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EDITORIAL

∆εκέµβριος 2009 - Ιανουάριος 2010

Θ Ε Μ Α Τ Α

Keep Walking

6

το τέλος της χρονιάς οι απολογισµοί είναι αναπόφευκτοι. Στεκόµαστε σε όλα εκείνα που µας έκαναν χαρούµενους, προσπερνάµε κοιτώντας µε λοξή µατιά τις αποτυχίες µας. Για αυτές τις
αποτυχίες και για τις προσπάθειες που δεν κάναµε ή εγκαταλείψαµε στη µέση είναι αφιερωµένο το τελευταίο εντιτόριαλ του χρόνου. Με
φράσεις που δανειστήκαµε από τη σοφία του κόσµου. Λόγια που αν και
µιλάνε για την αποτυχία είναι γεµάτα...αισιοδοξία.

Σ

6

Χιονοδροµικό Πάρκο
Σκι στα Τζουµέρκα

8
10

• Μια αποτυχία αποδεικνύει µόνο αυτό: ότι η αποφασιστικότητά µας να επιτύχουµε δεν ήταν αρκετά ισχυρή.
Hoshang N. Akhtar
• Αν έχεις τη θέληση να κερδίσεις, έχεις φτάσει το µισό της επιτυχίας σου
- αν όχι, έχεις φτάσει το µισό της αποτυχίας σου.
David Ambrose (1943- ), Βρετανός συγγραφέας και σεναριογράφος.

Βασίλης Καζούλλης
Συνέντευξη: Παναγιώτης Κίτσιος

∆ηµήτρης Βλαχοπάνος
Συνέντευξη: Ντίνος Γιώτης

• Πολλές από τις αποτυχίες στη ζωή έχουν προέλθει από ανθρώπους που
δεν συνειδητοποίησαν πόσο κοντά ήταν στην επιτυχία όταν τα παράτησαν.
Thomas Edison (1847-1931), Αµερικανός εφευρέτης και επιχειρηµατίας.
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• ∆εν ξέρω το κλειδί για την επιτυχία, αλλά το κλειδί για την αποτυχία
είναι να προσπαθείς να τους ευχαριστείς όλους.
Bill Cosby (1937 - ), Αµερικανός κωµικός, ηθοποιός, τηλεοπτικός παραγωγός και ακτιβιστής.

12

Χρόνος - Κρόνος
Το γύρισµα του χρόνου
τoυ Ντίνου Γιώτη

14

• Ξέχασε όλους τους λόγους για τους οποίους κάτι µπορεί ΝΑ ΜΗ λειτουργήσει. Χρειάζεται µόνο να βρεις ένα καλό λόγο για τον οποίο ΘΑ
λειτουργήσει.
Dr. Robert Antony, Αµερικανός ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας
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• Όταν είναι να πάρεις µια απόφαση, το καλύτερο πράγµα που έχεις να
κάνεις είναι να πράξεις το σωστό. Το δεύτερο καλύτερο πράγµα είναι να
πράξεις λάθος. Το χειρότερο όλων είναι να µην κάνεις τίποτα.
Theodore Roosvelt (1858 - 1919), Αµερικανός πρόεδρος.

∆έκα Γράµµατα
Το πρώτο βραβείο
του ∆ιαγωνισµού ∆ιηγήµατος
ARTA PRESS - METAIXMIO
της ∆ήµητρας Αµαραντίδου

• Θάρρος σηµαίνει να φοβάσαι, αλλά να προχωράς έτσι κι αλλιώς.
Dan Rather (1931- ), Αµερικανός ∆ηµοσιογράφος και κεντρικός παρουσιαστής ειδήσεων.
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• Το όµορφο πράγµα στο παιγνίδι της ζωής είναι ότι το να κερδίζεις και να
χάνεις είναι απλώς προσωρινά - εκτός κι αν παραιτηθείς.
Dr. Fred Mills, Ζωγράφος και σχεδιαστής, Καθηγητής Τεχνών σε µεγάλα
Αµερικάνικα πανεπιστήµια.

Σ Τ Η Λ Ε Σ

• Το πιο σηµαντικό πράγµα περί στόχων... είναι να έχεις έναν!
Ανώνυµος

4. Τα ∆ηµοτικά
5. Αντίλογος
16. Βιβλίο

Καλή Χρονιά!
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A

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ντίνος Γιώτης

Από τον Κώστα Κατσουλάρη

ΑRT DIRECTOR: Κατερίνα Καρανάσου

17. Μουσική

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

Από τον Ευθύµιο Σακκά

18. Ψηφιακός κόσµος
Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

19. Gadgets
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: Παναγιώτης Κίτσιος, ∆άφνη Τσιόλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αrta Press
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Θωµάς Ξυλογιάννης, Τηλ.: 6945 834691
WEB DESIGNER: Utopia

Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΕΛΛΑΣ, Μάνης 10, 16ο χλµ. Λ.Λαυρίου, Παιανία
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Παναγιώτης Γιώτης

20. Αγορά

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.

22. 26510
Από την ∆άφνη Τσιόλη
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www.artapress.gr

e-mail: artapress@yahoo.gr
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TA ∆ΗΜΟΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Για πόσο ακόµα;

ΤΕΩΣ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΙ, ΝΥΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ

Τον Οκτώβριο του 2007 ο αντιδήµαρχος Σωτήρης Χρηστούλης, µεταφέροντας την εντολή του δηµάρχου Πάνου
Οικονοµίδη, δεσµεύτηκε δηµοσίως ότι το θέµα της πολεοδόµησης της περιοχής "Πέραν του Τριγώνου" θα έρθει
άµεσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αρταίων.
Έχουν περάσει δύο χρόνια και φυσικά κανένα θέµα δεν
ήρθε ποτέ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ούτε βεβαίως οι
κάτοικοι έλαβαν καµία επίσηµη απάντηση.
Ένα χρόνο νωρίτερα, στις 24 Ιουλίου 2006 εισάγεται για
συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αρταίων το
εξ αναβολής (από 21-6 - 05) θέµα της µερικής πολεοδόµησης του υπόλοιπου της περιοχής Τριγώνου. Ο τότε δηµοτικός σύµβουλος κ.Κατέρος Απόστολος προτείνει την εκ
νέου αναβολή του θέµατος για έναν χρόνο µέχρι να γίνει
η οριοθ έτηση του ποταµού Αράχθου (!!!). Φυσικά στα τριάµιση χρόνια που πέρασαν καµία οριοθέτηση δεν έγινε.
Με ψήφους 8 έναντι 7 (έχει ενδιαφέρον το παρασκήνιο
αυτής της ψηφοφορίας, µε το οποίο θα ασχοληθούµε προσεχώς), ψηφίζεται η συγκεκριµένη πρόταση αναβολής
της συζήτησης επί του θέµατος. Επτά ηµέρες αργότερα,
στις 31/7/2006, εµφανίζεται στα πρακτικά ως απόφαση
(αρ. 260/2006) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η "αναβολή του
θέµατος έως ότου ολοκληρωθεί η οριοθέτηση του ποταµού Αράχθου, οπότε θα γίνει πλέον οριστική πολεοδόµηση της περιοχής και όχι µερική".
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο άλλο ψήφισε και άλλο εµφανίζεται ως απόφαση στα επίσηµα πρακτικά. Το θέµα επαναφέρουν οι κάτοικοι µε νέα αίτηση (4-2-2008) για συζήτηση
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Παρότι ο τότε πρόεδρος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν υποχρεωµένος από τα άρθρα
214 και 215 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, να εισάγει
το θέµα, εντός 30 ηµερών, έχουν περάσει πάνω από 22
µήνες και πάλι δεν υπήρξε απάντηση.
Η επίλυση ενός δυσβάστακτου κοινωνικού προβλήµατος
έχει καταντήσει γεφύρι της Άρτας. Μια ολόκληρη γενιά
έχει φύγει και φεύγει συνεχώς, χωρίς να ιδρώνει το αυτί
του δηµάρχου. Έχουν περάσει περισσότερα από 16 χρόνια
από την έναρξη της διαδικασίας πολεοδόµησης της περιοχής (: από το 1993 µε την απόφαση 274/93 του τότε ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία παρελήφθη η πολεοδοµική
µελέτη επέκτασης της περιοχής) χωρίς να γίνεται τίποτα.
Ή είναι πολύ κουρασµένοι εκεί στο ∆ηµαρχείο ή νιώθουν
πολύ σίγουροι για τους εαυτούς τους.
Αλλά για πόσο ακόµα; A

Και όµως είναι ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντώνης Σαµαράς από
τη δεκαετία του ’70, τότε που και οι
δύο σπούδαζαν στο πανεπιστήµιο
Αµχερστ της Μασαχουσέτης. Κοινωνιολογία ο
πρωθυπουργός,
Οικονοµικά ο πρόεδρος της Νέας
∆ηµοκρατίας. Υπήραξαν συµφοιτητές αλλά και συγκάτοικοι για έναν
χρόνο στη φοιτητική εστία του
πανεπιστηµίου. Στη φωτογραφίαντοκουµέντο βλέπουµε εκτός από
τον Παπανδρέου και τον Σαµαρά
τον κ. Στέφανο Μανουηλίδη και τον διεθνούς φήµης φωτογράφο, ζωγράφο, γλύπτη και
εικαστικό κ. Φίλιππο Τσιάρα. Η παρέα έζησε τρία χρόνια στο ίδιο πανεπιστήµιο... A

Του Στράτου...
Ο Στράτος Στασινός άφησε τον µάταιο αυτό κόσµο στις 10
Νοεµβρίου, σε ηλικία 64 ετών, ύστερα από σύντοµη µάχη
µε τον καρκίνο. ∆ηµιουργός καί δάσκαλος τού κινουµένου
σχεδίου, σκηνοθέτης, εικονογράφος καί ιδρυτικό µέλος
τής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κινουµένου Σχεδίου "CARTOON.
Ως ελάχιστη επιµνηµόσυνη πράξη αναδηµοσιεύουµε αποσπάσµατα από τη συνέντευξη που είχε παραθέσει στην
ARTA PRESS πριν από τρία χρόνια (τεύχος 25), µε αφορµή την συµµετοχή του στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης µε την ταινία του "Πέρα από τη λίµνη".
"∆εν θέλησα ποτέ να "ξεφύγω" από τον γενέθλιο τόπο και
ούτε ποτέ αισθάνθηκα την ανάγκη να το κάνω. Το αντίθετο θα έλεγα ότι µου συνέβαινε κι απ΄ ότι θυµάµαι για τα
µέχρι τώρα του βίου µου, όποτε βρισκόµουν στην ανάγκη
της ψυχικής στήριξης, νοερώς επέστρεφα για ν' αντλήσω δύναµη και παρηγορία..."
"Στην Άρτα µου αρέσει και το Γεφύρι, και η Παρηγορίτισσα και η Αγία Θεοδώρα και το
πέτρινο κτίριο του Γυµνασίου, για τους δικούς µου, όµως, λόγους. Αυτό όµως που θα
ξεχώριζα είναι το χρώµα της µικρής πόλης, της µικρής κοινωνίας, ενός µεγάλου χωριού θα έλεγα, που όσο κι αν η εισβολή του µοντέρνου στοιχείου της αλλοιώνει την όψη,
αυτή διατηρεί την ατµόσφαιρα του οικείου. Μιά βόλτα να κάνει κανείς, στον πεζόδροµο της οδού Σκουφά, θα ανταλλάξει δέκα "καληµέρες" µε γνωστούς.
∆εν µου αρέσει το κάστρο (για το µαύρο χάλι του), δεν µου αρέσει το ποτάµι (που δεν
διαρρέει την πόλη και είναι σκουπιδότοπος) και δεν µου αρέσει το επίπεδο του πολιτισµού (διότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον πολιτισµό)." A

Του Γιάννη Παλαβού
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ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 2009
ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΠΟΥΖΟ

Εισερχόµεθα σε προεκλογική χρονιά και ως γνωστόν κατά την
περίοδο αυτή οι τοπικοί άρχοντες καταλαµβάνονται από οράµατα, όπως η Ιωάννα της Λωραίνης. Τα οποία οράµατα σπεύδουν,
βεβαίως, να µοιρασθούν µε τους υπηκόους-ψηφοφόρους.
Με 4 πύλες , γέφυρες, νέους δρόµους και υπόγεια περιφερειακή σχεδιάζει την πόλη για τα επόµενα 30 χρόνια ο ∆ήµος
Αρταίων. Είναι και αυτή µια κάποια λύση, αγαπητό µου πνεύµα. Όταν δεν µπορείς να διαχειριστείς το (πραγµατικό) παρόν
καταφεύγεις στο (ανέξοδο) µέλλον.
Πάντως ο δήµαρχος Αρταίων Πάνος Οικονοµίδης πλειοδοτώντας έκανε τη µία γέφυρα που είχε οραµατισθεί το 2006, και
για την οποία τινες τον χλεύασαν, τέσσερις.
Εν τω µεταξύ κλείνει το Κολυµβητήριο για δύο µήνες, και διαβάζω ότι ο λόγος είναι ότι γίνεται οικονοµία για να µπορέσουν
του χρόνου να λειτουργήσουν περισσότερο χρόνο. Μα, αν
θυµάµαι καλά αγαπητό µου πνεύµα, και πέρυσι τέτοιο καιρό
είχε κλείσει, οπότε λογικό είναι µε τα χρήµατα που εξοικονόµησαν τότε, θα έπρεπε φέτος να παραµείνει ανοιχτό...

Μετά από την επιτυχηµένη πορεία του «Ιµαρέτ - Στη σκιά του ρολογιού» εκδόσεις Μεταίχµιο ήρθε και η επιβράβευση των αναγνωστών για τον Γιάννη
Καλπούζο. Η ψηφοφορία το ανέδειξε ως αγαπηµένο ελληνικό µυθιστόρηµα
του αναγνωστικού κοινού για το 2009, ανάµεσα από τα δεκαπέντε της «βραχείας λίστας» που κατήρτισαν µε την ψήφο τους µέλη Λεσχών Ανάγνωσης
από τις 230 που λειτουργούν σ’ όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, χαρίζοντας
στον Αρτινό συγγραφέα το «Βραβείο Αναγνωστών 2009».
Οι αναγνώστες συµµετείχαν κατά 50% στο τελικό αποτέλεσµα ενώ το υπόλοιπο 50% βγήκε από τις ψήφους που είχαν ήδη δώσει οι Λέσχες Ανάγνωσης.Το «Ιµαρέτ» είναι το πέµπτο κατά σειρά βιβλίο που κερδίζει το Βραβείο
Αναγνωστών που θέσπισε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίο το 2005 (στη φωτογραφία
η διευθύντρια του ΕΚΕΒΙ κα Κατρίν Βελισσάρη παραδίδει το βραβείο στο Γιάννη Καλπούζο).
Το µυθιστόρηµα του Γιάννη Καλπούζου εκτυλίσσεται στην τουρκοκρατούµενη
Άρτα του 1854 και επικεντρώνεται στην ιστορία δύο αγοριών, ενός ελληνόπουλου και ενός τουρκόπουλου, που γεννιούνται την ίδια νύχτα. Μια ολόκληρη εποχή αναπαρίσταται µε µοναδικό τρόπο στη σκιά του ρολογιού που χτυπά
τις οθωµανικές ώρες για Έλληνες, Τούρκους και Εβραίους που συνυπάρχουν
στην Άρτα, στον απόηχο των πολεµικών γεγονότων του 19ου αιώνα. A

ΕΝΑ ΠΟΤΑΜΙ (∆ΕΝ) ΚΥΛΑΕΙ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ
Eν όψει της απόφασης του
ΣτΕ η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Τίνα
Μπιρµπίλη θέτει για πρώτη
φορά θέµα επανεξέτασης
του έργου της εκτροπής
του Αχελώου µε βάση την
κοινοτική οδηγία για την
διαχείριση των υδάτινων
πόρων και παρά την πίεση
του θεσσαλικού λόµπυ. Πρακτικά αυτό ισοδυναµεί µε στροφή 180 στην πολιτική Σουφλιά που έβλεπε "οικολογικό στραβισµό" στις ενστάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ωστόσο η αντίθετη γνώµη του υπουργού Υποδοµών ∆ηµήτρη Ρέππα, που τάσσεται υπέρ της συνέχισης και της ολοκλήρωσης
των έργων στην επόµενη τριετία, µάλλον περιπλέκει παρά λύνει το πρόβληµα.
Από τη µεριά τους οι Οικολόγοι Πράσινοι αµφισβητούν τη θέση της υπουργού
Περιβάλλοντος για εξαίρεση του φράγµατος της Μεσοχώρας από το σχεδιασµό, υποστηρίζοντας αυτό δεν έχει προταθεί ποτέ ως ανεξάρτητο έργο και η
λειτουργία του θα επιφέρει τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως όλα
τα φράγµατα αυτού του µεγέθους. A

500 στρέµµατα διαβάζω ότι διεκδικεί η Ιερά Μονή Κάτω Παναγιάς στο Γλυκόριζο και απορώ αγαπητό µου πνεύµα, γιατί
µερικοί δεν κατανοούν την ανάγκη των καλογραιών να προσεύχονται σε ...µεγάλες εκτάσεις. (Εντάξει, µετά την προσευχή, ενδεχοµένως να πωλούν, να κτίζουν, να θησαυρίζουν επί
της γης αλλά κανείς δεν είναι τέλειος).
Αναρωτιέµαι, αγαπητό µου πνεύµα, µέχρι να φτιάξουµε τις 4
γέφυρες, µήπως θα ήταν δυνατόν να µαζεύουµε τα σκουπίδια
κατά µήκος της κοίτης του Αράχθου;
Πληροφορούµαι ότι σπουδαστές του ΤΕΙ εισέβαλαν στο κτίριο
και κλείδωσαν τους καθηγητές τους στην αίθουσα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης µέχρι οι τελευταίοι να υπογράψουν κείµενο της αρεσκείας (των σπουδαστών).
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Ειρήνης Άρτας εξέδωσε ανακοίνωση µε την οποία καλεί το λαό να ενισχύσει µε τη δράση του
το αντιιµπεριαλιστικό αντιπολεµικό φιλειρηνικό κίνηµα.
"Ουδέποτε επέτρεψα λόγω αρχών και αξιών µου σε κανένα να
µε αµφισβητήσει" αναφέρει στην επιστολή παραίτησής του
προς την υπουργό Περιβάλλοντος ο πρόεδρος του ∆Σ του
Φορέα ∆ιαχείρισης Αµβρακικού και αναρωτιέµαι, αγαπητό µου
πνεύµα, τι είδους αρχές και αξίες είναι αυτές που δεν επιτρέπεις σε κανένα να σε αµφισβητεί..
Ακαρπία πέρυσι, υπερπαραγωγή εσπεριδοειδών φέτος. Να και
κάτι που αλλάζει στη µικρή µας πόλη...

Αντίλογος
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Ãπ√¡√¢ƒ√ªπ∫√
¶∞ƒ∫√
∆∑√Àª∂ƒ∫ø¡
Ο νοµός Άρτας δεν έχει την τύχη να έχει ένα οργανωµένο χιονοδροµικό κέντρο, σαν και αυτά που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα,
που θα έδινε ικανοποίηση στους λάτρεις του χιονιού και των χειµερινών σπορ. Η κατασκευή ενός τέτοιου χιονοδροµικού κέντρου στην
Κωστηλάτα των Θεοδωριάνων είναι ένα σχέδιο που συζητείται εδώ
και δεκαετίες, ωστόσο παραµένει σχέδιο.
Η εναλλακτική λύση όµως ακούει στο όνοµα Πάρκο Χειµερινών ∆ραστηριοτήτων. Πρόκειται για το µικρό χιονοδροµικό κέντρο που έστησε ο ∆ηµήτρης (Τζίµης) Κασελούρης - ο οποίος από το 2003 δραστηριοποιείται επαγγελµατικά στον χώρο των Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού, στον αυχένα του Σταυρού Τζουµέρκων..
Εκεί, στη θέση "Λιβάδι" και στην πλαγιά που κατεβαίνει από το βουνό
, στη διάρκεια του χειµώνα δηµιουργείται µια µικρή φυσική πίστα που
προσφέρεται για παιγνίδια στο χιόνι µε snowboard (σανίδες), snow
mobile και έλκηθρο, που διαθέτει το πάρκο.
Το Πάρκο Χειµερινών ∆ραστηριοτήτων βρίσκεται σε υψόµετρο 1400
και απέχει 75 χλµ από την Άρτα. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα
να πάει εκεί, να αναπνεύσει καθαρό αέρα, να φάει ή να πιεί το καφέ
του, να χαρεί παιγνίδια στο χιόνι και τέλος για να απολαύσει τη
µαγευτική θέα. Σε πρώτο πλάνο, σχεδόν σαν να τα αγγίζεις, τα Τζουµέρκα µε τις οξύληκτες χιονισµένες κορυφές τους. Χαµηλά, ανάµεσα στα δυό ποτάµια, πάνω στα ηπειροθεσσαλικά σύνορα, τα Θεοδώριανα. Ανατολικότερα το µάτι σου φτάνει µέχρι τα Άγραφα, ενώ δυτικά διασχίζει όλο το νοµό Άρτας, για να καταλήξει στον Αµβρακικό και
τη Λευκάδα.
Η πρόσβαση στη πίστα γίνεται εύκολα, αφού βρίσκεται ακριβώς δίπλα
στο δρόµο και στη µέση της απόστασης του δρόµου που συνδέει το
Αθαµάνιο µε τα Θεοδώριανα.Έτσι για τους επισκέπτες των Θεοδωριάνων αλλά και των διπλανών χωριών (Βουλγαρέλι, Αθαµάνιο, κ.ά)
µια βόλτα στα χιόνια είναι εφικτή. Ωστόσο πριν ξεκινήσετε καλό είναι
να επικοινωνείτε µε το τηλ. 697 2287943 για να µάθετε για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. A
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Παναγιώτης Κίτσιος*
Τί συναισθήµατα σού γεννά η Ήπειρος. όπως την έχεις βιώσει από τα µουσικά
σου περάσµατα σε αυτήν;
Παρότι δεν είµαι από την Ήπειρο, η πεντατονική κλίµακα, πράγµατι, παίζει κυρίαρχο ρόλο στη µουσική µου. Εξάλλου πρόκειται για αρχέγονη µουσική µε ρίζες στην
Αρχαία Ελλάδα, οπότε λίγο έως πολύ, την κουβαλάµε όλοι µέσα µας, ανεξάρτητα από τόπους καταγωγής. Στην πεντατονική κλίµακα επίσης, πέραν από την
παράδοσή µας, βασίζεται όλη η δυτική µουσική και ειδικότερα η ροκ κι επειδή οι
βασικές επιρροές µου προέρχονται από εκεί, και ιδιαίτερα τους Beatles, είναι επόµενο να µε "κερδίζει" και να την χρησιµοποιώ.
Tί σου αρέσει και τί δεν σου αρέσει στην ελληνική µουσική του σήµερα;
Μ' αρέσουν τα τραγούδια µε αυθόρµητο τρόπο γραφής, που βγάζουν ένα νόηµα.
∆εν µου αρέσει η εµπορευµατοποίηση της µουσικής, µε την έννοια του "επιβάλλουµε ποιά τραγούδια θα γίνουν επιτυχίες".

µ∞™π§∏™
∫∞∑√À§§∏™
“∏ ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ‰›ÓÂÈ ÓﬁËÌ·
ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘”

Tί έχεις αποκοµίσει από τη µουσική, όλα αυτά τα χρόνια;
Μια καλύτερη αίσθηση για τη ζωή, για τους ανθρώπους, για τον ίδιο µου τον
εαυτό. Η µουσική δίνει νόηµα στη ζωή µου γενικότερα και µε γοητεύει το δηµιουργικό της µέρος και η επικοινωνία µε το κοινό.
Tί θα συµβούλευες ένα νέο παιδί που θέλει να ασχοληθεί επαγγελµατικά µε τη
µουσική;
∆ε νοµίζω ότι µπορώ να δώσω καµία συµβουλή. Αν όµως πρέπει να πω κάτι, τότε
θα έλεγα, αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί µε τη µουσική, να κρατήσει την αγάπη
και το αίσθηµά της, που είναι και η ουσία, και να µην ασχολείται µε όλα τα υπόλοιπα που µπορεί να τον αποπροσανατολίσουν, όπως είναι, ας πούµε, η δίψα για
γρήγορη επιτυχία και λεφτά.
Εµπορικό ή ποιοτικό τραγούδι; Μπορούν να συνυπάρξουν;
Φυσικά και µπορούν να συνυπάρξουν. Ένα τραγούδι µπορεί να είναι ποιοτικό και
εµπορικό ταυτόχρονα, συνήθως όταν η εµπορικότητα ή ποιότητά του δε είναι
αυτοσκοπός του δηµιουργού του, αλλά πηγάζει αυθόρµητα, από την ψυχή του.
Πώς ήταν η χρονιά που φεύγει και τί προσδοκάς από αυτήν που έρχεται;
Χάρηκα γιατί κυκλοφόρησε ο καινούριος µου δίσκος "Απ' το Λίβερπουλ στη
Σαντορίνη" µε παραγωγό τον Ηλία Μπενέτο. Γενικότερα ήταν µια δηµιουργική
χρονιά. Ετοιµάζοµαι ήδη και για τις χειµερινές ζωντανές µου εµφανίσεις, µε το
συγκρότηµά µου. Όσο για το µέλλον, όπως και για κάθε χρονιά, ελπίζω να µη
χάσω ποτέ την αγάπη και τον ενθουσιασµό µου γι' αυτό που κάνω.
Ποιά είναι τα µελλοντικά σου σχέδια;
Πρόκειται να παίξω µέσα στον ∆εκέµβρη στη µουσική σκηνή Ρυθµός stage στην
Αθήνα και θα ακολουθήσει µια σειρά συναυλιών σε όλη την Ελλάδα. Νιώθω όµως
πάλι την ανάγκη, κάποια στιγµή, να κλειστώ ξανά στο µικρό µου home studio και
να γράψω καινούρια τραγούδια...
Τί θα ήθελες να ευχηθείς για το νέο έτος;
Αγάπη, ειρήνη, υγεία, ισορροπία και υποµονή...

A

*Ο Παναγιώτης Κίτσιος είναι παραγωγός στο Orange Radio 96.0 Arta
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ
Είστε φιλόλογος και συγγραφέας. Πώς προέκυψε;
Φιλόλογος από τύχη. Τη µουσική ονειρευόµουν, στη φιλολογία κατέληξα.
Η µουσική έµεινε χόµπι. Ο συγγραφέας κατοικούσε µέσα µου µαζί µε το
στίχο. Μου άρεσαν τα παραµύθια που µας έλεγε η µάνα µου. Μικρός έγραφα στίχους και τους έκανα τραγούδια. Πανεπιστήµιο ύστερα, η νέα ποίηση και η γενιά του ’30.
Ίντερνετ και λογοτεχνία. Τι είδους σχέση;
Γολιάθ και ∆αβίδ. Το πρώτο τρέφεται µε το µέλλον, η δεύτερη συντηρείται
απ’ το παρελθόν. «Τα θέλουµε όλα και τα θέλουµε τώρα», λέγανε οι νέοι
το ’90. Τ’ άκουσε η τεχνολογία. Και τους τα ’δωσε. Η λογοτεχνία ακολούθησε. Το λογοτεχνικό βιβλίο αφορά µια ολιγοµελή οµάδα ειδικών που επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω internet.
Ζούµε στην εποχή της εικόνας. Πιστεύετε ότι η τηλεόραση έχει επιβάλει,
ανεπιστρεπτί, την εύκολη θέαση και κατά συνέπεια η ανάγνωση παραµερίζεται;
Σαφώς. Με τόσα κανάλια και τόσο ποδόσφαιρο! ∆ιασχίζουµε την έρηµο
της τεχνοκρατίας. Τηλεόραση µέρα – νύχτα. Οι άνθρωποι µαθαίνουν γράµµατα, αλλά δε µαθαίνουν να διαβάζουν. Εκατοντάδες επιστήµονες σε κάθε
πόλη. Σπάνια ανοίγουν βιβλίο. Ο χρόνος, λένε. Αλλά γεµάτα τα καφέ
βράδυ πρωί. Μπορεί να επιστρέψει η ανάγνωση, αλλά από άλλο δρόµο.
Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στην ανάγνωση των βιβλίων και γιατί;
Το βιβλίο µε ταξιδεύει. Στο πανεπιστήµιο ανακάλυψα τη µαγεία του. Έφερε
τότε ανατροπές. Σήµερα λέω: µπορεί κάποια µέρα να µ’ αρνηθούν όλοι. ∆ε
θα µ’ αρνηθούν τα βιβλία µου. Προπάντων εκείνα που αγόραζα µε τις οικονοµίες των φοιτητικών µου χρόνων.

¢∏ª∏∆ƒ∏™
µ§∞Ã√¶∞¡√™
“¢È·Û¯›˙Ô˘ÌÂ ÙËÓ ¤ÚËÌÔ ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÎÚ·Ù›·˜”
Ο ∆ηµήτρης Χρ. Βλαχοπάνος γεννήθηκε το 1953 στο µαρτυρικό
Κοµµένο της Άρτας, όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια.
Ζει και εργάζεται στην Άρτα. Είναι φιλόλογος.
Ασχολήθηκε για πολλά χρόνια µε το συνδικαλιστικό κίνηµα
των καθηγητών και ταυτόχρονα ανέπτυξε δράση σε θέµατα
πολιτιστικής και πνευµατικής ζωής. Έλαβε µέρος σε συνέδρια και
ηµερίδες συνδικαλιστικού, επιστηµονικού και πνευµατικού χαρακτήρα.
Οργάνωσε πλήθος εκδηλώσεων µε φιλολογικό, λογοτεχνικό και πνευµατικό
περιεχόµενο, ενώ παρουσίασε στο κοινό συγγραφείς και το έργο τους.
∆ηµοσιεύει άρθρα και κείµενα σε εφηµερίδες και περιοδικά,
καθώς και στον ηλεκτρονικό τύπο. Κείµενά του παρουσιάστηκαν
σε Λογοτεχνικά Συνέδρια και σε Ποιητικά Συµπόσια.
Έχει εκδώσει µέχρι σήµερα τα εξής βιβλία:
«εν κινήσει», ποιητική συλλογή, Σύνδεσµος Φιλολόγων Ν. Άρτας, 2004
«ΚΟΜΜΕΝΟ ΠΟΤΑΜΙ», µυθιστόρηµα, εκδόσεις «Πέτρα». 2005
«γράµµατα ιάµατα», ποιητική συλλογή, «άπειρος χώρα», 2006
«Άι Κοµµένο – της άσβεστης µνήµης», συλλογή κειµένων, «Εντύπωσις»,
2007, δεύτερη έκδοση, συµπληρωµένη 2009
«Πηγάδια και πήγασοι – αφηγήµατα της δραχµούλας», διηγήµατα,
«Πέτρα», 2007
«Του Έρωτα και του Μύθου», ποιητική συλλογή, ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΝ 2009
ARTA PRESS 10

Ασχολούµενος ενεργά µε την πολιτική και το συνδικαλισµό, ποια διαπιστώνετε σήµερα πως είναι η µεγαλύτερη απειλή για τον Πολίτη και γιατί;
Ο καναπές και η φλυαρία. Ελάχιστοι πολιτικοί διαβάζουν. Οι λεγόµενοι,
πνευµατικοί άνθρωποι φοβούνται µήπως στο µέλλον περάσουν χειρότερα.
Πρέπει να µιλήσουν, αλλά σιωπούν. Ο συνδικαλισµός ανέδειξε πολιτικούς
και στελέχη. Μοίρασε θέσεις και χρήµατα. Πολιτικοί και επιστήµονες νέµονται τα πάντα. Ο πολίτης πιάνει την άκρη του. Του λένε συνέχεια πως
φταίει αυτός. Αν βγει στα µέσα επώνυµα, ορµούν να τον φάνε. Για να τροµοκρατήσουν τους άλλους.
Τί θα αλλάζατε από τη σηµερινή εικόνα της Ελλάδας;
Τα µνηµεία της, τις πλατείες της και τα σχολεία της. Λίγο κήπο, λίγα λουλούδια, ένα σιντριβάνι, µια έκθεση ζωγραφικής στον πεζόδροµο, ένα νεανικό µουσικό σχήµα κάθε Σάββατο στην πλατεία, ένα θεατρικό δρώµενο
κάθε Παρασκευή στον κεντρικό δρόµο, µια ώρα µάθηµα στο θεατράκι, µια
µαθητική περιπλάνηση στο Βυζαντινό Κάστρο της πόλης, µια µαθητική
διαµαρτυρία κάθε ∆ευτέρα µπροστά τη νοµαρχία…
Τί σας αρέσει από (σ)την Άρτα;
Η ιστορία της, το παρελθόν της, τα παιδικά µου χρόνια, το Κάστρο της, το
γεφύρι της, τα έλατα του βουνού και οι πορτοκαλιές του κάµπου, ο Αµβρακικός, τα καθηµερινά ραντεβού των φίλων, η οδός Σκουφά, η πλατεία
Σκουφά.
Τί δε σας αρέσει από (σ)την Άρτα;
Η εγκατάλειψή της, τα σκουπίδια της, η παρακµή της ιστορίας της, η κατεδάφιση των παλιών σπιτιών της, το θερµοκήπιο της κεντρικής πλατείας, τα
καθίσµατα των πεζόδροµων, το παλιό δηµαρχείο που καταρρέει, η αδιαφορία για την πνευµατική ζωή, η βαρβαρότητα του αυτοκινήτου, η έπαρση
και η µεγαλοµανία των αναρριχώµενων φυτών.
Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;
Να ’µαστε πρώτα καλά. Ήδη τυπώθηκε η τρίτη µου ποιητική συλλογή «Του
Έρωτα και του Μύθου». Θα προσπαθήσω το 2010 να εκδώσω ένα µυθιστόρηµα µε θέµα την εξέγερση της Νοµικής το Φλεβάρη του 1973 και να
πάρω απάντηση για ένα θεατρικό µε θέµα το γάµο της Αλεξάνδρας Μάλλιου το 1943, την ηµέρα του ολοκαυτώµατος του Κοµµένου.
Ποια συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, από τους γονείς σας;
Ανέχου και απέχου. A

ARTA PRESS 47_typ

12/14/09

4:09 PM

™ÂÏ›‰·11

11 ARTA PRESS

ARTA PRESS 47_typ

12/14/09

ARTA PRESS 12

4:10 PM

™ÂÏ›‰·12

ARTA PRESS 47_typ

12/14/09

4:10 PM

™ÂÏ›‰·13

ÃÚﬁÓÔ˜ - ∫ÚﬁÓÔ˜
Τoυ Ντίνου Γιώτη
Tο τοπίο της φωτογραφίας στην «πραγµατικότητα» είναι ένα τοπίο που µεταβάλλεται διαρκώς µε την πάροδο του χρόνου: το νερό ρέει, οι πέτρες διαβρώνονται, τα δένδρα γερνάνε. Και όµως κοιτώντας τη συγκεκριµένη φωτογραφία- που “αιχµαλώτισε” µια µοναδική στιγµή του παρελθόντος χρόνου- µε
τα παγωµένα νερά και τα ασάλευτα δένδρα, µας δηµιουργείται µια διαφορετική αίσθηση: εκείνης της ακινησίας και της αιωνιότητας. Ο χρόνος που όλες
τις υπόλοιπες µέρες του χρόνου µοιάζει να κυλάει ακαταπαύστως, όπως το
νερό του καταρράκτη, εδώ δείχνει να κρυσταλλώνεται σε ένα άχρονο σηµείο.
Η εικόνα θα µπορούσε να παριστάνει µια “λευκή τρύπα”, κατ’ αναλογία µε τις
περίφηµες µαύρες τρύπες του Σύµπαντος, εκεί οπου ο χρόνος παγώνει, παύει
να κυλάει.
Μεταφορικά αυτή η εικόνα θα µπορούσε να είναι ακόµα η απάντηση του
Αγίου Αυγουστίνου στο βασανιστικό του ερώτηµα «Τι έκανε ο Θεός πριν από
τη Γέννηση του Κόσµου;», ότι δηλαδή πριν απο τη ∆ηµιουργία δεν υπήρχε
αυτό που εµείς οι άνθρωποι αντιλαµβανόµαστε, µέσα από τη φθαρτή µας
ύπαρξη ως µια συνεχή ροή προς το µέλλον και ονοµάζουµε χρόνο και ότι για
το Θεό δεν υπάρχει χρόνος αλλά αιωνιότητα, όπου οι έννοιες παρελθόν,
παρόν και µέλλον δεν έχουν νόηµα.
Η αντίληψη αυτή περί γραµµικού χρόνου, που τόσο µοναδικά διατύπωσε ο
µεγάλος χριστιανός φιλόσοφος, ήταν απότοκος της επίδρασης των µονοθεϊστικών θρησκειών (µε το εσχατολογικό τους υπόβαθρο) και επικράτησε, τουλάχιστον στη ∆ύση, µετά τον 18ο αιώνα, κυρίως κάτω από το βάρος των
θέσεων του Κάντ που επέκτεινε τις φιλοσοφικές απόψεις του Πλάτωνα και
του Αριστοτέλη για µια προσανατολισµένη, ευθύγραµµη και µη αναστρέψιµη
εξέλιξη του χρόνου.
Και όµως είµαστε εδώ για να γιορτάσουµε τα Χριστούγεννα, την έλευση της
Πρωτοχρονιάς, να ζήσουµε το γύρισµα του χρόνου σε µια θαυµαστή κυκλικότητα και επαναληπτικότητα που µας πάει πίσω σε αρχαίες αντιλήψεις, σύµφωνα µε τις οποίες τα πάντα κινούνται κυκλικά και επιστρέφουν διαρκώς
στην αρχική τους θέση. Και πως θα µπορούσε άλλωστε να βιώνουµε διαφορετικά τη χρονικότητα, αφού ζούµε µέσα σε έναν κόσµο, όπου ο ήλιος η
σελήνη οι πλανήτες, η ίδια η Γή περιστρέφονται, κινούνται κυκλικά, ξαναγυρίζουν στο αρχικό σηµείο, το χειµερινό ηλιοστάσιο δίνει τη θέση του στην
εαρινή ισηµερία, ο χειµώνας δίνει τη θέση του στην άνοιξη, η νύχτα στη µέρα,
ο βλαστός στο άνθος και ο πάγος (της φωτογραφίας) στο νερό, δηµιουργώντας µας την (ψευδ)αίσθηση του κυκλικού χρόνου. Ο κόσµος καταστρέφεται
και ξαναγεννιέται σε ένα αέναο παιγνίδι ∆ηµιουργίας χωρίς αρχή και τέλος.
Και πως άλλωστε θα µπορούσε να είναι διαφορετικά αφού το χρόνο, ως συµβατικό κατασκεύασµα, θα ήταν ανοικονόµητο να τον τεµαχίζουµε και να τον
µετράµε σε µε µια ατέλειωτη γραµµική πορεία, ενώ αντιθέτως µετρήσιµος
χρόνος είναι ο κυκλικός χρόνος.
Για τους ορφικούς και τους στωικούς ο Χρόνος ταυτίζεται µε τον Κρόνο, επειδή φθείρει και εξαφανίζει ό,τι γεννά, όπως ο θεός κατάπινε τα παιδιά του.
Οι ανατολικές φιλοσοφίες δι-είδαν απο παλιά την αδιάσπαστη ενότητα χώρου
και χρόνου, κάτι που ο Αϊνστάιν, στις αρχές του 20ου αιώνα, επιβεβαίωσε µε
την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, προσθέτοντας στον τρισδιάστατο µέχρι
τότε γνωστό κόσµο µια τέταρτη διάσταση, αυτή του χρόνου και δηµιουργώντας έτσι το χωρόχρονο.
Μέσα σε αυτόν κολυµπάµε, ανήξεροι, ανήµποροι και ανυποψίαστοι, µετρώντας δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, ηµέρες, µήνες, χρόνια, αιώνες. Αλλάζουµε
χρόνο, γιορτάζουµε Πρωτοχρονιές, µη γνωρίζοντας τελικά αν ο δρόµος έχει
τελειωµό ή απλώς αν ανεβάζουµε την πέτρα στην κορυφή και εκείνη ξανακυλάει στη ρίζα του βουνού, σ΄ ένα παιγνίδι χωρίς αρχή και τέλος... A
Φωτό: Ντίνος Γιώτης
13 ARTA PRESS

ARTA PRESS 47_typ

12/14/09

4:10 PM

™ÂÏ›‰·14

¢∂∫∞ °ƒ∞ªªª∞∆∞
“∞’ µÚ·‚Â›Ô ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ¢ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ ∞RTA PRESS & ª∂∆∞πÃªπ√”
Της ∆ήµητρας Αµαραντίδου
Το πρώτο έχει πίσω, στη γωνία που κλείνει ο φάκελος, ένα µεγάλο µαύρο
Π. Σαν τραπεζάκι. Η πάνω γραµµή πλατιά. Το ανοίγει αυτή στην κουζίνα.
∆ιαβάζει από µέσα της και κουνάει τα χείλια. Σαν θυµωµένη προσευχή.
Ξύπνησε αργά και τα µάτια της είναι πρησµένα, πασαλειµµένα απ’ τη
µάσκαρα. Στο µάγουλο έχει καρό σηµάδια απ’ την πικεδένια κουβέρτα.
Μου φαίνεται άσκηµη. Ναι, αυτή είναι µια απ’ τις φορές που µου φαίνεται
άσκηµη, αλλά τώρα δεν είναι ώρα για τέτοια. Είµαι περίεργος, πάω κοντά.
Κάτι µε γαργαλάει πάνω απ’ το χείλι. Τώρα ξέρω, κάνω το κεφάλι πίσω.
Σκουπίζω λίγο τη µύτη µε το δάχτυλο και κοιτάζω µόνος µου. Μύξα, όχι
αίµα. «Μαµά, άνοικθ’ η µύτη µου…» Τώρα δεν το λέω αυτό, δεν είµαι νιάνιαρο. Έχω και λίγο µουστάκι, αλλά το λένε χνούδι. Μικρός σηκωνόµουνα
µες στη νύχτα και πήγαινα στην κρεβατοκάµαρά της. Καλά, ο άλλος κοι-
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µότανε του καλού καιρού. Στεκόµουνα από πάνω της και δε µιλούσα µέχρι
να µε καταλάβει και να ξυπνήσει µόνη της. «Μαµά, άνοικθ’ η µύτη µου…».
Έτσι, σαν ψευδός, γιατί είχα το κεφάλι πίσω κι άνοιγε µόνο του το στόµα.
Αυτή ξύπναγε σχεδόν αµέσως. Τέσσερις-πέντε ανάσες της προλάβαινα να
µετρήσω. «Άνοιξε βρε το φως να δω. Αίµα είναι;» Ναι, ναι. Τότε ήτανε τις
πιο πολλές φορές αίµα. Κι εγώ κατάπινα, κατάπινα. Πολλές νύχτες αυτό
τα καλοκαίρια. Και µια φορά απ’ το πολύ αίµα που κατάπια, αναγούλιασα
κι έβγαλα ένα πράµα «σα συκωταριά», έτσι το έλεγε αυτή στη γειτόνισσα.
Κι εγώ καµάρωνα. Άκου να δεις. Να καµαρώνεις για µια τέτοια βλακεία.
Πάω δίπλα της να διαβάσω και µε σπρώχνει. «∆εν είναι για σένα αυτά».
Πρόλαβα να δω τρεις λέξεις. Ο άλλος σαν να πήρε χαµπάρι. Έχει κάτσει
στο τραπέζι µε το σορτσάκι, ξύνει τη γάµπα του και χασµουριέται.
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– Τί είναι αυτό;
– Γράµµα, δε βλέπεις;
– Από ποιόν;
– Άσε µε τώρα.
∆ιαβάζει ακόµα. Μια σελίδα γεµάτη. Όχι µε το χέρι, στο κοµπιούτερ. Πρόλαβα και το είδα κι
αυτό. Κι εκείνες τις τρεις λέξεις. ∆εν µε θέλει τώρα δίπλα της, δεν θέλει κανέναν. Πάω στο
σαλόνι κι ανοίγω την τηλεόραση. Όλη µέρα εδώ θα τη βγάλω, δε θα µου δώσει σηµασία. Η
καλύτερή µου. ∆εν τη ρωτάω τίποτα. Μπορεί να έρθει να µου µιλήσει µόνη της. Κατά τις τρεις
θα µου φωνάξει να κλείσω την τηλεόραση και να πάω για ύπνο. Πάντα τής κλέβω µισή ωρίτσα. Ξαπλώνω στον καναπέ και κλείνω τα µάτια. «ΒΡΟΜΙΑΡΑ, ΠΟΥΤΑΝΑ, ΞΕΚΟΛΙΑΡΑ».
Γιατί να τα βάλει µαζί µου; Το πρωί µπορεί να πάµε και για µπάνιο.
Ξύπνησα απ’ τις φωνές της. «Άµα θες θάλασσα, σε δέκα λεπτά να είσαι έτοιµος». Τσακίστηκα να πλυθώ και να πιω το γάλα που µου είχε στο τραπέζι της κουζίνας. Κουλουράκια δε µου
βάζει γιατί λέει πάχυνα και πρέπει να προσέχω από τώρα αν δε θέλω να γίνω βόδι. Όταν δεν
έχει φαΐ µε ξεφορτώνεται µε κρουασάν και γκοφρέτες. Το γάλα σκέτο είναι αηδία. Σου αφήνει και µια γλίτσα µετά µες στο στόµα, πάνω στα δόντια. ∆εν τα πλένω και συχνά. Είναι πορτοκαλιά πάνω-πάνω, σαν να έχω φάει γαριδάκια. Έτσι λέει ένας συµµαθητής µου.
Στο αυτοκίνητο κάτι πάω να τη ρωτήσω για τα γράµµατα. Με αγριοκοιτάζει και δε σηκώνει
κουβέντα. «Μην ανακατεύεσαι στις δουλειές των µεγάλων». Άλλα δύο σε πέντε µέρες. Μόνη
της τα ανοίγει, τα διαβάζει, κάτι µουρµουράνε µε τον άλλο όταν νοµίζουνε ότι δεν ακούω,
τσακώνονται στα µουλωχτά. Τα καταχώνιασε στο συρτάρι µε τα βρακιά της, αλλά εγώ την
κατάλαβα. Ρ και Ω. Πίσω, εκεί που κλείνει ο φάκελος. Τα είδα. Για βλάκα µε περνάνε; Μέσα
όλο βρισιά και κάτι ακαταλαβίστικα. «…που όλα τα δεχόσουνα… φθείρω ψυχικά…» και
τέτοια. ∆ε διάβασα µε προσοχή, µη µε τσακώσει. Κάθε γράµµα κάτι σηµαίνει ή µαζί κάνουνε
µια λέξη; ΠΡΩ… ΠΡΩ…
Λεξικό. Μου είχε πάρει ένα όταν πήγα στην έκτη. Και µια εγκυκλοπαίδεια, δώδεκα τόµοι. Για
να µη τη ζαλίζω και να βρίσκω µόνος µου πληροφορίες που µας ζητούσε η κυρία. Ντροπή να
παίρνει κάθε λίγο τις άλλες µαµάδες. «Εσείς για τον Ασκληπιό βρήκατε τίποτα;» «Για ποιον
τα πήρα βρε όλ’ αυτά; Ούτε µία φορά δε σε είδα να διαβάζεις». Τι να διαβάσεις δηλαδή; Μόνο
τις εικόνες κοιτούσα κι αυτές µε το ζόρι, για να µη λέει. Άλλο το λεξικό. Αυτό µε τρέλανε.
∆εν είναι φοβερό; Κάποιος καλός άνθρωπος (δεν µπορεί, καλός θα ’ναι για να κάνει τόση
δουλειά για τους άλλους) έκατσε κι έγραψε τι σηµαίνει η κάθε λέξη. Αυτό, λέει, είναι αυτό.
Κι εκείνο είναι εκείνο. Ακούς κάτι και δεν το καταλαβαίνεις; Ορίστε, κύριε. Πάρε το λεξικό
και θα τη βρεις την άκρη. Σου δίνω εγώ τους κωδικούς. Σαν το ηλεκτρονικό. Άµα σπάσεις τον
κωδικό, κερδίζεις όπλα και παίζεις καλύτερα.
Στην αρχή έψαχνα µόνο κακές λέξεις. Όσες ήξερα. Μετά το πήρα απ’ την αρχή, απ’ το Α.
Μπορεί να βρω κι άλλες, που δεν τις ξέρω. Βρίσκεις. Άµα ξέρεις πέντε-έξι βασικές, αυτές σε
πάνε και στις άλλες, τις δύσκολες. ΠΡΩ… ΠΡΩ… Πολύ πράµα. ΠΡΩΗΝ… Λες; Μπα, αυτός
έχει φύγει εδώ και κάτι χρόνια. Γερµανία. Καινούργια γυναίκα, άλλα παιδιά. Απ’ αυτήν τα
ξέρω. Μου τα είπε µία φορά κι εγώ δεν ξαναρώτησα. Όρεξη είχα. Καλύτερα έτσι. Χίλιες
φορές καλύτερα.
Σκύβω. Μ’ αρέσει να µυρίζω το χαρτί. Ό,τι χαρτί να ’ναι. Γυαλιστερό, του βιβλίου του σχολείου, εφηµερίδα. Παλιά έκοβα σελίδες από περιοδικά, τις δίπλωνα σαν να ήθελα να φτιάξω
βάρκα, αλλά όταν γινόταν το τετραγωνάκι κι έπρεπε να τραβήξω τις γωνίες για να τελειώσω, δεν τις τραβούσα. Έγραφα κάτι πάνω στο διπλωµένο χαρτί και το έριχνα σ’ ένα µικρό
καλαθάκι που είχε αυτή για το πλέξιµο. Μου το χάρισε τη µέρα που είπε «∆ε θα χαλάσω εγώ
τα µάτια µου για τις παλιοδαντέλες». Το γέµισα το καλαθάκι µ’ αυτά τα ψεύτικα γραµµατάκια. Ήµουνα κάτι σαν ταχυδρόµος.
Πάντως το Θ και το Υ ταχυδρόµος δεν το έριξε. Έτσι λέει ο άλλος. Και τα δυο µαζί, χωρίς
σφραγίδα όµως. Κάποιος ήρθε και τα πέταξε µόνος του κάτω απ’ την πόρτα. Τώρα τους άλλαξε κρυψώνα και δεν τα βρίσκω να τα διαβάσω µε την ησυχία µου. Έπιασα πάλι δυο-τρεις
λέξεις όταν πέρασα από πίσω της για ν’ αφήσω την κούπα στον νεροχύτη. Αυτή σαν χαµένη. Τι βλάκας. Ήταν ευκαιρία τώρα να βουτήξω κανένα κουλουράκι απ’ το πιάτο. Το έχω ξανακάνει και δε µου έχει πει τίποτα. Είναι σε τι φάση θα την πετύχεις. Τώρα διαβάζει και δε
σηκώνει κεφάλι. Ξαναπερνάω. Λέξεις, λέξεις, λέξεις. Αλλού µικρά, αλλού κεφαλαία. Ο
άλλος περιµένει µε τον καφέ στον αέρα ν’ ακούσει, αλλά αυτή πρώτα το ρουφάει όλο το
γράµµα µόνη της, κουνάει πάλι τα χείλια, κρατάει το µάγουλό της και κοιτάει όπως όταν βλέπει τρίχες στο νιπτήρα, άπλυτο έξω απ’ το καλάθι και δαχτυλιές στην ντουλάπα, ξεφυσάει,
λέει πάλι «Ποιος κερατάς…», κοιτάζει απ’ το παράθυρο, λες κι είναι απ’ έξω ο κερατάς και
την περιµένει, µου ρίχνει µια µατιά, έτσι, για να είναι σίγουρη ότι δεν κάνω καµιά διαολιά, το
διπλώνει, το βάζει πάλι στο φάκελο, µε στέλνει στο άλλο δωµάτιο.
«Μαµά, άνοικθ’ η µύτη µου…». Άσ’ το αυτό. ∆εν πιάνει τώρα. Θα πάω στο σαλόνι, θα πάρω
το λεξικό απ’ το σύνθετο, θα ανοίξω την τηλεόραση για να νοµίζει αυτή ότι βλέπω, θα χαµογελάσω στον εαυτό µου (Γίνεται, δε γίνεται;), θα βρω µια ωραία λέξη, την πιο ακαταλαβίστικη. Το ΣΤΕΡΟ. Μου µένει ακόµα το ΣΤΕΡΟ. ∆εν ήρθε όµως ακόµα η ώρα του. Πρώτα είναι το
πίσω. Εκεί που κλείνει. Ένα µεγάλο µαύρο Π. Σαν τραπεζάκι. Η πάνω γραµµή πλατιά… A
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ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

°È· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ Ú¿ÊÈ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι περισσότεροι εκδότες επιλέγουν

Ο Μένης Κουµανταρέας, πάλι, αφήνει πίσω του τις αυτοβιογραφικές

την περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα για να «ρίξουν» στην αγορά τα

διηγήσεις και µας αφηγείται µια σύντοµη ιστορία εκτός των γνωστών

µεγάλα ονόµατα της λίστας τους, παρά το γεγονός ότι η περίοδος είναι

του αθηναϊκών συντεταγµένων. Στο «Σ’ ένα στρατόπεδο στην άκρη της

και µικρή χρονικά και «πηγµένη» εκδοτικά. ∆ίπλα σε αυτούς, δοκιµά-

ερηµιάς» (Κέδρος) η δράση πυροδοτείται όταν η σύζυγος του ∆ιοικητή

ζουν την τύχη τους νεότεροι συγγραφείς των οποίων τα βιβλία, όσο

επιλέγει έναν ιδιόρρυθµο πλην σαγηνευτικό στρατιώτη για να φιλοτε-

ενδιαφέρον κι αν παρουσιάζουν, «στριµώχνονται» στην πληθώρα των

χνήσει το πορτρέτο του συζύγου της, δίνοντας έτσι την αφορµή να απο-

τίτλων. Για να δούµε ωστόσο ορισµένα από τα βιβλία ελληνικής πεζο-

καλυφθούν κρυφές µέχρι τότε πτυχές της ψυχοσύνθεσης του τριγώνου.

γραφίας που έχουν ήδη ξεχωρίσει:

Τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα πάνε υπέρ του φιλανθρωπι-

Η επιστροφή του Γιώργου Σκαµπαρδώνη µε το «Μεταξύ σφύρας και

κού οργανισµού για άρρωστα παιδιά «Κάνε µια ευχή».

Αλιάκµονος» (Ελληνικά Γράµµατα) στη µικρή φόρµα µας έδωσε ένα

Με την επανέκδοση ενός παλιότερου (του 1974) έργου του, της νουβέ-

από τα πλουσιότερα και πιο διαβαστερά βιβλία της περιόδου. Είκοσι

λας «Ο Μονάρχης» (Μπαρτζουλιάνος) δίνει το στίγµα του στη χρονιά

επτά διηγήµατα, από πέντε µέχρι είκοσι σελίδες περίπου, µε κυρίαρχο

που διανύουµε ο Βασίλης Βασιλικός, ο οποίος έχει εδώ και µερικά χρό-

στοιχείο το νερό, τους υδρόβιους κατοίκους του, αλλά κυρίως τις ρευ-

νια µπει σε τροχιά επανακυκλοφορίας (ενίοτε και µε καινούργια επιµέ-

στές µετατοπίσεις της µνήµης από τόπο σε τόπο, από καρδιά σε καρ-

λεια) παλιότερων βιβλίων του. Ο Μονάρχης είναι η ιστορία ενός νεαρού

διά. Λεπταίσθητα, πυκνά, σµιλευµένα, τα διηγήµατα του Σκαµπαρδώνη

(ο ήρωας θυµίζει σε αρκετά τον ίδιο τον συγγραφέα) ο οποίος παροτρύ-

είναι επίσης ένας χαµηλόφωνος ύµνος σε ξεχασµένες αντρικές αξίες.

νεται από τον αµφιλεγόµενο εκδότη του να επισκεφτεί τον εξόριστο

Σε τελείως άλλο µήκος κύµατος, ο Παύλος Μάτεσις υπογράφει ένα

ηγέτη µιας µικρής χώρας του Ευφράτη (της «Ευφράτειας»), στη βίλα του

σατυρικό, αναρχικό, αλληγορικό µυθιστόρηµα, του οποίου τη δράση

στη Ρώµη, µε σκοπό να συγγράφει τη βιογραφία του. Η µικρή χώρα του

τοποθετεί χρονικά, όχι τυχαία, στον ∆εκέµβρη. Στο «Graffito» (Καστα-

έχει µόλις περάσει στην επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης, και ο Μονάρ-

νιώτης), µια αιφνίδια θανατηφόρα ασθένεια χτυπάει τη Βουλή των

χης της τελεί υπό ένα καθεστώς ιδιότυπης οµηρείας. Ο προαναγγελθείς

Ελλήνων, θερίζοντας εν ριπή οφθαλµού τους «ενοίκους» της, κι όσους

θάνατός του δίνει στην ιστορία νεύρο και σασπένς.

συναγελάζονται µαζί τους. Η Αστυνοµία καλείται να λάβει έκτακτα

Μετά το προ τριετίας µυθιστορηµατικό χρονογράφηµά της «Αµίλητα,

µέτρα που καταλήγουν σε ολοκαύτωµα, ενώ την ίδια στιγµή τα πλέον

βαθιά νερά», το νέο µυθιστόρηµα της Ρέας Γαλανάκη φέρνει στο νου το

ταπεινά πτηνά –κότες, που µέχρι πρότινος ζούσαν πέριξ της Βουλής–

πρώτο της, και για πολλούς αξεπέραστο µυθιστόρηµά της «Ο βίος του

έρχονται σε επαφή µε ορισµένα πιο ιδιαίτερα ουράνια πλάσµατα, καθώς

Ισµαήλ Φερέκ Πασά». Και τούτο όχι µονάχα εξαιτίας της multi culti επι-

στην Αθήνα ολοκληρώνεται η µετάλλαξη της πόλης από οχληρή µεγα-

φάνειας, αλλά επειδή από την πρώτη κιόλας σελίδα ξαναβρίσκει κανείς

λούπολη των έξι εκατοµµυρίων σε ανθηρή πεδιάδα των έξι χιλιάδων

τη δύναµη µιας γλώσσας ρευστής και καίριας, ενώ χριστιανικές και

ψυχών.

αρχαιοελληνικές παραδόσεις ανακατεύονται στη χοάνη της λαϊκής

Ο Γιάννης Ξανθούλης, πάλι, επιστρέφει µε καινούργιο µυθιστόρηµα,

παράδοσης.

«βγαλµένο» από τις ραδιοφωνικές του εξορµήσεις. Όσοι έχετε ακούσει

Τέλος, από νεώτερους (όχι απαραίτητα νέους) συγγραφείς ξεχωρίσαµε

την ραδιοφωνική εκποµπή του, τα Σάββατα, θα είστε εξοικειωµένοι µε

το άρτι αφιχθέν µυθιστόρηµα της Έρσης Σωτηροπούλου «Έυα» (Πατά-

την στιχοπλόκο Σιλάνα Σαλιάγκου. Στο βιβλίο αυτό, η περσόνα του Ξαν-

κης), την «Αναπαράσταση» (Μεταίχµιο) της Λίλας Κονοµάρα, την

θούλη αποκτά σάρκα και οστά, και περιδιαβαίνει, µαζί µε τον ήρωα, τα

«Εβραία νύφη» (Κέδρος) του Νίκου ∆αββέτα, και το «Ο τελευταίος

επεισοδιακά χρόνια της εφηβείας του στην ελληνική επαρχία. Κλασικός

κύκνος» (Καστανιώτης) του Στέφανου ∆άνδολου.

A

Ξανθούλης, µε περισσότερη από συνήθως «αυτοβιογραφική ολισθηρότητα».
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*Ο Κώστας Κατσουλάρης
είναι συγγραφέας και βιβλιοκριτικός.
kostas.katsoularis@gmail.com
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

Gossip
“Music for men”

Kasabian
“West ryder pauper
lunatic asylum”

Colubia rec.

RCA rec.

Σελίδες επί σελίδων έχουν αφιερωθεί στα µουσικά έντυπα για τα σωµατικά προσόντα της Beth Ditto, γεγονός που ασφαλώς ουδεµία σχέση έχει να
κάνει µε τη µουσική του συγκροτήµατος αλλά παραδόξως έχει βοηθήσει τα
µέγιστα στη διάδοση της φήµης του. Έπειτα από το εκπληκτικό “standing
in the way of control” οι Gossip µεταπηδήσανε από την kill rock stars στην
πολυεθνική Columbia δείχνοντας εν µέρει τις προθέσεις τους. Όλα τα
στοιχεία που τους αναδείξανε βρίσκονται και σ’ αυτόν το δίσκο. Disco,
punk, soul και η υπέροχη µαύρη φωνή της Ditto. Όλα καλά κι ωραία λοιπόν, µόνο που οι Gossip υπέπεσαν σ’ ένα ατόπηµα που δεν προµηνύει και
τα καλύτερα για το µέλλον. Το λουστράρισµα... A

Οι Kasabian σίγουρα δεν είναι κι απ’ τα σπουδαιότερα συγκροτήµατα που
ανέδειξε η τρέχουσα δεκαετία, αλλά επουδενί δεν είναι και του συρµού.
Πόσο µάλλον που στον τρίτο δίσκο τους έχουν τα κότσια να διανθίσουν τη
µουσική τους µε καινούργια στοιχεία ρισκάροντας να στραπατσάρουν την
όποια µέχρι τώρα εικόνα τους. Ανεξάρτητος καθαρός ήχος, λοιπόν, µε
πολλά ηλεκτρονικά στοιχεία, ορισµένες στιγµές που θυµίζουν µουσική
από ταινίες θρίλερ, βιοµηχανική ψυχεδέλεια, αργόσυρτα θέµατα και µικρές
δόσεις µινιµαλισµού. Όχι άσχηµα! A

Devendra Banhart
“What will be”
Warner Bros rec.

Lou Barlow
“Goodbye unknown”
Merge rec.

Η έµπνευση του Devendra µοιάζει αστείρευτη και κάθε κυκλοφορία του
είναι αντάξια της φήµης που τον ακολουθεί την τελευταία δεκαετία. Ιδιαίτερο, λοιπόν, ενδιαφέρον έχει ο τρόπος που ο Devendra διαχειρίζεται τις
κυκλοφορίες του. Κι αν στα πρώτα βήµατά του δεν είχε τη δυνατότητα
παρά να ηχογραφεί σε τετρακάναλα, πλέον στο “What will be” αποτελεί
επιλογή του προσδίδοντας στον ήχο του µια πειραµατική χροιά. Επίσης τα
φωνητικά είναι ντουµπλαρισµένα, δίνεται έµφαση στην ορχηστικότητα κι
αυτό που αναδεικνύεται για πρώτη φορά τόσο έντονα µέσα σε δίσκο του
είναι η ευαίσθητη πλευρά της µουσικής του που καλύπτει όλα τα γεωγραφικά πλάτη και τον κατοχυρώνει ως έναν καλλιτέχνη χωρίς σύνορα. A

Τι να πρωτοπεί κανείς για την πορεία του Barlow από τους Dinosaur jr,
τους Sebadoh ως τους Folk implosion και την επανασύνδεσή του µε τον
Mascis! Το “Goodbye unknown” πάντως φαίνεται να γέρνει περισσότερο
προς την µινιµαλιστική πλευρά των Folk. Σκοτεινή συναισθηµατική pop κτισµένη µε ακουστική κιθάρα και τον Barlow να πραγµατεύεται το προσφιλές του θέµα περί ερωτικής απώλειας. Ο δίσκος εύκολα θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί ως οι ιστορίες ενός απογοητευµένου ροµαντικού. Άξια µνείας και η συµµετοχή του Dale Crover των Melvins στα τύµπανα, που δεν
αποφεύγει πάντως κάποιες στιγµές να το παρακάνει καλύπτοντας τα
ακουστικά θέµατα. A
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

Apple: Το απαγορευµένο µήλο;
Το έναυσµα προκειµένου να γράψω το άρθρο αυτού του
µήνα, εν όψει βέβαια και γιορτών, ήταν το report µε τη λίστα
των πιο επιτυχηµένων προϊόντων πληροφορικής στη λιανική
αγορά παγκόσµια (αν και µεγάλο κοµµάτι αποτελεί η Αµερικάνικη αγορά). Στην κορυφή της λίστας, τόσο στα laptop όσο
και στα desktop φιγουράρει το όνοµα της Apple, όπως επίσης
και στους mp3 players (ελέω iPod) καθώς και στα κινητά
τηλέφωνα οι ρυθµοί πωλήσεων του iPhone έχουν ξεπεράσει
κάθε προσδοκία. Ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές
προτιµούν πλεον κάποιο από τα προϊόντα της Apple για το
σπίτι, το γραφείο, την τσέπη τους. Έχει η Apple τελικά το
µαγικό ραβδάκι;
Μεγάλο µερίδιο της επιτυχίας έχει σίγουρα ο κύριος ονόµατι Steve Jobs. Το 1997 όταν ανέλαβε
ξανά τα ηνία της εταιρίας (αν και cofounder στα τέλη των 70s µαζί µε τον
Steve Wozniak), η Apple πάσχιζε
προκειµένου να διασωθεί. Σήµερα
διευθύνει µια εταιρία που αξίζει
πάνω από 100 Billion $.
Στα πιο παλιά χρόνια το όνοµα
Apple συνοδευόταν από ποιοτικά
προϊόντα που όµως ήταν ακριβά και
απευθυνόταν κυρίως σε επαγγελµατίες (κυρίως γραφίστες). Το σκηνικό
βέβαια άλλαξε άρδην.
H Apple εξακολουθεί να δηµιουργεί προϊόντα µε τον πατροπαράδοτο τρόπο: κλείνει τις
πόρτες, ιδρώνει πίσω από αυτές και στο τέλος παρουσιάζει
το προϊόν µόνο αν αυτό είναι όπως η ίδια νοµίζει. Η Apple
είναι από τις εταιρίες που δεν άνοιξε ποτέ τα χαρτιά της ούτε
βέβαια και τις πλατφόρµες της. Όµως τα προϊόντα (και οι
υπηρεσίες πίσω από αυτά) πλέον χαρακτηρίζονται από µία
λέξη: Καινοτοµία. Η Apple έπιασε τον παλµό της αγοράς.
Για την Apple o υπολογιστής πλέον δεν είναι ένα άκοµψο,
χαζό κουτί. Είναι υπόδειγµα αισθητικής, τρέχει λειτουργικό
που δεν προβληµατίζει τον χρήστη, δεν κολλάει, είναι γρήγορος και αλληλεπιδρά µε το χρήστη εύκολα, γρήγορα και
απροβληµάτιστα.
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Χαρακτηριστικό παράδειγµα το ολοκαίνουριο Magic Mouse,
που αν και έχει µόλις ένα κουµπί είναι µακράν το πιο εύχρηστο mouse ever, γιατί πολύ απλά αντιλαµβάνεται gestures και
φυσικές κινήσεις των χεριών µας. Το iPhone είναι το πιο φιλικό κινητό προς το χρήστη και τα παλιότερα µοντέλα ακόµη
πουλιούνται έναντι αρκετά καλού αντιτίµου.
Και µέσα σε όλα αυτά οι υπηρεσίες που προσφέρει (λέγε µε
Apple Store - iTunes) αποτελούν το 20% των εσόδων της,
κάνοντας τα την πιο επιτυχηµένη online πλατφόρµα αγορών
στο διαδίκτυο.
Η Apple καταφέρνει να κρατά τον κόσµο απασχοληµένο µε το νέους iMac, νέο Magic Mouse, νέο
Mac mini , νέο unibody Macbook, νέο iPhone 3GS,
νέο iPod και άλλες νέες τεχνολογίες που
κάνουν όλους τους απανταχού geeks ή µη
να τρέχουν προκειµένου να αποκτήσουν
το Apple experience. Η τιµολογιακή πολιτική της Apple σε όλο αυτό το συνονθύλευµα προϊόντων είναι πολύ προσεκτική,
συνήθως πάνω από το µέσο όρο της αγοράς. Όµως το experience είναι priceless.
Επιπρόσθετα τo 2001 (σχετικά πρόσφατα δηλαδή) η Apple άνοιξε το πρώτο
Apple Store. Από τότε µέχρι σήµερα
κύλισε πολύ νερό στο αυλάκι και έχει
πλέον πάνω από 350 καταστήµατα πάνω
στον κόσµο. Θα πει κάποιος, µα καλά αφού τα
προϊόντα πουλιούνται από µόνα τους αφού είναι
τόσο ποιοτικά. Η ίδια η προσέγγιση στα Retail Outlets της
Apple είναι όµως διαφορετική: οι υπάλληλοι είναι ενηµερωµένοι, είναι τοποθετηµένα σε νευραλγικά σηµεία, έχουν
αρκετό χώρο, µεγάλη ποικιλία, όµορφο design και ελκύουν
τους επισκέπτες, αποφασισµένους ή µη.
Τα τελευταία χρόνια η Apple αποκτά ολοένα και µεγαλύτερο
market share και σίγουρα υπάρχουν πολλοί τρόποι προκειµένου κάποιος να το εξηγήσει. Τα προϊόντα, το marketing, το
iPod, το iPhone, τα νέα καταστήµατα, το management. Ο συνδυασµός είναι αυτός που σκοτώνει… A
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GADGETS
Nokia N900: Symbian bye bye!
Το νεό tablet mobile κινητό της Nokia
ακούει στο όνοµα N900 και αποτελεί
την εξαίρεση στον κανόνα Symbian
OS. To Nokia N900 σηµατοδοτεί την
απαρχή του Maemo, του Linux flavored
λειτουργικού της Nokia στην έκδοση 5,
που θα αποτελεί πλέον σύµφωνα µε την
στρατηγική της µαµά Nokia την κορυφαία
έκφραση στα high-end mobiles της εταιρίας. Με διαστάσεις 110.9 - 59.8 -18 mm και 181g βάρος, το N900 σίγουρα δεν
είναι ένα µικρό κινητό – tablet. Όµως τα ηλεκτρονικά του που αποτελούνται από τον
ARM Cortex-A8 CPU (ίδιο CPU µε το iPhone 3GS & Palm Pre) που διαχειρίζεται 32GB
ενσωµατωµένης µνήµης και έως 32GB σε MicroSD, φωτογραφική 5 megapixel µε οπτικά µέρη Carl Zeiss µε διπλό φλας LED, οθόνη resistive touch (θα θέλαµε capacitive µε
multitouch βέβαια!) µε ανάλυση 800 x 480, A-GPS, υποστήριξη HSCSD για γρήγορα
downloads και Full QWERTY ανοιγόµενο πληκτρολόγιο, σίγουρα θα σας αποζηµιώσουν.
Από το πακέτο δεν θα µπορούσε να λείπει το kick stand που επιτρέπει την τοποθέτηση
του κινητού υπό γωνία (βλέπε photo). Το βασικό αποτελεί βέβαια η πλήρης υποστήριξη
του Ovi Store της Nokia (αντίστοιχου του Apple Store) καθώς και η στρατηγική της Nokia,
που επιτρέπει σε ολοένα και περισσότερα µεγάλα ονόµατα (skype, Mozilla, κτλ.) να
κάνουν port τις πλατφόρµες τους στο Maemo καθώς και ανοίγει την πλατφόρµα σε επίδοξους coders προκειµένου να παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις.
Πηγή: expansys- Τιµή: 560

Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ
MLS
Destinator Talk & Drive 50A SL:
Ο Βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο Βασιλιάς
Η απάντηση της MLS στην TomTom
ήταν αναµενόµενη. Παρουσίασε λίγες
µέρες πριν τη νέα σειρά των navigation
systems που συνοδεύονται (δικαίως)
από το χαρακτηριστικό SL λέγε µε Slim
Line. Αποτελούν την πιο κοµψή
και ποιοτική σειρά που έχει βγάλει η MLS µέχρι σήµερα µε τρία µοντέλα,
τα TD50SL, TD43SL και TD35SL. Το κορυφαίο TD50SL
που παρουσιάζουµε διαθέτει οθόνη αφής 5 ιντσών, Talk & Drive (δουλεύει!),
αυτόµατη προσαρµογή backlight ανάλογα µε τον εξωτερικό φωτισµό,
Microsoft Windows CE. Net 6.0 (νέο OS), ισχυρό επεξεργαστή
500MHZ dual core, το νέο GPS Chipset SiRF Atlas IV, µνήµη 128 MB RAM /
512 MB Flash και µπαταρία ιόντων λιθίου 1800 mAh (τα αδερφάκια έχουν
αποσπώµενες µπαταρίες). Όλα αυτά βέβαια δεν θα µπορούσαν να λειτουργήσουν χωρίς το πολύ γνωστό µας Destinator µε τους Ελληνικούς
χάρτες καθώς και 42 ακόµα Ευρωπαϊκών χωρών (διατίθεται και πιο
φτηνή έκδοση για τους εντός συνόρων). Τι περιµένετε.. µιλήστε του!
Πηγή: plaisio - Τιµή: 379

Sony Aino: Another Communications Entertainment!
Πρόκειται για την πρόταση επικοινωνιακής ψυχαγωγίας της Sony Ericsson
µε χαρακτηριστικά Remote Play, που πρακτικά επιτρέπουν τη σύνδεση
µε το PlayStation 3 και έλεγχο του Interface του από οπουδήποτε στον κόσµο
(γιατί άνοιξε το PS3 µόνο του άραγε;). Στα επιπλέον multimedia services το κινητό
έρχεται µε εγκατεστηµένα τα Google Maps και YouTube.
Στα ηλεκτρονικά, η κάµερα υψηλής ανάλυσης 8.1 megapixel µε φακό Carl Zeiss
και η resistive οθόνη αφής 3? συνδυάζονται αρµονικά µε τον slider χαρακτήρα
του κινητού και την ενσωµάτωση GSM/UMTS/HSPA µαζί µε A-GPS, Bluetooth
µε A2DP, WiFi και DLNA certification αν θέλετε να συνδέσετε εύκολα
και γρήγορα το Aino µε οποιαδήποτε άλλη DLNA συσκευή µέσω WiFi.
Εκτός από τα (λίγα) 55MB εσωτερικής µνήµης η συσκευασία προσφέρει
µια κάρτα microSD των 8GB για µουσική και βίντεο. Open up this PS3!
Πηγή: play247 - Τιµή: 455,77
Xtreamer: extreme serving!
Με Chipset τον ισχυρό Ralink RT3070, συνοδευόµενο από 128MB DDR
SDRAM, 32MB Flash και πλούσια προίκα που δίνουν πολλές δυνατότητες
στον συγκεκριµένο media player. Με πολύ πλούσιο connectivity (µέσω Wifi
802.11n -optional-, Ethernet, HDMI 1.3, Composite Video, Stereo Analog Audio,
S/PDIF Optical Digital Audio, Internal SATA Interface) καθώς και ποικίλα web
services YouTube, Picasa, Live365, κτλ. αποτελεί αξιόλογη πρόταση προκειµένου να βλέπετε και τα media files σας (κυρίως τις matroskes για τους HD
Maniacs) σε πολύ λογική τιµή. Ακόµη µπορεί πολύ εύκολα να µεταµορφωθεί
σε NAS server, FTP server, BT Client κ.ά. services που ενδιαφέρουν πολλούς
από εµάς, προκειµένου το PC να είναι κλειστό. Άξια αναφοράς είναι η επιλογή να µεγαλώνεις On-the-fly όσο θες τους υπότιτλους, να τους µετακινείς
όπου θες στην οθόνη, να τους αλλάζεις χρώµα κτλ.
Πηγή: Multirama - Τιµή: 139

Tomtom XL: Τώρα και Ελληνικό!
Στην Ελλάδα η Tomtom “ρίχνει” στην αγορά τις πιο
low end συσκευές της, τις One και XL, µε τη συγκριτική
τους διαφορά να έγγυται στις διαστάσεις των οθονών.
Tomtom XL λοιπόν µε Linux λειτουργικό όπως συνηθίζει
η Tomtom, 266Mhz CPU, οθόνη 4,3’’ πολύ φωτεινή ειδικά
για τον Ελληνικό ήλιο, πολύ καλή ποιότητα κατασκευής
(αν και υπολείπονται των κορυφαίων µοντέλων),
και επιτέλους ΕΛΛΗΝΙΚΟ µενού και φυσικά αντίστοιχους
χάρτες της TeleAtlas (µε υποστήριξη Gi). Να αναφέρουµε
στο σηµείο αυτό ότι διατίθεται η συσκευή είτε µόνο
µε Ελληνικούς χάρτες είτε µε Ευρωπαϊκούς χάρτες.
Αναβαθµίσεις προσφέρονται επί πληρωµή σε µορφή πακέτων.
Πολύ καλό είναι φυσικά το Home περιβάλλον της TomTom, όταν
συνδέετε τη συσκευή σας µε υπολογιστή. Το Home σας προσφέρει αυτόµατα οποιεσδήποτε διαθέσιµες αναπροσαρµογές
και updates για τη συσκευή και τους χάρτες σας, καθώς και
πολλές άλλες λειτουργίες (κάµερες,
POI, κτλ.) Κάτι που είναι άξιο
αναφοράς είναι το MapShare,
η δυνατότητα να λαµβάνουµε
αυτόµατα τις διορθώσεις
που άλλοι χρήστες έχουν
δώσει για τους χάρτες µας,
καθώς και να µοιράσουµε τις
διορθώσεις που εµείς
έχουµε κάνει.
Welcome to Greece!
Πηγή: tomtom.com
Τιµή: 199
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∫·ÙÔÈÎ›·
Το εσωτερικό µιας σύγχρονης κατοικίας,
στην παραλίµνια περιοχή των Ιωαννίνων, έχει οργανωθεί
µε τρόπο που να καλύπτει τις αισθητικές
και λειτουργικές ανάγκες των ιδιοκτητών.
Η κουζίνα και η τραπεζαρία επικοινωνούν µεταξύ τους,
µε τη βοήθεια µιας νησίδας,
για µεγαλύτερη ευκολία στην καθηµερινότητα.
Το καθιστικό µε τους δερµάτινους καναπέδες οργανώθηκε
µπροστά από το τζάκι και τις µεγάλες γυάλινες επιφάνειες
που οδηγούν σε µια ευρύχωρη βεράντα.
Η γρανιτένια επέκταση σε συνδυασµό µε τα πλαϊνά γύψινα ράφια
µεγαλώνουν ακόµα περισσότερο τον όγκο του τζακιού,
που δεσπόζει στη µέση του τοίχου,
δηµιουργώντας έτσι µια γωνιά θαλπωρής.
Τα έπιπλα του σπιτιού αγοράστηκαν
από την εταιρεία SD ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΕΚΟΥΛΗΣ,
το χώρο έντυσε µε υφάσµατα και κουρτίνες η εταιρεία ΜΟ∆ΙΣΤΡΟΣ,
ενώ για αναπαυτικό ύπνο φρόντισε η MEDIA STROM.
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Της ∆άφνης Τσιόλη

∆εκέµβριος
µε πολύ µουσική και θέατρο

Με πολλή µουσική και θέατρο κυλάει ο ∆εκέµβριος στα Γιάννενα.
Τραγούδια σε είκοσι γλώσσες απο κάθε γωνιά του πλανήτη θα ερµηνεύσουν στις 17 ∆εκεµβρίου οι αδελφές Βουγιουκλή.Η Ελένη και η Σουζάνα
Βουγιουκλή έρχονται στα Γιάννενα σε µια εκδήλωση του Ιδρύµατος Κωνσταντίνου Κατσάρη που θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος στην Ακαδηµία. Για µιάµιση περίπου ώρα θα παρουσιάσουν προσωπικές τους δουλειές, αλλά και συνεργασίες σε δίσκους καλλιτεχνών,
όπως η Μαρία Φαραντούρη, ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, ο Ψαραντώνης
κ.α. Οι δύο καλλιτέχνιδες θα ερµηνεύσουν τραγούδια σε όλες τις διαλέκτους, µεταξύ των οποίων ελληνόφωνα της Κάτω Ιταλίας,πορτογαλέζικα
φάντο ,αρµένικα ,µπλούζ,τζαζ,σεφαραδείτικα,ποµάκικα,βουλγάρικα.Εισιτήρια προπωλούνται στο δισκοπολείο Rock Shop.
Στο µεταξύ στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος θα φιλοξενηθεί από τις 16 ∆εκεµβρίου έκθεση αγιογραφίας µε τίτλο «Βυζαντινή
Τέχνη και ορθόδοξη παράδοση». Η έκθεση η οποία στέκεται αρωγός
στους µαθητές της πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, θα διαρκέσει ως τις 8 Ιανουαρίου και θα λειτουργεί καθηµερινά από τις 10 το πρωι
µέχρι τη 1 το µεσηµέρι και από τις 6 το απόγευµα µέχρι τις 9 το βράδυ.
Ένα απο τα σηµαντικότερα έργα της σύγχρονης δραµατουργίας
«Τα τελευταία φεγγάρια» του Ιταλού θεατρικού συγγραφέα Φούριο Μπορντόν παρουσιάζει η θεατρική οµάδα του Πολυθεάµατος, το οποίο κλείνει
φέτος 25 χρόνια παρουσίας στα καλλιτεχνικά δρώµενα της πόλης. Στο
έργο πρωταγωνιστούν οι Γιάννης Θωµάς, Στέλλα Κατσαρού και Θοδωρής
Γκόγκος, ο οποίος σκηνοθετεί κιόλας και θέµα του είναι η τρίτη ηλικία και
τα προβλήµατά της. Οι παραστάσεις δίνονται απο Τετάρτη έως Σάββατο
στις 9 και τις Κυριακές στις 7.
Με τέσσερις ηθοποιούς γνωστές στο ευρύ κοινό, απο τηλεοπτικούς τους ρόλους, επιχειρεί το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων
να δελεάσει το κοινό της πόλης. Οι Κωνσταντίνα Μιχαήλ,Τζένη Σκαρλάτου, Λίνα Μαρκάκη και Αιλήν Καϊµακίδη βρίσκονται αυτή την περίοδο σε
πρόβες για το ανέβασµα του έργου «Με δύναµη απο την Κηφισιά»των
Κεχαίδη –Χαβιαρά.Οι παραστάσεις αναµένονται σύντοµα και θα φιλοξενηθούν στο νέο θέατρο στα παλιά σφαγεία.
Στο µεταξύ και το θεατρικό σωµατείο των Αθεράπευτων ανεβάζει
για δεύτερη χρονιά «Το παραµύθι χωρις όνοµα» του Ιάκωβου Καµπανέλη
σε µουσική του Μάνου Χατζιδάκι.Οι παραστάσεις θα δίνονται από τις 11
∆εκεµβρίου στις 21:15 στο υπόγειο της στοάς Ορφέα και θα ολοκληρωθούν στις 20, ενώ θα δοθούν και απογευµατινές.
Τέλος στις 18 ∆εκεµβρίου στις 20:30 η Λέσχη Γαστρονοµίας Ηπείρου διοργανώνει το 6ο Συµπόσιο της στο ξενοδοχείο Μπουραζάνι στο
Μπουραζάνι Κόνιτσας µε θέµα «∆ηµιουργική Μαγειρική µε Κυνήγι» .
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