πολιτικός είµαι. Είµαι πολύ σκληρός για να πεθάνω πολιτικά"
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ, ως άλλος
Μπρους Γουίλις, σε ρόλο του σκληροτράχηλου
µπάτσου Τζον Μακ Λέην.
.
"Η βία είναι το καταφύγιο των ανίκανων και η ∆ηµοκρατία δεν ηττάται"
Ο αντιστράτηγος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
αναλαµβάνοντας την αρχηγία
της Ελληνικής Αστυνοµίας.
"Ασκηση τετραγωνισµού του κύκλου."
κατά τον υπουργό Οικονοµικών,
ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ο προϋπολογισµός του 2010.

"Πάµε σε µέτρα «οχύρωσης» της πόλης"
Ο δήµαρχος Αρταίων ΠΑΝΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ,
προαναγγέλλοντας µπάρες στους κεντρικούς
πεζόδροµους της πόλης...

Με κεντρικό σύνθηµα, το ερώτηµα «Why Cinema Now?» το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση της ∆έσποινας Μουζάκη, γιορτάζει την επέτειο µισού
αιώνα ζωής. Παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει µια διαφορετική πρόταση που θα τροφοδοτήσει τη σκέψη και θα προκαλέσει το διάλογο, που θα εξερευνήσει το νόηµα και την
αξία, τα όρια και τις προοπτικές του κινηµατογράφου στις µέρες µας.
Από τις 13 έως τις 22 Νοεµβρίου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα
κινηµατογραφικό δεκαήµερο, µε προβολές ταινιών από όλο τον κόσµο, σηµαντικούς προσκεκληµένους, αφιερώµατα, masterclasses, ανοιχτές συζητήσεις, και παράλληλες εκδηλώσεις. Το 50ο Φεστιβάλ θα τιµήσουν µε την παρουσία τους µεγάλα ονόµατα της κινηµατογραφικής τέχνης, µεταξύ αυτών ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, ο παραγωγός και πρόεδρος της 20th Century Fox Τζιµ Γιαννόπουλος, η ηθοποιός και ερµηνεύτρια Τζέιν Μπίρκιν,
ο βραβευµένος µε Όσκαρ παραγωγός του Τελευταίου Αυτοκράτορα, Τζέρεµι Τόµας, ο
σεναριογράφος και βασικός συνεργάτης του Τέρι Γκίλιαµ, Τόνι Γκρισόνι κ.ά.
Στο επίσηµο ∆ιαγωνιστικό πρόγραµµα συµµετέχουν 15 πρώτες ή δεύτερες ταινίες µυθοπλασίας σκηνοθετών απ’ όλο τον κόσµο, οι οποίες θα διεκδικήσουν το Χρυσό και τον Αργυρό Αλέξανδρο που θα απονείµει επταµελής διεθνής κριτική επιτροπή µε πρόεδρο τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο.
Το ελληνικό τµήµα του 50ου Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί 8 ταινίες
ελληνικής παραγωγής, το καθιερωµένο διαγωνιστικό πρόγραµµα DigitalWave, καθώς και 8
φοιτητικές ταινίες.
Επίσης θα γίνει µια εκδήλωση για την 1η Εβδοµάδα Ελληνικού Κινηµατογράφου, που έγινε
πριν από 50 χρόνια, θα προβληθεί η ταινία <<Το ποτάµι >> του Νίκου Κούνδουρου, η πρώτη
ελληνική ταινία που βραβεύθηκε και θα τιµηθούν σηµαντικές προσωπικότητες που έχουν
συµβάλλει στην πενηντάχρονη πορεία του θεσµού. A

ZHTΟΥΝTAI
IΩΑΝΝΙΝΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΛΕΥΚΑ∆Α
συνεργάτες για το διαφηµιστικό τµήµα
της ARTA PRESS.
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ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
“Πάγος” στο Εθνικό Πάρκο Τζουµέρκων
Αναστέλλεται η λειτουργία των Φορέων ∆ιαχείρισης των Εθνικών Πάρκων
µε απόφαση της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, Τίνας Μπιρµπίλη. Έτσι µέχρι νεωτέρας σταµατούν οι συνεδριάσεις των ∆Σ και δεν θα εκδίδονται αποφάσεις και γνωµοδοτήσεις.
Γεγονός που δικαιώνει τις θέσεις των τριών περιβαλλοντικών συλλόγων
(Προστασίας Αράχθου, Θεοδωριανιτών Άρτας ΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ και Προστασίας
Φυσικής και Πολιτιστικής κληρονοµιάς Ματσουκίου), οι οποίοι είχαν διαφωνήσει τόσο µε τη σύνθεση, όσο και µε τον τρόπο λειτουργίας του
Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων, που είχε αποφασίσει ο πρώην υφυπουργός ΠΕΧΩ∆Ε Σταύρος Καλογιάννης.
Συγκεκριµένα οι τρείς σύλλογοι διερωτώνται πώς είναι δυνατό η σύνθεση
του ∆.Σ. του Φορέα να ανακοινώνεται στα ΜΜΕ των Ιωαννίνων στις 2
Οκτωβρίου ( δύο ηµέρες πρίν τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές) και το
∆.Σ. να φέρεται πως έχει συνεδριάσει και έχει αποστείλει έγγραφο αναφορικά µε τους κανονισµούς του Φορέα στο ΥΠΕΧΩ∆Ε από τις 24
Σεπτεµβρίου;
Ακόµα σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 8 του ν. 2742/1999
ο Φορέας καταρτίζει τους κανονισµούς λειτουργίας του, και τους υποβάλει για έγκριση στο ΠΕΧΩ∆Ε.
"Πότε πρόλαβε να τους καταρτίσει µέσα σε 8 ηµέρες από τον ορισµό του
(16/9), και τι είδους συµµετοχή είχε ο εκπρόσωπος των περιβαλλοντικών
οργανώσεων στο ∆Σ σε αυτή την διαδικασία; Ο πρώην Υφυπουργός υπέγραψε τους 4 κανονισµούς λειτουργίας του Φορέα µία ηµέρα αργότερα.
Πότε πρόλαβε να τους ελέγξει; " A

Πληροφορούµαι, αγαπητό µου πνεύµα, ότι στην εµποροπανήγυρη
του ∆ήµου Φιλιππιάδας που έγινε στη γέφυρα Καλογήρου , πέραν
των 336 νοµίµων περιπτέρων στήθηκαν επιπλέον 100 χωρίς άδεια
λειτουργίας και αναρωτιέµαι γιατί εξανίστανται µερικοί; ∆εν γνωρίζουν ότι κατ΄αυτόν τον τρόπο λειτουργεί το ελληνικό κράτος
από γενέσεως του; Από εδώ η εθνική οικονοµία και παραδίπλα η
εθνική παραοικονοµία.
Προσερχόµενοι στην Άρτα από όλα τα σηµεία της Ελλάδας,
Πόντιοι 250 ποντιακών σωµατείων πραγµατοποίησαν Συνέδριο
Εθνικής Αυτογνωσίας. Εν τω µεταξύ άγνωστοι έσπασαν το σπαθί
από το άγαλµα του Καραϊσκάκη, που βρίσκεται κάτω από το
Κάστρο. Αυτοί προφανώς µε έλλειµµα εθνικής αυτογνωσίας.
Την ίδια ώρα, κάποιοι αυτόκλητοι «επαναστάτες» πυροβολούσαν
στην Αθήνα εν ψυχρώ νεαρούς δόκιµους αστυνοµικούς, µεταξύ
αυτών και την Αθαµανιώτισσα Σοφία Ψυχογιού και σκέφτοµαι
αγαπητό µου πνεύµα, ένας «Καραϊσκάκης» που τους χρειάζεται.
Όπως και στους άλλους «επαναστάτες», που πέταξαν αυγά στη
συγγραφέα Σώτη Τριανταφύλλου, στη διάρκεια παρουσίασης του
βιβλίου της, απαγορεύοντας κάθε διαφορετική άποψη πλην της
(πρωτόγονης) δικής τους να κυκλοφορεί στο αυτόνοµο κράτος
των Εξαρχείων.
Στην Άρτα, ευτυχώς, αγαπητό µου πνεύµα, τσακωνόµαστε ακόµα
για τα αυθαίρετα στέγαστρα στην πλατεία και για τις µπάρες
στους πεζόδροµους.
Ωστόσο, µε το άνοιγµα της Πινακοθήκης, ευελπιστώ και σε καλλιτεχνικούς καυγάδες µεταξύ ιµπρεσιονιστών και εξπρεσιονιστών
Αρτινών, κάτι που πιθανόν να αναστήσει και την τοπική κοινωνία
από τον πνευµατικό της λήθαργο.
∆ιαβάζω ότι έχει ξεκινήσει ο διάλογος, µεταξύ κυβέρνησης και
Εκκλησίας για την φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας
και φοβάµαι, αγαπητό µου πνεύµα, ότι µετά τον διάλογο θα αρχίσουν οι… ψαλµωδίες σε πλάγιο ήχο.
∆ιαβάζω σε δελτίο τύπου του Α.Ο. ∆ΟΞΑ ΑΡΤΑ ότι στο ∆ηµοτικό
Κολυµβητήριο τα παιδιά προπονούνται µε κρύο νερό και αναρωτιέµαι, αγαπητό µου πνεύµα, τι εννοεί άραγε ο σύλλογος όταν
σηµειώνει ότι οι ‘’βλάβες’’, παρουσιάζονται για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, αυτή την εποχή, µε τον ίδιο µεθοδευµένο τρόπο;
Εν τω µεταξύ, αγαπητό µου πνεύµα, πληροφορούµαι ότι ο
δήµαρχος Αρταίων κ. Πάνος Οικονοµίδης, όπως ο Κωνσταντίνος
Καραµανλής, επιθυµεί και τρίτη τετραετία, προκειµένου να ολοκληρώσει το έργο του...

Αντίλογος

Του Γιάννη Παλαβού
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Του Γιάννη Καλπούζου
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Στην ιστορία ανήκει και ο 3ος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός ∆ιηγήµατος που διοργάνωσε η εφηµερίδα ARTA PRESS και οι εκδόσεις
Μεταίχµιο. ∆ιηγήµατα υπέβαλλαν σαράντα διαγωνιζόµενοι, από
αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Η Κριτική Επιτροπή επέλεξε τα
δέκα εξ’ αυτών και οι προκριθέντες στη δεκάδα φιλοξενήθηκαν στην
Άρτα, ενώ σε εκδήλωση, η οποία έγινε στην αίθουσα "Μακρυγιάννη", στις 26.9.2009 απονεµήθηκαν βραβεία στους τρεις πρώτους.
Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε, ο διαγωνισµός αυτός αφορά µόνο τους
συµµετέχοντες, ενώ στο τελικό στάδιο µόνο εκείνους-ες που τα διηγήµατα τους προκρίθηκαν στη δεκάδα. Ελάχιστοι Αρτινοί παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, όπως βέβαια συµβαίνει παντού ακόµη και στα
κρατικά βραβεία. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός
ότι ουδείς από τους Αρτινούς συµµετέχοντες στον διαγωνισµό
(πλην ενός και µιας φοιτήτριας των Τ.Ε.Ι. που τα κείµενά τους µπήκαν στη δεκάδα) παρευρέθηκε τόσο στο σεµινάριο δηµιουργικής
γραφής, όσο και στην εκδήλωση που ακολούθησε. Προφανώς, κατά
την κρίση τους, τίποτε ωφέλιµο δεν είχαν να αποκοµίσουν. Όµως
πρέπει να γνωρίζουν πως στη γραφή δεν αρκεί το ταλέντο, αλλά
απαιτείται παράλληλα άσκηση και µαθητεία. Κάθε εκκολαπτόµενος
συγγραφέας έχει να κερδίσει από τους παλαιότερους, είτε διαβάζοντας τα κείµενα τους, είτε συζητώντας µαζί τους όταν παρέχεται
αυτή η δυνατότητα.
Προσωπικά, διέκρινα σε ορισµένους συµµετέχοντες, των οποίων τα
κείµενα δεν συµπεριλήφθηκαν στη δεκάδα, από τη µια το ταλέντο
και από την άλλη την αδυναµία στην τεχνική της γραφής. ∆υστυχώς
η απουσία τους δεν επέτρεψε µια δηµιουργική συζήτηση. Πέραν
αυτών διαπιστώθηκε θεµατολογική πενία, δυστοκία στην ανάπτυξη
και στη δοµή, καθώς και γενικότερα έλλειψη φαντασίας. Η γραφή
είναι γλώσσα, φαντασία, θέµα και πολύ δουλειά.
Τέλος και επειδή ίσως σε κάποιους να φαντάζει ασήµαντος ο εν
λόγω διαγωνισµός, να ενηµερώσω ότι από τους βραβευθέντες στον
1ο και 2ο διαγωνισµό της ARTA PRESS, τέσσερις από τους συµµετέχοντες και βραβευθέντες εξέδωσαν στη συνέχεια βιβλία σε έγκριτους εκδοτικούς οίκους. Και µόνο αυτό το γεγονός αρκεί για να
πιστοποιήσει την σηµασία του και την ανάγκη της συνέχισης του.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βραβευµένο µε το πρώτο βραβείο διήγηµα της
∆ήµητρας Αµαραντίδου "∆έκα γράµµατα" θα δηµοσιευθεί στο επόµεντο τεύχος). A
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∞ÔÏÔÁÈÛÌﬁ˜ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ·›ˆÓ 2008
∂π∫√¡π∫∏ ¶ƒ∞°ª∞∆π∫√∆∏∆∞
Της: Όλγας Γεροβασίλη*
H τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο χώρος που αποκαλύπτει αυστηρά την ευθύνη όλων µας, δεν αφήνει κανένα να κρύβεται στη βολική ατοµική του
αδράνεια επιρρίπτοντας ευθύνες στο µακρινό απρόσωπο βαθύ κράτος και
τους διοικητές του ή σε µια οµιχλώδη αστική τάξη και τους εξυπηρετητές
της ή σε µια συστηµική νοµοτέλεια ή στην «κατάρα που στοιχειώνει την
πόλη µας». Επειδή η αυτοδιοίκηση αφορά τη γειτονιά µας, το δρόµο που
περπατάµε κάθε µέρα, τους συµπολίτες µας που καληµερίζουµε, γι’ αυτό
και η ουσιαστική επαφή µε την αυτοδιοίκηση δοκιµάζει συνεχώς και σκληρά τη διαθεσιµότητά µας για δουλειά, τη δυνατότητά µας για σύνθεση και
τη διάθεσή µας για ρήξη.
Με αφορµή τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αρταίων, στις 27
Σεπτεµβρίου 2009, όπου συζητήθηκε ο απολογισµός του ∆ήµου για το
2008, για ακόµη µία φορά, πολλοστή δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, η
παράταξή µας, η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, επαναδιατύπωσε, µε διαφορετικό
βέβαια τρόπο, όλα τα παραπάνω, που αποτελούν εξάλλου κοµµάτι των
βασικών πολιτικών µας αναλύσεων. ∆υστυχώς δεν τις διατυπώσαµε σε µια
γόνιµη συνθετική διαδικασία αλλά σε αντιδιαστολή µε τις απόψεις της
∆ηµοτικής Αρχής που φαίνεται πως έχει εγκλωβιστεί στη συνηθισµένη
κατηφορική ατραπό όλων των περιστασιακά ισχυρών, την παντογνωσία,
την κώφωση και τα αναχώµατα.
Θέση της παράταξής µας ήταν πως ο ∆ήµος δεν είναι Α.Ε. και το γεγονός
πως µέσα από αριθµούς και λογιστικές προσεγγίσεις φαίνεται να εµφανίζει θετικό ισολογισµό για το 2008 δεν µπορεί να τον κατατάξει στους
πετυχηµένους. Ο ρόλος της ∆ηµοτικής αρχής θα έπρεπε να είναι να εµφανίζει καθηµερινά το κοινωνικό πρόσωπο του ∆ήµου, να οργανώνει τους
τρόπους για να είναι η πόλη µας φιλική, ευχάριστη, λειτουργική και πολιτισµένη και ταυτόχρονα να βασανίζεται να βρει τρόπους να τη βγάλει από
την αποµόνωση, ιεραρχώντας υψηλά, αξιοποιώντας και προβάλλοντας τα
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της, τουριστικά, παραγωγικά κ.α.
Αντίθετα, ο ∆ήµος «έχει αποκτήσει απόλυτη εξειδίκευση σε ψηφιακά προγράµµατα» που προφανώς δεν αγγίζουν τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε όλοι µας ζώντας στην Άρτα και τα ∆ηµοτικά της ∆ιαµερίσµατα.∆εν λύνεται µέσω εικονικής πραγµατικότητας το πρόβληµα ηλεκτροφωτισµού. Πολλές γωνιές της πόλης είναι χωρίς φωτισµό, όχι γιατί δεν
υπάρχει δίκτυο αλλά επειδή δεν αλλάζουν τις καµένες λάµπες.
Όλη η πόλη είναι βρώµικη όσο ποτέ άλλοτε και αυτό αποτελεί σήµερα το
µεγαλύτερο της πρόβληµα.

Ξεκίνησε επιτέλους στην Άρτα το πρόγραµµα της ανακύκλωσης και κατάφερε η ∆ηµοτική µας αρχή, µάλλον είναι η µοναδική δηµοτική αρχή που το
κατάφερε αυτό, το πολύ σοβαρό πρόγραµµα της ανακύκλωσης να το
µεταλλάξει σε πρόβληµα της ανακύκλωσης. Κι αυτό έγινε γιατί δεν το
αξιολογούν ως σηµαντικό, δεν ξέρουν πώς να το κάνουν και δε φροντίζουν και να ρωτήσουν. Τοποθέτησαν κάδους και νόµισαν πως ήταν αρκετό. Μ’ αυτό τον τρόπο δυσφηµούν την ανακύκλωση, δρουν αποτρεπτικά γι’
αυτήν και διαµορφώνουν συνείδηση στα µικρά παιδιά και σε όλους τους
πολίτες πως η ανακύκλωση είναι ρύπανση. Η ανακύκλωση είναι συνείδηση
και στάση και για να γίνει αυτό απαιτεί πολύ δρόµο ακόµα, απαιτεί στόχευση και δουλειά, δεν εξαντλείται σε έγχρωµους κάδους. Κάδους έχουµε και για τα υπόλοιπα σκουπίδια αλλά είναι κάδοι βρώµικοι, άναρχα τοποθετηµένοι που βρωµίζουν την πόλη µας και δυσκολεύουν τη ζωή µας.
∆ε λύνεται µέσω εικονικής πραγµατικότητας το πρόβληµα των ελεύθερων
και δηµοτικών χώρων.
Οι πλατείες έχουν την ίδια ακριβώς βεβαρηµένη εικόνα, το παραποτάµιο
πάρκο είναι στο µεγαλύτερό του κοµµάτι ξεχασµένο, το Τουριστικό περίπτερο ρηµαγµένο, επίτηδες ξεχασµένο, εποµένως έτοιµο να δοθεί σε ιδιώτη το στρατόπεδο Παπακώστα δεν το διεκδίκησαν στ’ αλήθεια ποτέ, το
παλιό ∆ηµαρχείο το εγκατέλειψαν και σε λίγο καιρό θα κινδυνεύει να
καταρρεύσει το ΞΕΝΙΑ, όπως δηµόσια είχαµε προβλέψει µετά την επιστροφή µας από τη συνάντηση µε τους φορείς του Υπουργείου Πολιτισµού και τη συνεδρίαση του ΚΑΣ, δεν παραχωρήθηκε στο ∆ήµο.
∆εν λύνεται, µέσω εικονικής πραγµατικότητας, το πρόβληµα του σχεδίου
πόλεως που η ∆ηµοτική Αρχή δεν το έχει ολοκληρώσει τα τελευταία 7
χρόνια. Προσπαθεί να το φέρει στην προεκλογική περίοδο για εκλογικά
κέρδη, αλλά υποτιµά προφανώς τη νοηµοσύνη των πολιτών. Το µοναδικό
που φρόντισαν σ’ αυτή την κατεύθυνση είναι ο πολλαπλασιασµός του
συντελεστή δόµησης στο Τουριστικό Περίπτερο προκειµένου να κατασκευασθεί ξενοδοχείο, ασφαλώς όχι από το ∆ήµο και προσπαθούν µε πρόσχηµα την αντιπυρική ζώνη να κατασκευάσουν και δρόµο πρόσβασης σ’
αυτό, κάτω από το Νοσοκοµείο και τον Αϊ Λιά. Πράγµατι είναι πολύ όµορφη η περιοχή του λόφου για εκµετάλλευση.
Για εµάς, για τη ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ και για πάρα πολλούς συµπολίτες
µας αυτός είναι ο πραγµατικός απολογισµός του ∆ήµου Αρταίων για το
2008, αυτός είναι ο θλιβερός απολογισµός της πορείας της ∆ηµοτικής
Αρχής 7 χρόνια και όχι τα νούµερα που µας παρουσίασαν και η εικονική
πραγµατικότητα που προσπαθούν να µας πείσουν ότι ζούµε. Ζούµε εδώ,
δεν ήρθαµε να γνωρίσουµε την Άρτα µε e- ξεναγό. A
*Η Όλγα Γεροβασίλη είναι:
επικεφαλής της παράταξης “∆ηµοτική Αλλαγή”
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Το µικρό θέατρο

∆· ÌÓËÌÂ›·
Â›Ó·È Ë „˘¯‹ ÙË˜ ﬁÏË˜
Του: Σταύρου Μπένου*

Τα δύο θέατρα και ο ναός του Απόλλωνα είναι οι θησαυροί
που συνδέουν τη σηµερινή Άρτα µε την αρχαία Αµβρακία.
Το πολιτιστικό σωµατείο ∆ΙΑΖΩΜΑ
τους έχει θέσει υπό την προστασία του.

ARTA PRESS 8

ARTA PRESS 46

11/10/09

11:17 AM

™ÂÏ›‰·9

Σφιχταγκαλιασµένα κρατά η Άρτα τους δυο της θησαυρούς.
Τα δυο αρχαία θέατρά της. Το µικρό θέατρο της Άρτας βρίσκεται στο κέντρο της σύγχρονης πόλης της Άρτας και είναι
το µικρότερο από τα αρχαία ελληνικά θέατρα, που έχουν αποκαλυφθεί µέχρι σήµερα στον ελλαδικό χώρο.
Το µεγαλύτερο τµήµα του µνηµείου ήρθε στο φως, στο πλαίσιο σωστικών αρχαιολογικών ερευνών, το 1976, από
τον Ηλία Ανδρέου. Για την ταύτισή του ο ανασκαφέας στηρίχθηκε στη µαρτυρία του ∆ιονυσίου Αλικαρνασσέως, για την ύπαρξη δύο
θεάτρων στην Αµβρακία της εποχής του
Πύρρου, εποχή κατά την οποία η πόλη
γνώρισε τη µεγαλύτερη οικονοµική, οικιστική και καλλιτεχνική ανάπτυξη.
Το σηµαντικότερο από τα κινητά ευρήµατα στο χώρο είναι ένας χρυσός στατήρας
του Φιλίππου Β΄, το πρώτο χρυσό νόµισµα
που βρέθηκε σε ανασκαφές στην Ήπειρο.
Η σηµερινή κατάσταση διατήρησης του µικρού
Θεάτρου είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή. Ίσως αυτό να
έλαβε υπόψη και η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟ όταν το 1976
προχώρησε σε απαλλοτρίωση τόσο του οικοπέδου που εντοπίστηκαν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του Θεάτρου όσο και
των παρακείµενων σε αυτό, µε σκοπό να ολοκληρωθεί η ανασκαφική έρευνα και να αποκαλυφθεί πλήρως το µνηµείο.
∆υστυχώς καµία έρευνα δεν έχει γίνει από τότε
και ο χώρος χρησιµοποιείται καταχρηστικά ως
χώρος στάθµευσης οχηµάτων. Ωστόσο, προσβλέποντας σε µία µελλοντική συνεργασία
µε το ∆ήµο και την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών και των απαιτούµενων µικρής κλίµακας στερεωτικών επεµβάσεων, το µικρό Θέατρο θα είναι έτοιµο
υποδεχθεί το κοινό του µε µία ολοκληρωµένη και σίγουρα διαφορετική µορφή από
αυτή που παρουσιάζει σήµερα.
Ανάµεσα από τα δύο Θέατρα της αρχαίας πόλης
και στο κέντρο της σύγχρονης βρίσκεται ο ναός του
Απόλλωνα, που ήρθε στο φως το 1964 κατά τη διάρκεια
σωστικής αρχαιολογικής έρευνας. Πρόκειται για περίπτερο
ναό δωρικού ρυθµού µε πρόναο και επιµήκη σηκό. Στο βάθος
του σηκού υπάρχει τριµερές βάθρο για τη στήριξη του αγάλµατος ή του συµβόλου της λατρευόµενης θεότητας.
∆υστυχώς το µνηµείο σώζεται µόνο σε µικρό
ύψος. Το πιο σηµαντικό εύρηµα που έδωσε
και τη χρονολόγηση στο ναό, γύρω στο
500π.Χ., ήταν ένα πώρινο δωρικό κιονόκρανο.
Ο ναός ταυτίζεται µε το σηµαντικότερο
ιερό της Αµβρακίας, αφιερωµένο στη
λατρεία του Απόλλωνα Πύθιου Σωτήρα.
Στην ταύτιση µας οδήγησε µία ενεπίγραφη
στήλη που βρέθηκε στον περίβολο του ναού
και αναφέρεται στον καθορισµό των ορίων
µεταξύ Αµβρακίας και Χαράδρου (της σηµερινής
Φιλιππιάδας) και χρονολογείται στο 2ο αι. π.Χ

Το Μεγάλο Θέατρο. Τα αρχιτεκτονικά του κατάλοιπα εντοπίστηκαν το 1981-1982 κατά την διάρκεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας στην πόλη της Άρτας από την ανασκαφέα Π.
Καρατζένη.
Η εικόνα που έχουµε για το µνηµείο είναι αρκετά αποσπασµατική καθώς το µεγαλύτερο µέρος του βρίσκεται κάτω από
παρακείµενες του οικοπέδου οικοδοµές αλλά και το
οδόστρωµα σύγχρονου δρόµου. Χρονολογείται
στα τέλη του 4ου µε αρχές του 3ου αι. π.Χ.
∆υστυχώς τα µοναδικά στοιχεία που διαθέτουµε σήµερα για το Μεγάλο Θέατρο είναι
κάποιες βάσεις εδωλίων, τµήµα της ορχήστρας και του στυλοβάτη του προσκηνίου
και φαίνεται ότι το σηµαντικό αυτό µνηµείο ασφυκτιά µέσα στις κατασκευές της
«σύγχρονης» πόλης και οι περαιτέρω έρευνες για την ανάδειξή του φαντάζουν ουτοπικές.
Εδώ θα πρέπει να σταθώ στον ενθουσιασµό και τη
µεγάλη προθυµία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Άρτας και του ∆ήµου Αρταίων να συµµετάσχουν στην προσπάθεια ανάδειξης του Μικρού Θεάτρου της πόλης.
Μια καλή συνεργασία ανάµεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και
το «∆ΙΑΖΩΜΑ» θα προωθήσει όχι µόνο τη διαδικασία ανάδειξης του Μικρού θεάτρου, αλλά και την προοπτική δηµιουργίας αρχαιολογικού περίπατου στα τρία αυτά
µνηµεία της πόλης ύστερα βέβαια και από τις
κατάλληλες πολεοδοµικές παρεµβάσεις.
Για το «∆ΙΑΖΩΜΑ» η κίνηση αυτή έχει
µεγάλη σηµασία και αποκτά µια ιδιαίτερη
βαρύτητα αφού η Τοπική Αυτοδιοίκηση
συµµετέχει ενεργά και λειτουργεί ως
καταλύτης για την κινητοποίηση και άλλων
αρµόδιων φορέων, των πολιτών και της
τοπικής κοινωνίας, των αρµόδιων υπηρεσιών
του Υπουργείου Πολιτισµού και του
«∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
Το «∆ΙΑΖΩΜΑ» ένα µη κερδοσκοπικό σωµατείο που
ήδη µετρά 400 µέλη (από τον πνευµατικό χώρο, από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και απλούς και ευαισθητοποιηµένους
πολίτες) κύρια αποστολή του έχει τη συµβολή στην προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θεάτρων, ωδείων, σταδίων, αµφιθεάτρων),
καθώς και στη διάδοση των αξιών της πολιτιστικής κληρονοµιάς σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη και την προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας. Παράλληλα, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τις οικονοµικές δυνάµεις της χώρας και τους απλούς
πολίτες για την υποστήριξη των σπουδαίων αυτών µνηµείων. Συµβολικά για το
κάθε θέατρο ξεχωριστά το «∆ΙΑΖΩΜΑ» θα
ανοίξει έναν «ηλεκτρονικό κουµπαρά», όπου
θα υποδέχεται µε τη µέγιστη δυνατή διαφάνεια
και θα αξιοποιεί µε χρηστή διαχείριση τις χορηγίες
και τις δωρεές για τα αρχαία θέατρα. A

*Ο Σταύρος Μπένος είναι:
πρώην Υπουργός Πολιτισµού και
νυν Πρόεδρος του Σωµατείου ∆ΙΑΖΩΜΑ

Φωτογραφίες: πάνω και µέση: Ναός Απόλλωνα, κάτω: ίχνη µεγάλου θεάτρου.
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ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*
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¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ·ﬁ ÙËÓ ÚﬁÛÊ·ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜
Αργά αργά, αλλά πιο τολµηρά από την υπόλοιπη κοινωνία, η πεζογραφία µας έχει

πέµπτο µυθιστόρηµα του Στέφανου ∆άνδολου «Ο τελευταίος κύκνος» (Καστανιώ-

αρχίσει εδώ και µερικά χρόνια να αγγίζει κρυµµένες ή απλώς δυσάρεστες πλευρές

της), µια ελεγεία για τα ένστικτα και την άγρια οµορφιά της εφηβείας. Βρισκόµα-

της ιστορίας µας, επιχειρώντας νέες αναγνώσεις ή και αποκαλύψεις. Γράφαµε ότι ο

στε: στη δεκαετία του 80: Η έλευση µιας ιδιαίτερης και έντονα ερωτικής κοπέλας

Βασίλης Γκουρογιάννης, µε το µυθιστόρηµά του «Κόκκινο στην πράσινη γραµµή»

σε ένα γυµνάσιο των νοτίων προαστίων προκαλεί αναστάτωση στους συµµαθητές

(Μεταίχµιο), άντλησε υλικό και θέµα από µια, σχεδόν, παρθένα για την ελληνική

της που την ακολουθούν σε µια φρενίτιδα µε πολλή µουσική και ακόµη περισσότε-

πεζογραφία δεξαµενή – τον «ξεχασµένο» ελληνοτουρκικό πόλεµο στην Κύπρο το

ρα απρόοπτα. Ωστόσο, σε αυτό το κλίµα, µια µαζική αυτοκτονία νέων λίγο πριν από

1974. Στην ίδια κατεύθυνση, µε άλλο ύφος και διαφορετικά λογοτεχνικά µέσα, κινεί-

την Πρωτοχρονιά, θα σηµαδέψει για πάντα τις ζωές των νέων, οι οποίοι σήµερα,

ται ο Νίκος ∆αββέτας στην πεζογραφική του παραγωγή, ειδικά στα τρία τελευταία

τόσα χρόνια µετά, παραµένουν σηµαδεµένοι από τα µυστικά της εφηβείας τους.

βιβλία του. Με το προηγούµενο, το «Λευκή πετσέτα στο ρινγκ», χρησιµοποίησε την

Γραµµένο µε µπρίο και ταχύτητα, «Ο τελευταίος κύκνος» δίνει µια πειστική εκδοχή

περίοδο των ∆εκεµβριανών ως πλαίσιο της αφήγησής του, µια από τις πιο τραυµα-

για τα φαντάσµατα µιας γενιάς (των σηµερινών 40ήδων) και το κενό που την έχει

τικές και σκοτεινές στιγµές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Στο νέο του µυθι-

σηµαδέψει.

στόρηµα, «Η εβραία νύφη» (Κέδρος) έχει ως ιστορικό υπόβαθρο µια επίσης τραυµα-

Πρωτοεµφανιζόµενη η Ευσταθία Ματζαρίδου, γεννήθηκε το 1965 στην Ορεστιάδα,

τική στιγµή της ιστορίας µας, τον εκτοπισµό των εβραίων κατά τη διάρκεια της ναζι-

µε σπουδές Φιλολογίας, αλλά και Ψυχολογίας και Συµβουλευτικής Οικογενειών

στικής κατοχής, και τον αφανισµό της εβραϊκής κοινότητας – ειδικά της Θεσσαλο-

στη Γερµανία. Με το «Ένας κόµπος όλα» (Μεταίχµιο) διαπραγµατεύεται την ιστο-

νίκης, όπου ο εβραϊκός πληθυσµός µετρούσε δεκάδες χιλιάδες. Σήµερα, µια νέα

ρία µιας γυναίκας η οποία, λίγο πριν την εµµηνόπαυση, µένει έγκυος. Το γεγονός

γυναίκα προσπαθεί να συγκεντρώσει στοιχεία για την εµπλοκή του πατέρα της στον

αυτό ανατρέπει όλα τα δεδοµένα της µέχρι τότε ζωής της, και θα επιχειρήσει να

αφανισµό των Ελλήνων εβραίων κι έρχεται αντιµέτωπη µε φαντάσµατα της ιστορίας

κάνει µια καινούργια αρχή, αφήνοντας πίσω της «τα συµπλέγµατα και της ενοχές

και αποσιωπηµένα δράµατα.

που της φόρτωσε η πατριαρχική επαρχιακή κοινωνία όπου µεγάλωσε». Ένα µυθι-

Σε παρόµοιο καµβά, τα δράµατα της εµφυλιακής και µετεµφυλιακής Ελλάδας, στή-

στόρηµα για τη χειραφέτηση, το δικαίωµα στην αυτοδιάθεση, αλλά και τα στερεό-

νει η Έλενα Χουζούρη το δικό της µυθιστόρηµα «Πατρίδα από βαµβάκι» (Κέδρος),

τυπα που ταλανίζουν τις σχέσεις µας µε τους άλλους και µε τον εαυτό µας.

«συνέχεια», κατά κάποιον τρόπο, του πρώτου της µυθιστορήµατος «Σκοτεινός βαρ-

Από την άλλη, ο Γιώργος Σκαµπαρδώνης, έπειτα από δύο µυθιστορήµατα µε ιστο-

δάρης» το οποίο είχε ως χώρο δράσης και πάλι τη βόρειο Ελλάδα, αλλά σε προγε-

ρικό βάθος, µε το «Μεταξύ σφύρας και Αλιάκµονος» (Ελληνικά Γράµµατα) επι-

νέστερη εποχή. Εδώ, ο κεντρικός ήρωας είναι µεταξύ αυτών που πριν το πέρας του

στρέφει στην τέχνη που τον έκανε γνωστό και αγαπητό, στη µικρή φόρµα, στα διη-

Εµφυλίου (το 1949) έφυγαν πρόσφυγες σε διάφορες ανατολικές χώρες – στην περί-

γήµατα. «Επανέρχεται», ως σχήµα λόγου, αφού ποτέ δεν έπαψε να την ασκεί, κι

πτωσή του στο, σηµερινό, Ουζµπεκιστάν, στην Τασκένδη. Η αφήγηση πιάνει το νήµα

ακόµη και τα 27 διηγήµατα του παρόντος τόµου γράφτηκαν ως σφήνες στα µυθι-

δεκαοχτώ χρόνια µετά, όταν ο γιατρός Στέργιος Χ. αποφασίζει να αφήσει πίσω του

στορήµατά του, τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σε αυτά επανέρχονται «θέµατα από

την καινούργια πατρίδα του και να επιχειρήσει µια δεύτερη, πιο επώδυνη ακόµη

το οικείο σύµπαν του συγγραφέα: τα άφεγγα µέρη, οι αναδιπλώσεις της µνήµης, οι

«µετανάστευση», ένα ταξίδι επιστροφής στον γενέθλιο τόπο. Εικόνες από το τραυ-

υπόγειες κρύπτες. Το νερό, η θάλασσα, η υπέρβαση της αντοχής, η απώλεια. Η

µατικό παρελθόν του, καθώς και αισθήµατα από τον παράνοµο έρωτά του µε µια

ειρωνεία του τυχαίου που µεταβάλλει τα πάντα.» Και βέβαια, για µια ακόµη φορά,

Ρωσίδα, βγαίνουν σταδιακά στην επιφάνεια, καθώς το τρένο από την Τασκένδη προς

ο Σκαµπαρδώνης µας ξαφνιάζει µε έναν τίτλο-λογοπαίγνιο που θα µείνει.

τη Μόσχα συνεχίζει την πορεία του…

Τέλος, το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται τελευταία για «παραγνωρισµένο» ∆ηµο-

Σε εντελώς άλλο κλίµα, η ∆ήµητρα Κολλιάκου, έπειτα από ένα ενδιαφέρον πρώτο

σθένη Βουτυρά είναι καλοδεχούµενο και απόλυτα δικαιολογηµένο. Στο «Καράβι

µυθιστόρηµα («Μαγείο» [Εστία]) κι ένα απολύτως επιτυχηµένο δεύτερο («Θερµο-

του θανάτου» (Τόπος) έχουµε να κάνουµε µε µια ανθολόγηση «µαύρων» διηγηµά-

κρασία δωµατίου», [Πατάκης]) συγκεντρώνει στην «Αρρώστια των βουνών» (Πατά-

των του, από τους έξι πρώτους τόµους των Απάντων του. Η επιλογή των κειµένων

κης) τέσσερις νουβέλες, µε τη γνωστή της υπαρξιακή θεµατολογία, και ένα ύφος

και η επιµέλεια είναι του Βάσια Τσοκόπουλου. Μια θαυµάσια ευκαιρία για να έρθει

γραφής που δίνει µεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη των χαρακτήρων παρά στην

κανείς σε επαφή µε το έργο του Βουτυρά, σε µια καλαίσθητη και προσεγµένη

πλοκή. Κοινός τόπος: ο πόθος, σε διάφορες παραλλαγές. Ο ανεκπλήρωτος πόθος, ο

σκληρόδετη έκδοση.

ασεβής, ο µαταιωµένος και ο ξοδεµένος. Ο πόθος είναι η ενέργεια που κινεί και το

A

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

Broadcast
and the focus group
“Intertigate witch cults
of the radio age”
Warp rec.
Έπειτα από τέσσερα χρόνια σιωπής οι Broadcast επιστρέφουν µ’ ένα δίσκο
ισάξιο του µεγαλειώδους Tender buttons. Απλώς εδώ φαίνεται να προτάσσουν τις επιρροές τους, κυρίως από τις δεκαετίες του ’60 και ’70, σε
σχέση µε τον καινοτόµο προηγούµενο δίσκο τους. Επίσης δεν υπάρχει η
ίδια οµοιογένεια αλλά επικρατεί ένας αξιοθαύµαστος πλουραλισµός στις
είκοσι τρεις συνολικά συνθέσεις. Χαρακτηριστική είναι η παραισθιογόνος
ατµόσφαιρα που διαπνέει το δίσκο και στην οποία συµβάλλει σαφώς και η
υπέροχη φωνή της Keenan. Το “make sleep his song” διαθέτει την οµορφότερη µελωδία από το σύνολο. A

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

Yo la tengo
“Popular songs”
Matador rec.
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο δέκατος τέταρτος δίσκος των YLT χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο αποτελείται από τα πρώτα εννιά τραγούδια
συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε λεπτών. Ο τίτλος του δίσκου αντικατοπτρίζεται σ’ αυτά τα τραγούδια τα οποία είναι τόσο popular που σε υποχρεώνουν σχεδόν να χορέψεις. Το δεύτερο µέρος αποτελείται από τα τρία
τελευταία τραγούδια που η διάρκεια τους είναι ίση µ’ αυτή των εννιά πρώτων. Εδώ αρχίζει να χαλάει κάπως το πράγµα. Στο “more stars..” οι YLT
επιµένουν να επαναλαµβάνουν ένα ανιαρό θέµα, στο “the fireside” γίνονται τόσο µινιµαλιστικοί που καταντούν περιττοί και στο “and the glitter is
gone” απλώς δηµιουργούν µια χαοτική κατάσταση άνευ σηµασίας. Πάλι
καλά που υπάρχει το πρώτο µέρος. A

The xx
“XX”
Young trucks rec.
Οι XX είναι ένα κουαρτέτο πιτσιρικάδων από το Λονδίνο που έχουν προκαλέσει ήδη µεγάλο ντόρο. Οι επιρροές τους προέρχονται κυρίως από τη
δεκαετία του ’80 κι από ονόµατα όπως οι Pixies, οι Cure, οι Cocteau twins
και οι Young marble giants. Υπνωτική pop λοιπόν µε γερές δόσεις post
punk αλλά και κλεφτές µατιές προς την soul και το new wave. To
“crystalized”,το “shelter” και το “basic space” είναι απλώς κοµµατάρες. Αν
αναζητείτε πρωτότυπες ιδέες και φρέσκο ήχο οι XX είναι οι άνθρωποί σας. A

The flaming lips
“Embryonic”
Warner Bros rec.
∆ωδέκατος δίσκος για το συγκρότηµα που οφείλει τη διεθνή φήµη του
κυρίως στις απίστευτες συναυλίες του. Στο “embryonic” ακολουθούν τη
κλασική συνταγή που τους καθιέρωσε ως ένα από τα πιο αγαπηµένα ανεξάρτητα συγκροτήµατα. Ανορθόδοξη pop, µυστήριοι στίχοι, η απαραίτητη
ψυχεδέλεια και µια απρόσµενη jazz άλα Miles Daves στιγµή στο “Aquarius
sabotage”. ∆εκαοχτώ συνθέσεις συνολικά και αξίζει να σηµειωθεί η συµµετοχή της Karen O των Yeah yeah yeahs καθώς κι αυτή των MGTM. A
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Online radio, hard to get...
Greece Vercion!
Έως πριν από λίγο σχετικά καιρό, η αντίληψή µας σχετικά µε τις υπηρεσίες
online radio ήταν πολύ απλή: Οι αντίστοιχοι σταθµοί τους οποίους ακούµε από
τους ραδιοφωνικούς δέκτες µας streamάρουν την ίδια ακριβώς εκποµπή
online, µε όλα τα πλεονεκτήµατα (…και µειονεκτήµατα) που έχει µια τέτοια
διαδικασία. Λίγο πολύ όλοι µας όταν έχουµε µείνει στο εξωτερικό για σχετικά
µεγάλο χρονικό διάστηµα, χρησιµοποιήσαµε τις υπηρεσίες αυτές προκειµένου
να κρατήσουµε επαφή µε την µαµά πατρίδα.
Επειδή όµως (ευτυχώς) η τεχνολογία δεν παραµένει ποτέ στάσιµη και
έχουν εµφανιστεί radio providers που πάνε το radio experience ένα
βήµα παραπέρα. Προσφέρουν πρόσβαση σε τεράστια µουσικά
libraries ανάλογα µε την επιθυµία του χρήστη. Πολύ απλά λοιπόν
το αγαπηµένο µας τραγούδι βρίσκεται online µόλις ένα click
µακριά. Κι επειδή ως γνωστόν το behavior based customer
targeting είναι η νέα µόδα, το ίδιο το σύστηµα µας προτείνει
album, καλλιτέχνες, playlists, κτλ. ανάλογα µε τα ακούσµατα και
τις προτιµήσεις µας, πλήρως ανταποκρινόµενα µε µεγάλη επιτυχία πολλές φορές στις ακουστικές µας προτιµήσεις. Ακούγεται
πολύ trendy και geeky? Φυσικά. Κάπου εδώ όµως ξεκινούν τα προβλήµατα.
Τρεις από τους µεγαλύτερους online εκπροσώπους του πραγµατικού
online radio, το Last.fm, το Spotify και η Pandora, ενώ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ∆ΩΡΕΑΝ (πλην του last.fm που έγινε πρόσφατα συνδροµητικό) σε
πάµπολλες χώρες, η Ελλαδίτσα µας είναι εκτός. Το κλειδί για αυτή την απαγόρευση είναι για άλλη µια φορά τα πνευµατικά δικαιώµατα.
Οι διαχειριστές των πνευµατικών δικαιωµάτων όπως έχουν αποδείξει δυστυχώς και στο παρελθόν χρησιµοποιούν κανόνες οι οποίοι δηµιουργήθηκαν πριν
την ανακάλυψη του internet, για αυτό άλλωστε θέτουν γεωγραφικούς περιορισµούς. Προσωπική µου άποψη είναι ότι όλοι αυτοί οι περιορισµοί ωθούν προς
την παρανοµία παρά προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Το µόνο σίγουρο
είναι το µοντέλο πρέπει να αλλάξει και να υπάρξουν νέοι τρόποι δηµιουργίας
εισοδηµάτων από µια βιοµηχανία που δείχνει ήδη κουρασµένη.
Κι επειδή η πειρατεία σκοτώνει ως γνωστόν τη µουσική, τα πνευµατικά δικαιώµατα την µετατρέπουν σε συνδροµή. A
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GADGETS
Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ
Amazon Kindle II: International e-Book
La Fonera 2.0N: FONiko Oplo!
Οι καιροί αλλάζουν και η Amazon αποφάσισε το νέο της
παιδί ονόµατι Kindle II να είναι πλέον διαθέσιµο σε όλο
τον κόσµο, χωρίς βέβαια να χρειάζονται data plans ή
συνδροµές σε κάποιον τηλεπικοινωνιακό πάροχο.
Το Kindle 2 έρχεται µε σηµαντικές βελτιώσεις αλλά
τίποτα επαναστατικό. Η αισθητική είναι διαφορετική
µε οθόνη 6’’, η µπαταρία διαρκεί περισσότερο,
το πληκτρολόγιο άλλαξε, η οθόνη κάνει 20%
γρηγορότερο refresh και υποστηρίζει 16 αποχρώσεις
του γκρι πάλι µε τεχνολογία e-Ink, το scroll wheel
αντικαταστάθηκε από ένα joystick, το λειτουργικό
απέκτησε πιο φιλικό περιβάλλον και text-to-speech
δυνατότητες. Το σηµαντικό είναι ότι είναι πλέον διαθέσιµο
και στην Ελλάδα σε ελκυστική τιµή και προσφέρει πρόσβαση
σε πάνω από 320.000 Αγγλικούς τίτλους καθώς και εφηµερίδες,
περιοδικά κτλ., σε κάτω από 60 δευτερόλεπτα.
Πηγή: Amazon - Τιµή: 259 $

HTC HD2: Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο
Η στήλη των gadget δεν αφήνει να περνάει
απαρατήρητο το νέο τεχνολογικό επίτευγµα της
HTC. Έφτασε γεµάτο καλούδια από τα οποία
ξεχωρίζουν: capacitive touch (επιτέλους) οθόνη
4,3 ιντσών µε ανάλυση 480 επί 800, Sense UI
interface µαζί µε Windows Mobile 6.5 λειτουργικό,
Snapdragon επεξεργαστή της Qualcomm χρονισµένο
στο 1Ghz, 5mpixel camera µε διπλό LED flash καθώς
και G-Sensor, Digital Compass και αισθητήτες για
proximity και ambient light. Επιπρόσθετα θα πρέπει
να αναφέρουµε και τις µεγάλες δυστυχώς
διαστάσεις µε πάχος 11mm x 67 x 120mm!
∆υστυχώς τα κορυφαία ηλεκτρονικά που φιλοξενεί
απαιτούν και τον αντίστοιχο χώρο αλλά η τεράστια
οθόνη θα αποτελεί σηµαντικό αντάλλαγµα!
Πηγή: expansys - Τιµή: 595

Σίγουρα ένα καινούριο Router µε δυνατότητες
802.11n και υποστήριξη 300 Mbps δεν αποτελεί είδηση. Όταν όµως φέρει την
υπογραφή της µεγαλύτερης online
κοινότητα του κόσµου µε πάνω από
700.000 Hotspots online, σίγουρα
περιµένουµε πολλά. Το νέο Fonera
υποστηρίζει FaceBook, YouTube, Flickr,
Picasa, BitTorrent, RapidShare, Torrents, κλπ.
To router µπορεί να συνδεθεί µε σκληρούς δίσκους
µέσω του USB hub που διαθέτει και να αναλάβει την διαχείριση
του περιεχοµένου από και προς τις υπηρεσίες αυτές. Στην πράξη,
συνδέετε τον σκληρό σας δίσκοστο router και προγραµµατίζετε
download στα αγαπηµένα σας torrents, upload στο youtube, κατέβασµα
µέσω rapidshare και όλα αυτά µε το PC σας κλειστό.
Εκτός από γρηγορότερο επεξεργαστή, ταχύτερο WiFi και βελτιωµένο
firmware η La Fonera 2.0n καταναλώνει λιγότερη ενέργεια
για το καλό όλων και του πλανήτη.
Πηγή: FON - Τιµή: 89

LG GD910: Watchphone!
Το LG GD910 είναι το πρώτο 3G και HSDPA
ρολόι – κινητό τηλέφωνο που διαθέτει ηλεκτρονικά για υποστήριξη για ταχύτητες
µέχρι και 7.2Mbps, οθόνη αφής 1.43 ιντσών, mp3 player που παίζει από τα 2GB
ενσωµατωµένης µνήµηςκαι VGA κάµερα για video κλήσεις. Επίσης διατίθεται και
µε Bluetooth Headset που προσφέρεται στη συσκευασία, υποστηριζόµενο κατάφεραν να συµπιέσουν τόσο πολύ
ώστε να λέει και την ώρα µε τον δικό τους τρόπο. Για την ιστορία, είναι και αδιάβροχο. Το …ρολόι (ή κινητό) διαθέτει ηχείο καθώς και text-to-speech engine και το απαραίτητο voice recognition
για φωνητικές εντολές, δυστυχώς όχι όµως στα Ελληνικά. Στα κατά του συγκεκριµένου είναι η πολύ υψηλή τιµή.
∆υστυχώς η τεχνολογία σε µικρό µέγεθος πληρώνεται ακριβά… ακόµη!
Πηγή: Electroniki - Τιµή: 819
Western Digital TV Live HD Media Player: More HD Power!

Όταν ένα περίπου χρόνο πριν η Western Digital αποφάσιζε να ρίξει στην αγορά
το WD TV HD Media Player, κανείς δεν είχε καταλάβει το σκοπό.
Και όµως µε τιµή κοντά στα 100 , το media player της WD έγινε best seller
και αποτέλεσε την απαρχή µιας νέας γενιάς HD και όχι µόνο περιεχοµένου, στα οποία ο
σκληρός δεν είναι ενσωµατωµένος και υποστηρίζεται αναπαραγωγή από εξωτερικά
µέσα των δηµοφιλέστερων αρχείων και codecs της αγοράς.Το νέο Western Digital WD TV
Live HD είναι εδώ για να µείνει µε αναπαραγωγή βίντεο 1080p (κάνει upscaling
όπου χρειάζεται) µε νέο ισχυρότατο επεξεργαστή της Sigma, HDMI 1.3
(εν αντιθέσει µε την προηγούµενη γενιά ), 2 USB, SPDIF και composite video. Επιτέλους
παρέχεται συνδεσιµότητα µέσω Ethernet και υποστηρίζεται η προσθήκη WiFi (πωλείται
ξεχωριστά). Σηµαντικό βήµα αποτελεί η υποστήριξη για streaming YouTube, Pandora, Flickr,
Live365 στην τηλεόραση φυσικά, δείχνοντας που θα κινηθεί η αγορά στο µέλλον.
Πηγή: Msystems - Τιµή: 119
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Είστε Καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Αράχθου. Πώς προέκυψε;
∆εν έχει άµεση σχέση το επάγγελµά µου µε την περιβαλλοντική δραστηριότητα. Ως
φυσικός στο αντικείµενο των Υψηλών Ενεργειών ασχολούµαι µε την φύση στον
µικρόκοσµο τον οποίο έχω το προνόµιο να “βλέπω” µε εργαλεία που βρίσκονται
στην αιχµή της τεχνολογίας και επίσης έχω το προνόµιο να µεταδίδω τις γνώσεις
στους νεότερους. Συµπληρώνω αυτό το προνόµιο ασχολούµενος τον ελεύθερο
χρόνο µε θέµατα προστασίας της φύσης, µε θέµατα που αφορούν την κοινωνία και
την περιοχή καταγωγής µου, όπως οφείλω ως ενεργός πολίτης. Με τον Άραχθο
ασχολούµαι στον ελεύθερο χρόνο µου από µικρός, είτε µε το ψάρεµα, είτε µε το
κολύµπι (εκεί έµαθα), είτε µε ράφτιγκ (από το 1980, πρίν καθιερωθεί παγκόσµια
αυτή η δραστηριότητα), είτε περπατώντας στις όχθες του.
Φύση και Ανάπτυξη. Tί είδους σχέση;
Η λεκάνη απορροής του Αράχθου έχει το προνόµιο να µην έχει ιδιαίτερα έντονες
ανθρώπινες παρεµβάσεις (αναγκαστική µετακίνηση των ανθρώπων λόγω έλλειψης
πόρων, αστυφιλία λεγόταν παλαιότερα). Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτηµα πρέπει να
αξιοποιηθεί µε ήπιες δράσεις ανάπτυξης (µονοπάτια πεζοπορίας, µικρής κλίµακας
τουριστικές επιχειρήσεις, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων) που θα βασίζονται
στην αειφορία. Εποµένως απαιτείται καλύτερο θεσµικό πλαίσιο για το περιβάλλον
και αυστηρός έλεγχος τήρησης αυτού του πλαισίου.
Ασχολούµενος ενεργά µε την προστασία του Αράχθου, ποιά διαπιστώνετε ότι είναι
σήµερα η µεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξή του;
Προς το παρόν είναι η εκκρεµής νέα αίτηση της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΕ για την κατασκευή
του φράγµατος του Αγ. Νικολάου. Απειλή είναι και η ρύπανση του Αράχθου από διάφορες
εστίες ρύπανσης στην λεκάνη απορροής του όπως αποχετευτικά συστήµατα οικισµών,
εντατική κτηνο/πτηνοτροφία, ο υπό κατασκευή ΧΥΤΑ των Ιωαννίνων, αµµοληψίες κλπ.
Πώς σχολιάζετε την πρόσφατη απόφαση της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής να αναστείλει την δραστηριότητα των Φορέων ∆ιαχείρισης των Εθνικών Πάρκων;
Γενικά, εκτιµώ ότι οι Φορείς ∆ιαχείρισης των Εθνικών Πάρκων δεν πρέπει να εξαρ-
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τώνται από την εκάστοτε Κυβέρνηση, εάν έχουν συσταθεί βέβαια σύµφωνα µε την
νοµοθεσία. Θα µπορούσε δηλαδή, ο προβλεπόµενος εκπρόσωπος του πρώην
ΥΠΕΧΩ∆Ε και του νύν ΥΠΕΚΑ και ο Πρόεδρος στον κάθε φορέα να αλλάξει χωρίς
να ανασταλεί η δραστηριότητα των φορέων, αλλά προσωπικά πάντα δίνω πίστωση
χρόνου ώστε να µελετηθεί από την Πολιτεία το αντικείµενο σε βάθος µε την προοπτική να προκύψει κάτι καλύτερο από το προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο.
Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στην µελέτη του φυσικού κόσµου και γιατί;
Αυτό είναι κάτι συνυφασµένο µε την ανθρώπινη φύση. Από τότε που υπάρχει ο
άνθρωπος, για λόγους στην αρχή βιολογικούς, µελετά το περιβάλλον του και κατά
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συνέπεια την φύση. Αυτή είναι η διαδικασία της γνώσης και ο άνθρωπος αισθάνεται
ευτυχής όταν µετά από πολύχρονη µελέτη προσθέτει κάτι νέο στο σύνολο της γνώσης.
Τί θα αλλάζατε απο την σηµερινή εικόνα της Ελλάδας;
Να µειωθούν οι ανισότητες, να βελτιωθεί η καθηµερινότητα, να καταργηθούν οι

Γεννήθηκε στην Πλατανούσα Ιωαννίνων το 1956.

πελατειακές σχέσεις και να υπάρχει διαφάνεια. Να γίνουµε λιγότερο Ανατολίτες

Πήγε Γυµνάσιο στο Καλέντζι και στη Ζωσιµαία Σχολή Ιωαννίνων.

(χωρίς να καταργήσουµε όµως αυτή την ιδιότητα) και περισσότερο φιλότιµοι (παλαι-

Σπούδασε στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων,

ότερα είµασταν). Από την φύση µας είµαστε πλουραλιστές και δηµιουργικοί, αλλά

στο οποίο συνέχισε µε µεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείµενο της

δυστυχώς δεν φτιάχνουµε τις κατάλληλες συνθήκες να ακούγονται όλες οι απόψεις.

Φυσικής Υψηλών Ενεργειών – Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων.
Μετά από αντίστοιχη ερευνητική εργασία στο Ευρωπαϊκό
Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών CERN στη Γενεύη της Ελβετίας
και στο Τµήµα Φυσικής στο Πανεπιστήµιο της Στοκχόλµης
απέκτησε ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα το 1990.
Σήµερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής

Τί σας αρέσει από (σ)τα Ιωάννινα;
Είναι µία επαρχιακή πόλη ούτε µεγάλη, ούτε µικρή. Με αρκετές υποδοµές (υλικές και ανθρώπινες) ώστε να αναπτύξει κάποιος οποιαδήποτε δραστηριότητα. Η φύση είναι πολύ κοντά
(και µέσα στην πόλη) ώστε να τη φτάσει κάποιος και να απολαύσει αυτά που προσφέρει.
Τί δεν σας αρέσει από (σ)τα Ιωάννινα;
Ζηλεύω που οι γειτονικές µας πόλεις έχουν περισσότερους πεζόδροµους, ενώ στα
Γιάννενα κυρίως γίνονται υποδοµές για τα αυτοκίνητα. Παρόλο που έχουµε αρκετό πρά-

στο Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.

σινο θα µπορούσε να έχουµε περισσότερο. ∆υστυχώς, στην ανάπτυξη της πόλης τις

Συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου

δεκαετίες του 60-70 (ακόµη και σήµερα) η πόλη πολεοδοµήθηκε µε βάση την “επιβίωση”

Προστασίας Αράχθου από την ίδρυσή του, το 1997

και το πρόσκαιρο κέρδος ενώ θα µπορούσε κάθε σπίτι να έχει και τον λαχανόκηπό του.

και είναι Πρόεδρος του τα τελευταία 2 χρόνια.
Είναι παντρεµένος και έχει δύο παιδιά.

Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;
Θα συνεχίσω λίγο-πολύ τις δραστηριότητες που έχω. Ελπίζω στον ελεύθερο χρόνο
µου να καταφέρω να φτιάξω ένα µικρό αµπέλι µε παραδοσιακές Ελληνικές ποικιλίες.
Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, απο τους γονείς σας;
Μπορεί να αποκτήσει κανείς χρήσιµες γνώσεις από οποιονδήποτε. Από τον δάσκαλο µέχρι κάποιον του πεζοδροµίου. Να είµαστε καλοί ακροατές.
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