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EDITORIAL

Φεβρουάριος 2010

No mercy

T

Θ Ε Μ Α Τ Α
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ο σύστηµα είναι αδίστακτο και άγριο, σχεδόν κανιβαλιστικό.
Αν πέσεις δεν θα σε σηκώσουν, παρά θα σου βυθίσουν το
σπαθί στο στήθος για να σε αποτελειώσουν, όπως έκαναν οι
νικητές µονοµάχοι µε τους ηττηµένους στις ρωµαϊκές αρένες.

Παρακολουθώ αυτόν τον καιρό τις δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος.
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Τα αλιεύµατα
στον Αµβρακικό
Ο φυσικός Βαγγέλης Ζάµπας
“µετράει” τα ψάρια
στις λιµνοθάλασσες.

Η ∆ιεθνής των Τραπεζών και των κερδοσκόπων έχει καταπέσει στις
πεσµένες στο έδαφος οικονοµίες υπερχρεωµένων χωρών, συνεπώς
ανυπεράσπιστων, έτοιµη να τις κατασπαράξει. Η επίθεση των διεθνών
κεφαλαίων και τα παιγνίδια µε τα οµόλογα (σορτάρισµα είναι η µαγική
λέξη) που εκδηλώνεται τελευταία στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου,
αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κανένα έλεος για τους αδυνάτους.Το
σώµα των κοινωνιών κατασπαράσσεται µε µοναδικό κίνητρο το κέρδος.
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Μετανάστες
Οι βουλευτές Κ. Παπασιώζος,
Π.Στασινός και ∆. Τσιρώνης
µιλάνε στον Ντίνο Γιώτη
για την ιθαγένεια
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Η άλλη όψη του νοµίσµατος έχει να κάνει µε το αληθινό σώµα µικρών
παιδιών. ∆ιαβάζω µε αποτροπιασµό τη συνέντευξη του πρωθυπουργού
της Αϊτής Jean-Max Bellerive στη δηµοσιογράφο του CNN Christiane
Amanpour για το trafficking και το εµπόριο οργάνων που εξελίσσεται
αυτή τη στιγµή στη χώρα του. Άνθρωποι, αρκετοί κάτω από την οµπρέλα διάφορων "οργανώσεων", γυρίζουν στους δρόµους της πρωτεύουσας αναζητώντας ορφανά, από τα χιλιάδες που άφησε πίσω του ο εξοντωντικός σεισµός της 12ης Ιανουρίου. Απαγάγουν ανυπεράσπιστα
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παιδάκια και τα µεταφέρουν έξω από τη χώρα, προκειµένου να τους

Γιάννης Μόραλης

αφαιρέσουν ζωτικά όργανα και να τα πουλήσουν σε εκείνους που θα

Ο Στάθης Μπαρτζώκας
εξηγεί γιατί χάθηκε η ευκαιρία
για την Άρτα

πληρώσουν αδρά. Η σύλληψη, πρόσφατα, ορισµένων τέτοιων επιτήδειων δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Είναι βέβαιο ότι
κάποια παιδάκια, που δεν θα τα αναζητήσει κανείς, αυτή τη στιγµή βρίσκονται ναρκωµένα στο κρεβάτι κάποιου χειρουργείου και αύριο,
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χωρίς όργανα, άδεια σακιά, θα είναι πεταµένα σε κάποια χωµατερή ή
στο βυθό κάποιας θάλασσας. Φρίκη.
Το σύστηµα είναι αδίστακτο και άγριο, σχεδόν κανιβαλιστικό. Ή µήπως
τελικά είναι ο ίδιος ο άνθρωπος; Αναρωτιέµαι αν όντως η άγρια όψη

Σ Τ Η Λ Ε Σ

των πραγµάτων είναι προϊόν ενός οικονοµικού συστήµατος και µόνο ή
µήπως η ανθρώπινη φύση κατευθύνεται ακόµα από το ερπετόµορφο
πρωτόγονο τµήµα του εγκεφάλου µας;

A
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Της ∆άφνης Τσιόλη

Εκθέσεις και συναυλίες
Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει κάθε χρόνο το
Ίδρυµα Κατσάρη έκαναν πρεµιέρα στις 29 Ιανουαρίου µε µια
συναυλία κλασικής µουσικής και θα κορυφωθούν τον Μάιο
µε µια συναυλία του Ρος Ντέιλι, η οποία φέρει τον τίτλο
«The circle at the crossroads».
Στο µεταξύ, στις 27 Φεβρουαρίου, θα εµφανιστεί
στην αίθουσα «Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος» το φωνητικό
σύνολο «Εµµέλια» και στις 13 Μαρτίου θα δοθεί συναυλία
µε έργα Ελλήνων συνθετών, ενώ δύο συναυλίες περιλαµβάνει και ο Απρίλιος.
Τον Ιούνιο, έρχονται, κατά πάσα πιθανότητα, για
συναυλία στα Γιάννενα οι Scorpions. Το δηµοφιλές µουσικό
συγκρότηµα θα δώσει τη συναυλία του στις 5 Ιουνίου, στις
Ζωσιµάδες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού,
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:
«∆ιαχείριση και Λειτουργία περιοχής Αµβρακικού
κόλπου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Περιβάλλον» (Ε.Π.ΠΕΡ. 2000-2006), διοργανώνει τρεις ηµερίδες µε θέµα :«Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αµβρακικού».
Στόχος είναι να ενηµερωθεί και ευαισθητοποιηθεί
η τοπική κοινωνία και οι Αρχές για το καθεστώς,
το θεσµικό πλαίσιο και τους σκοπούς λειτουργίας
του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού.
Το πρόγραµµα των ηµερίδων έχει ως εξής:

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009
Βόνιτσα - «∆ηµαρχείο Ανακτορίου»
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009
«Ξενοδοχείο Βυζαντινό» - Άρτα
Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2009
Πρέβεζα «Ξενοδοχείο Πρέβεζα City»

A

ΠΡΟΣ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥΣ
ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Η έκθεση του Σταύρου Μπαλτογιάννη «Γυναίκα,
φόρµα και χρώµα», µε κηροµάστιχα της περιόδου 20052009, φιλοξενείται απο τις 20 Ιανουαρίου µέχρι τις 20 Μαρτίου στο χώρο σύγχρονης τέχνης Αµυµώνη (Τοσίτσα 16).
Αξίζει να σηµειωθεί οτι ο Γιαννιώτης καλλιτέχνης, πέρα απο
την παρουσίαση του έργου του σε χώρους τέχνης τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχει προσφέρει πολλά
και στην διάσωση και αποκατάσταση µνηµείων και έργων
τέχνης.
Παράλληλα στο Λαογραφικό Μουσείο «Κώστας
Φρότζος» (Μιχαήλ Αγγέλου 42) φιλοξενείται η έκθεση
ζωγραφικής του Μιχαήλ Αντώνογλου.
Με ενα διήµερο στο Νυµφαίο της Φλώρινας ξεκινά
τις εξορµήσεις του Φεβρουαρίου ο Ορειβατικός Σύλλογος
Ιωαννίνων. Ακολουθεί στις 14 Φεβρουαρίου εκδροµή στο
Μιτσικέλι, στις 21 στο Τέροβο και το Κουκλέσι και τέλος
στις 28 στη Σκάλα του Βραδέτου µε κατάληξη στη θέση
Μπελόη, µια από τις ωραιότερες θέες προς την χαράδρα
του Βίκου. A
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Ανθολογία Ηπειρωτών συγγραφέων, που ζούν εκτός Ελλάδος ή έχουν συγγραφικό έργο
που δηµιούργησαν εκτός Ελλάδος, σκοπεύει να εκδόσει η Εταιρία Εθελοντισµού Αρτινών
Γυναικών. Για αυτό απευθύνει ανοιχτή επιστολή - κάλεσµα σε κάθε Ηπειρώτη που ζει στο
εξωτερικό και έχει ρίζα καταγωγής από την Ήπειρο, έστω και από έναν γονιό, αλλά επίσης
και σε κάθε Ηπειρώτη που παρήγαγε συγγραφικό έργο, εργαζόµενος επαγγελµατικά ή επιστηµονικά κάποιο διάστηµα σε χώρα του εξωτερικού.

Ιnfo: τηλ. 26810-77100, φαξ 26810-21291,
email:ethelontism.artin.ginaik@hotmail.com
A
(υπεύθυνη κ. Βασιλική Γκολοµάζου)

ZHTΟΥΝTAI
συνεργάτες πλήρους ή µερικής απασχόλησης για το δηµοσιογραφικό
και το διαφηµιστικό τµήµα της ARTA PRESS.

6945 834691
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ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
Εκπτώσεις ως και 60% στα καταστήµατα της πόλης µέχρι 27
Φεβρουαρίου. Το θέµα όµως είναι αγαπητό µου πνεύµα, ότι δεν µπορείς να ψωνίσεις µόνο µε την έκπτωση, χρειάζεσαι και λεφτά.

Έ - ε - ενωση!

Στην κορυφή η ανεργία στην Ήπειρο µε 12,7% , στον πυθµένα τα
πορτοκάλια µε 3,5 λεπτά το κιλό. Μετά, πώς να µην επανακυκλοφορήσει αγαπητό µου πνεύµα, το βιβλίο για τους Ρεντζαίους, τους
"βασιλείς" (διάβαζε λήσταρχοι) της Ηπείρου;
Έχουν γίνει πολλά στη διάρκεια της οκταετίας δηλώνει ο δήµαρχος
Αρταίων κ. Πάνος Οικονοµίδης, αλλά ποτέ δεν µπορεί ένας ∆ήµαρχος να δηλώνει ικανοποιηµένος. Να συµπεράνω τότε, αγαπητό µου
πνεύµα, ότι χρειάζεται ακόµα µια τετραετία για να ικανοποιηθεί;
Στο µεταξύ διαβάζω, αγαπητό µου πνεύµα, ότι η Πινακοθήκη "Γιάννης Μόραλης" ολοκληρώνεται και σύντοµα θα γίνουν και τα εγκαίνια. ∆υστυχώς χωρίς το Γιάννη Μόραλη.

Το Μενίδι στα 60΄ς
Ίσως όµως έρθει η γλύπτρια Χριστίνα Μόραλη, νύφη του µεγάλου
ζωγράφου, µετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο δήµαρχος
µαζί της. Ευτυχώς η νύφη δεν έχει τα χρόνια του πεθερού, αγαπητό
µου πνεύµα, οπότε θα προλάβει τα εγκαίνια..

Γράφαµε σε παλαιότερα τεύχη µας για τις "χωροταξικές ανωµαλίες" που
έχουν δηµιουργηθεί διαχρονικά, εξαιτίας των ξεπερασµένων γεωγραφικών ορίων που εξακολουθούν να υφίστανται µεταξύ νοµών.
Το Μενίδι αποτελεί µια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση: αλλού ανήκει
και αλλού βρίσκεται. Τυπικά ανήκει στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας, ουσιαστικά όµως είναι είναι αναπόσπαστο γεωγραφικό, κοινωνικό και οικονοµικό κοµµάτι του νοµού Άρτας. Οι κάτοικοί του, αυτόχθονες και µέτοικοι
Αρτινοί ως επί το πλείστον, επισκέπτονται, συναλλάσσονται, εργάζονται,
νοσηλεύονται στην Άρτα. Και όταν τηλεφωνούν καλούν τον αριθµό 26810.
Στα Τζουµέρκα δύο διπλανά χωριά, µε πάµπολλα κοινά χαρακτηριστικά και
προβλήµατα ανήκουν το ένα στα Γιάννενα και το άλλο στην Άρτα. Αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν και σε άλλα µέρη της Ελλάδας. Ωστόσο,
µετά τον Καποδίστρια, ούτε ο Καλλικράτης “προτίθεται” να διευθετήσει
τέτοιου είδους χωροταξικά προβλήµατα. Ίσως ο επόµενος... A

Οι τοπικοί άρχοντες δεν έχουν και την καλύτερη σχέση µε την
Τέχνη, άντε να ασχοληθούν µε κανένα καρναβάλι. Και εάν τύχει και
ασχοληθούν, θα το κάνουν επειδή θα τους εξυπηρετεί πολιτικά και
όχι επειδή είναι εραστές (της Τέχνης).
Αντιθέτως είναι εραστές των µεγάλων λόγων. Όχι των πολιτικών
αλλά των προεκλογικών.
Την Τοπική Αυτοδιοίκηση η κεντρική ∆ιοίκηση δεν την παντρεύεται
ποτέ. Συνήθως την έχει φιλενάδα δήλωσε ο κ. Θεόδωρος Μουσαβερές, ∆ήµαρχος Πέτα, µε αφορµή το σχέδιο Καλλικράτης. Αναρωτιέµαι που είναι το πρόβληµα αγαπητό µου πνεύµα; Συνήθως οι φιλενάδες κοστίζουν περισσότερο απο τις συζύγους...
Αν παραµείνει µια κοινότητα στη χώρα, η δεύτερη θα είναι τα Θεοδώριανα, δήλωσε εµφατικώς ο κοινοτάρχης κ. Κώστας Κωστούλας.
Η πρώτη θα είναι οι Μελισσουργοί, αγαπητό µου πνεύµα.

ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ∆Ι∆ΥΜΟΣ Α∆ΕΛΦΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΛΩΛΟΥ!
Βρέθηκε µετά από πενήντα
χρόνια ο δίδυµος αδελφός
του Κώστα Λώλου! Ο αδερφός του Λώλου είχε εξαφανιστεί µυστηριωδώς σε
ηλικία 2 µηνών και από
τότε θεωρήθηκε νεκρός.
Τελικά η πολυετής έρευνα
οδήγησε στα Μίντλαντς
της Αγγλίας όπου ζει τα
τελευταία χρόνια ο διάσηµος πλέον δίδυµος αδελφός. Πρόκειται για τον
εκκεντρικό
συγγραφέα
Άλαν Μουρ, που θεωρείται
ο "Όρσον Γουέλς των
κόµικς και του οποίου οι
ιστορίες του έγιναν κινηµατογραφικές επιτυχίες (V
for Vendetta, Watchmen).
Σε τηλεφωνική µας επικοινωνία ο Άλαν δήλωσε , από
το σπίτι του στο Νορθάµπτον, συγκινηµένος που
έχει δίδυµο αδελφό και
εξέφρασε την επιθυµία να
επισκεφτεί σύντοµα τον
Κώστα στην Άρτα. A

Ο κοινοτάρχης των οποίων κ. Γιάννης Μποχώτης εξέφρασε τη λύπη
του "που το σύνολο των αγαπητών συναδέλφων ∆ηµάρχων οµοφωνεί στην κατάργηση του Α΄βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης", εννοώντας προφανώς τους Μελισσουργούς.

Αντίλογος

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ARTA PRESS
ΑΡΤA

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΣΤΑΜOΥΛΗΣ

ΕVEREST

CAFE ΠΡΟΦΙΛ

LOUNGE
CAFE MAXIM

FLOCAFE

ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
ΑΤΡΑΠOΣ

ΑΡΤΙΝOΝ

LIBRARY
LOUNGE BAR

PREVERE CAFE

AU BAR

ROSSONERO CAFE

EN IΩΑΝΝΙΝΟΙΣ

CAFE ΜΟJΟ (ΚΑΝΑΛΙ)

cine ΠΑΛΛΑΣ

ΦΡΟΝΤΖΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΚΤΕΛ

ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
Η ΠOΛΥΘΡOΝΑ
ΤOΥ ΝΙΤΣΕ

ZUKERO

GOODY’ S
ΜΕΛΑΘΡOΝ
EL MUNDO CAFE

ΚΤΕΛ
ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ
CAFE PUENTE

LA SUITE BAR CAFE
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τ.Ε.Ι.

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

ΦΙΛΟΘΕΗ
IN TIME CAFE

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
CAFE CASA

ΠΕΤΑ
CAFE ΜΝΗΜΕΙO
CAFE ΣΗΜΕΙΟ

ΜΕΝΙ∆Ι
CAFE OCEAN

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
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Φωτογραφίες: Πάνος Ζιώβας

∆· ·ÏÈÂ‡Ì·Ù· ÛÙÈ˜ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛÂ˜
§ÔÁ·ÚÔ‡ Î·È ∆ÛÔ˘Î·ÏÈﬁ
Toυ Βαγγέλη Ζάµπα*

Θυµάµαι τα καλοκαίρια από τα παιδικά µου χρόνια, όταν πηγαίναµε µε το
αστικό λεωφορείο στην Κορωνησία τον πλούτο της θάλασσας! Μαζεύαµε
σαρδέλες, από αυτές που έπεφταν από τα γεµάτα δίχτυα των ψαράδων
(κάθε φορά µία γεµάτη τσάντα νάυλον), ρίχναµε τις πετονιές και πιάναµε
πάντα ζαργάνες και γοβιούς, µαζεύαµε καβούρια, αχιβάδες,
µύδια, σωλήνες για δόλωµα, µικρά ψαράκια κοντά στην παραλία καθώς σερνόµασταν µε τα πόδια ανοικτά προς την
παραλία…… ωραίες µνήµες από τον πλούτο των ειδών
του Αµβρακικού. Πολλές φορές αναπολούσα αυτές τις
στιγµές και έψαχνα να βρω τι έγινε και χάθηκαν από τα
νέα παιδιά όλες αυτές οι όµορφες εµπειρίες. Έτσι αποφάσισα στην εκπόνηση της µεταπτυχιακής µου διπλωµατικής εργασίας να ασχοληθώ µε τις « ∆υναµικές
µεταβολές της ιχθυόµαζας στις λιµνοθάλασσες Λογαρού και Τσουκαλιό του Αµβρακικού κόλπου τα έτη 19732003». Την εργασία ολοκλήρωσα τον Ιούνιο µε τη βοήθεια
του καθηγητή κ. Φίλιππου Ποµώνη του χηµικού τµήµατος του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και µέσα από τις σελίδες της Arta press
σας παρουσιάζω µερικά της στοιχεία. Από τους αλιευτικούς συνεταιρισµούς των λιµνοθαλασσών Λογαρού και Τσουκαλιό κάθε χρόνο δίνονται
στη ∆/νση Αλιείας του Ν. Άρτας στατιστικά στοιχεία για το είδος και την
ποσότητα των αλιευµάτων. Με βάση το πλούτο αυτό των στατιστικών στοιχείων, παρατηρούµε ότι, για πολλά έτη κυρίαρχα είδη στις λιµνοθάλασσες
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του Αµβρακικού ήταν οι κέφαλοι µε τα χέλια και λιγότερο οι τσιπούρες, τα
λαυράκια, οι γλώσσες και οι γοβιοί. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
εξαφάνιση στους γοβιούς και ζαργάνες, ελάττωση στους κεφάλους και τα
χέλια, αύξηση στις τσιπούρες και τα λαυράκια. Στα τριάντα χρόνια που
πέρασαν, στην ευρύτερη περιοχή του Αµβρακικού κόλπου έχουν
γίνει σηµαντικές παρεµβάσεις, όπως είναι: 1980-1981 γέµιση
ταµιευτήρα µε νερό και έναρξη λειτουργίας του υδροηλεκτρικού σταθµού της ∆ΕΗ Πουρνάρι 1,1995-1999 εκτέλεση έργων για την ζεύξη Πρέβεζας-Ακτίου, 20002001 έναρξη λειτουργίας του υδροηλεκτρικού σταθµού της ∆ΕΗ Πουρνάρι 2.
Την τελευταία δεκαετία εγκατάσταση στον Αµβρακικό
κόλπο αρκετών µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας που
εκτρέφουν τσιπούρες και λαυράκια.
Παραβλέψαµε παράγοντες, που ενδεχοµένως να είχαν
µικρή επίδραση στη µελέτη µας, όπως είναι τα κλιµατικά
φαινόµενα, το ποσοστό της ιχθυόµαζας που χάνεται ως τροφή
άλλων οργανισµών του οικοσυστήµατος και ταξινοµώντας τα στοιχεία σε πίνακες φτιάξαµε πολλά διαγράµµατα διαπιστώνοντας τα εξής:
Λίγο πριν την λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθµού Πουρνάρι:
η Τσουκαλού παρήγαγε περισσότερη ιχθυόµαζα απ’ ότι η Λογαρού. Οι δύο
λιµνοθάλασσες εµφάνιζαν παρόµοια αφθονία ψαριών.
Μετά την λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθµού Πουρνάρι 1:
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η Τσουκαλού παράγει λιγότερη ιχθυόµαζα απ’ ότι η Λογαρού (αντιστροφή
της µέχρι τότε υπάρχουσας κατάστασης) και στις δύο η παραγωγή ιχθυόµαζας παρουσιάζει ελάττωση .
Ανάµεσα στις δύο λιµνοθάλασσες δηµιουργείται κάποιος ανταγωνισµός
στην αφθονία των ψαριών τους.
Στο χρονικό διάστηµα κατασκευής των έργων της ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου:
Στις δύο λιµνοθάλασσες µειώνεται η παραγωγή ιχθυόµαζας και φθάνει στα
κατώτερα επίπεδα των τελευταίων 35 ετών. Στο τέλος αυτής της περιόδου
εµφανίζεται ανάκαµψη του φαινοµένου, γεγονός που φανερώνει ότι το
φυσικό περιβάλλον αντιδρά και αποκαθιστά σιγά-σιγά την ισορροπία ξανά.
Κάθε λιµνοθάλασσα παρουσιάζει αυξοµειώσεις στις αφθονίες των ειδών της.
Μετά το χρονικό διάστηµα κατασκευής των έργων της ζεύξης ΠρέβεζαςΑκτίου:Η παραγωγή ιχθυόµαζας και η αφθονία των ψαριών στις δύο λιµνοθάλασσες εµφανίζει φαινόµενα ανταγωνισµού.
Μετά τη λειτουργία του µικρότερου υδροηλεκτρικού σταθµού Πουρνάρι 2 :
Επηρεάζεται η παραγωγή στη Λογαρού µιας και αυτή βρίσκεται στη ζώνη
επιρροής του ποταµού Αράχθου, ενώ στη Τσουκαλού δεν παρουσιάζεται
καµία επιρροή. Μετά το 1999 παρατηρείται ξαφνική αύξηση στις τσιπούρες
(ιδιαίτερα στη Λογαρού) και οµαλή αύξηση στα λαυράκια (Το φαινόµενο
αυτό επισηµαίνουµε, ότι χρειάζεται περεταίρω επιστηµονική διερεύνηση).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Η παραγωγή της συνολικής ιχθυόµαζας από τις λιµνοθάλασσες έχει φθίνουσα πορεία, ύστερα από κάθε µεγάλο περιβαλλοντικό έργο, που δηµιουργήθηκε στην ευρύτερη περιοχή. Το σύστηµα των λιµνοθαλασσών είχε
σηµάδια ανάκαµψης µετά από κάθε µεγάλη ανθρωπογενή δραστηριότητα,
αλλά η ανάκαµψη αυτή σταµατούσε λόγω της µεσολάβησης νέων µεγάλων έργων.
Όσον αφορά την ποικιλία των ψαριών.
Η παραγωγή της συνολικής ιχθυόµαζας από τις λιµνοθάλασσες επηρεάζεται από τις σχέσεις ανταγωνισµού που υπάρχουν µεταξύ των ψαριών, που
διαβιώνουν στο ίδιο περιβάλλον. Παρατηρήσαµε ότι κάποια είδη ψαριών
ανταγωνίζονται κάποια άλλα, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν τα δεύτερα
µε εξαφάνιση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το φαινόµενο της αύξησης
στις τσιπούρες, τα λαυράκια και τη δραµατική µείωση των γοβιών.
Μήπως δεν πρέπει να παρεµβαίνουµε εµπλουτίζοντας µε γόνο ακούσια ή
εκούσια µόνο µε ορισµένα είδη ψαριών; Μήπως θα πρέπει να µελετήσουµε καλύτερα τις σχέσεις ανταγωνισµού ανάµεσά τους; Έτσι θα κινδυνεύσουν λιγότερο οι λιµνοθάλασσες να µετατραπούν σε φυσικούς ιχθυοκλωβούς, όπου θα εκτρέφουν µόνο ένα ή δύο είδη ψαριών!
Όσον αφορά την απόδοση σε αλιεύµατα των δύο λιµνοθαλασσών.
Αρχικά η ποσότητα της ιχθυόµαζας ανά ποσότητα νερού στη Τσουκαλού
ήταν µεγαλύτερη από ότι στη Λογαρού. Με την πάροδο του χρόνου (λαµβάνοντας υπόψη την φθίνουσα πορεία της παραγωγής) παρατηρήσαµε ότι
τα αντίστοιχα µεγέθη στη Τσουκαλού έγιναν µικρότερα απ΄ότι στη Λογαρού. Αυτό φανερώνει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είχαν µεγαλύτερη επίδραση στη Τσουκαλού σε σχέση µε τη Λογαρού. Τα παραπάνω
συµπεράσµατα δηµιουργούν τα εξής ερωτήµατα:
Μήπως θα πρέπει η υλοποίηση των µεγάλων έργων να γίνεται µε ρυθµούς
πού να έχουν την ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επίπτωση;
Φυσικά πρέπει να τονίσουµε, πως τα έργα αυτά βελτίωσαν την υποδοµή
της περιοχής, συµβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και πάντα
να κρίνουµε αυτά µε βάση τις θετικές και τις αρνητικές τους επιπτώσεις.
Μήπως ο σχεδιασµός τους θα πρέπει να λαµβάνει πιο σοβαρά περισσότερες περιβαλλοντικές παραµέτρους , ενέργειες και κανόνες λειτουργίας;
Ο Αµβρακικός κόλπος παρουσιάζει ιδιαίτερη περιβαλλοντική ιδιοµορφία
στο χώρο της µεσογείου µε σπάνια οµορφιά και περίπλοκες περιβαλλοντικές σχέσεις ανάµεσα στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες που τον
συνθέτουν. Μπορεί να γίνει πόλος έλξης για οικολογικό τουρισµό και για
µεγάλες οικονοµικές δραστηριότητες, αρκεί να παρθούν έγκαιρα όλα εκείνα τα µέτρα που να βοηθήσουν στην έγκαιρη αποκατάσταση της προ πολλών ετών διαταραγµένης περιβαλλοντικής του ισορροπίας. A
*Ο Βαγγέλης Ζάµπας είναι:
Φυσικός - Τεχνολόγος Γεωπονίας - Μ.Sc. Περιβαλλοντικής Αγροχηµείας
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∆ηµήτρης Τσιρώνης

ªÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
H πολιτογράφηση των µεταναστών πυροδοτεί
τη σύγκροουση µεταξύ κυβέρνησης και κοµµάτων.
Όλοι συµφωνούν ότι το πρόβληµα είναι υπαρκτό,
αλλά διαφωνούν µε τον τρόπο επίλυσής του.
Ζητήσαµε από τους βουλευτές του νοµού Άρτας
∆ηµήτρη Τσιρώνη (ΠΑΣΟΚ), Παύλο Στασινό (ΠΑΣΟΚ)
και Κώστα Παπασιώζο (Ν∆) να µας πουν
τις απόψεις τους για το φλέγον θέµα.

1.

Η λέξη «ώρα» είναι η κρίσιµη της ερώτησης. Πράγµατι σήµερα έχουν

ωριµάσει όλες εκείνες οι συνθήκες προκειµένου η Πολιτεία να µπορέσει να
δηµιουργήσει δοµές ισότιµης αντιµετώπισης των µεταναστών και των παιδιών τους. Η Ελλάδα, δεν είναι η Γερµανία, ούτε οι ΗΠΑ. Ποτέ δεν είχε
αναδειχθεί σε χώρα υποδοχής µεταναστών και γνωρίζουµε τους λόγους
πολύ καλά. Το ίδιο το Κράτος, πρώτο απ’όλους φοβήθηκε τη µετανάστευση αντιµετωπίζοντάς την ως «έκτακτο καιρικό φαινόµενο». Οι µετανάστες
όµως δεν αντιµετωπίζονται µε σχέδια τύπου «Ξενοκράτης». Είναι άνθρωποι, έχουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις και σε κάθε περίπτωση προστατεύονται και από το Εθνικό ∆ίκαιο και από ∆ιεθνείς Συµβάσεις. Το µοντέλο της µετανάστευσης στην Ελλάδα είναι µοναδικό και οφείλουµε να το
αντιµετωπίζουµε κριτικά. Σήµερα λοιπόν, για πρώτη φορά µετά το 1992,
έχει διαµορφωθεί µια πραγµατικότητα, που το Ελληνικό Κράτος έχει την
εµπειρία να αντιµετωπίσει και θεσµικά. Τα χιλιάδες παιδιά µεταναστών
πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τα ελληνόπαιδα. Και όχι µόνο δικαιώµατα, αλλά και ευκαιρίες.

2. Το πρόβληµα της ανεξέλεγκτης εισόδου δεν είναι ελληνικό, είναι αµιΣυνεντεύξεις : Ντίνος Γιώτης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1

Χιλιάδες παιδιά µεταναστών γεννήθηκαν, πήγαν σχολείο και µεγαλώνουν στην Ελλάδα. ∆εν ήρθε η ώρα πλέον να κάνει η Πολιτεία
κάτι για αυτά, όπως συµβαίνει σε όλον τον πολιτισµένο κόσµο;

2

Ποιός φταίει για την ανεξέλεγκτη είσοδο στη χώρα µας εκατοντάδων χιλιάδων παράνοµων µεταναστών;

3

Στην παρούσα φάση τί πολιτική πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα
κατά τη γνώµη σας;

4

Εκτιµάτε ότι, το προς ψήφιση νοµοσχέδιο της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ για την αναγνώριση ιθαγένειας στη δεύτερη γενιά µεταναστών, πρόκειται να λύσει το υπαρκτό πρόβληµα των παράνοµων
µεταναστών στην Ελλάδας;

5

Yποστηρίζεται ότι το νοµοσχέδιο αντί να θεσµοθετήσει αντικίνητρα
για να συρρικνώσει τις ροές παράνοµων µεταναστών, αντιθέτως τροφοδοτεί το επόµενο κύµα. Πώς το σχολιάζετε;

6

Το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι παιδιά αλλοδαπών που γεννιούνται
στην Ελλάδα και ένας από τους γονείς τους κατοικεί µόνιµα και νόµιµα στη χώρα για πέντε συνεχή έτη αποκτούν από τη γέννησή τους
την ελληνική ιθαγένεια. Θεωρείτε ότι οι συγκεκριµένες προυποθέσεις είναι οι ενδεδειγµένες;

7

Γράφτηκε (Σταύρος Λυγερός - Καθηµερινή) ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου, µε το υπαρκτό επιχείρηµα της κάλυψης κοινωνικών-ανθρωπιστικών αναγκών, στήνει µια βιοµηχανία ελληνοποιήσεων µε ψηφοθηρικούς στόχους. Πώς το σχολιάζετε;

8

∆εδοµένου του διαφορετικού βαθµού αφοµοίωσης των µεταναστών
στην ελληνική κοινωνία, εκτιµάτε ότι η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να
δηµιουργήσει διαφορετικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης, ανάλογα µε την προέλευση των µεταναστών;

9

Θεωρείτε ότι η ξενοφοβία, που διακατέχει σηµαντικό τµήµα των λαϊκών στρωµάτων της Ελλάδας, συνδέεται µε τον ρατσισµό;

10

Είστε υπέρ ή κατά ενός δηµοψηφίσµατος για την "Ιθαγένεια στους
αλλοδαπούς µετανάστες και τα παιδιά τους" και γιατί;

γώς Μεσογειακό και κατ’ επέκταση Ευρωπαϊκό. Και η Ισπανία και η Ιταλία,
η Μάλτα και τώρα και η Κύπρος αντιµετωπίζουν τα ίδια προβλήµατα µε την
Ελλάδα. Και πόσο µάλλον όταν το µήκος των ακτογραµµών της χώρας µας
είναι παραπάνω από το µισό όλης της υπόλοιπης Ευρώπης. Να βάλουµε τα
πράγµατα σε µια σειρά. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος δικαίου. Αντιµετωπίζει
το πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης σεβόµενη βασικές αρχές ατοµικών
δικαιωµάτων. Αυτό επιβάλλει µια τυπικότητα στην αστυνόµευση και µια
ετοιµότητα. Απέναντί της έχει µια Λερναία Ύδρα που έχει απλωµένα τα
κεφάλια της στην Ευρώπη, την βαθιά Ασία, την Αφρική και την Μέση Ανατολή. Ένα εµπόριο ανθρώπων, που αποδίδει πολλά κέρδη. Από την άλλη,
εν ονόµατι της αντιµετώπισης της λαθροµετανάστευσης έχουν γίνει
εγκλήµατα και από τα Κράτη, που αµαυρώνουν την εικόνα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Βύθιση πλοίων, εκρήξεις ναρκών κατά προσωπικού, στρατόπεδα
συγκεντρώσεων! Όλα αυτά προσπαθούµε να τα αποτρέψουµε να επαναληφθούν.

3..Η γνώµη µου είναι ότι πρέπει τα Μεσογειακά κράτη, να προχωρήσουν
σε ένα Μνηµόνιο συνεργασίας άσκησης κοινής πολιτικής για τα ζητήµατα
λαθροµετανάστευσης. Αυτά είναι που δέχονται την µεγαλύτερη πίεση,
τουλάχιστον σε αριθµούς. Τα Βόρεια Κράτη απολαµβάνουν το γεγονός ότι
ουσιαστικά εµείς αντιµετωπίζουµε µε µεγάλο οικονοµικό κόστος τα ρεύµατα των λαθροµεταναστών.

4. Όταν µιλάµε για την δεύτερη γενιά µεταναστών, µιλάµε για Έλληνες
Πολίτες. Αυτή η ιστορία πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Το ΠΑΣΟΚ δεν
κοµίζει γλαύκας, το ΠΑΣΟΚ πράττει τα αυτονόητα. Άλλο πράγµα ο παράνοµος µετανάστης, άλλο πράγµα είναι το παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, µεγαλώνει στην Ελλάδα και «της ηµετέρας παιδείας µετέρχεται». Το
ζήτηµα δεν είναι φυλετικό, είναι ανθρώπινο!

5.. Πάντοτε ένα κράτος, που θεσπίζει ανθρώπινα δικαιώµατα, γίνεται πιο
θελκτικό σε ανθρώπους που δεν τα έχουν. Όσοι υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανθρωπιά σε µια Πολιτεία, για να µην γίνεται πόλος έλξης,
δεν µπορούν να συζητάνε σοβαρά. Να υπενθυµίσω και κάτι άλλο: η Ελλάδα το 1822 διακήρυξε την κατάργηση της δουλείας, όταν τα υπόλοιπα
Ευρωπαϊκά Κράτη, την υιοθετούσαν ακόµη (έστω και ασθενώς). Οι επικριτές της Ελληνικής Επανάστασης υποστήριζαν ότι θα γίνει το Αιγαίο έδρα
απελεύθερων πειρατών. Πάντως, άλλο πράγµα η δεύτερη γενιά µεταναστών και άλλο τα αντικίνητρα για τις ροές των παράνοµων µεταναστών. Το
ένα δεν αποκλείει το άλλο.

6.

Θεωρώ ότι πρέπει επιτέλους τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα,

να έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τα υπόλοιπα παιδιά. Και πραγµατικά χαίροµαι όταν παιδιά µεταναστών σηκώνουν ψηλά την Ελληνική σηµαία και
κάνουν περήφανη τη χώρα µας. Είµαι βέβαιος ότι αυτά τα παιδιά, θα γίνουν
πολύ περισσότερο Έλληνες από κάποιους επικριτές τους.
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7. Ψηφοθηρικούς στόχους; Που; Στις τοπικές αυτοδιοικήσεις; Κοιτάξτε να δείτε. Το
νοµοσχέδιο είναι επαναστατικό, αλλά διατηρεί ακόµη κάποιες δεσµεύσεις και επιφυλάξεις. Προβλέπει αναγνώριση ιθαγένειας στα παιδιά δεύτερης γενιάς µεταναστών και δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι
στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ωστόσο, µε
εξαίρεση το αξίωµα του δηµάρχου, αντιδηµάρχου και του προέδρου δηµοτικού ή τοπικού συµβουλίου. Γενικά, δίνει τα δικαιώµατα που έχουν οι πολίτες των υπολοίπων
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοικούν στην χώρα µας. Όπως ο
∆ανός, ο Ιταλός, ο Γερµανός µπορούν να ψηφίσουν στις δηµοτικές εκλογές του τόπου κατοικίας τους στην χώρα µας (όχι όµως και στις Εθνικές)
έτσι θα έχουν δικαίωµα και οι νόµιµοι µετανάστες να αποφασίσουν για την
διαχείριση της πόλης και της γειτονιάς που ζουν.

8. Υπάρχουν, υπήρχαν και ασφαλώς θα υπάρχουν διαφορετικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης, όπως είναι λ.χ. οι πολίτες που προέρχονται από
χώρες της Ε.Ε.. Αλλά δεν θεωρώ σκόπιµο να εισάγουµε διαφορετικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης µεταξύ των µεταναστών, όταν την ίδια στιγµή
προσπαθούµε να άρουµε τις όποιες διαφορές τους µε τους υπόλοιπους
έλληνες πολίτες. Όταν κάποιος διαµένει επί µακρόν µόνιµα στη χώρα µας,
διαθέτει νόµιµη άδεια διαµονής και κάρτα εργασίας, καταβάλλει κανονικά
τις εισφορές του στο ασφαλιστικό φορέα που είναι ασφαλισµένος, πληρώνει στο ελληνικό δηµόσιο τους φόρους που του αναλογούν µε βάση τα
εισοδήµατά του, πως µπορείς να αρνηθείς ότι πρέπει να έχει πλήρη δικαιώµατα όπως όλοι οι έλληνες ή ότι πρέπει να θεσπίσεις διαφορετικές ή
δυσµενείς συνθήκες πολιτογράφησης σε σχέση µε τους υπόλοιπους ή µε
άλλους µετανάστες.

9. Όχι. Η ξενοφοβία στην Ελλάδα είναι ζήτηµα άγνοιας! Και ευτυχώς τα
λαϊκά στρώµατα δεν έχουν κανένα πρόβληµα ξενοφοβίας. Αντιµετωπίζουν
τους µετανάστες ισότιµα, γιατί έχουν σε µεγάλο βαθµό τα ίδια προβλήµατα. Ο ρατσισµός είναι δηµιούργηµα των λαϊκιστικών πολιτικών χώρων, που
καλλιεργούν την ξενοφοβία για να επιβιώσουν στην επικαιρότητα.

10.

Είµαι εναντίον δηµοψηφισµάτων που σχετίζονται µε την εφαρµογή

νόµων για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Είµαι εναντίον των δηµοψηφισµάτων
διαχωρισµών, µίσους και αδιαλλαξίας. Γιατί δεν επιθυµώ ο Ελληνικός Λαός
να αντιµετωπίζει ψευδοδιλλήµατα.

Παύλος Στασινός
1. Νοµίζω, ότι µια ιστορική αναδροµή στην σχέση της χώρας µε την µετανάστευση θα ήταν διαφωτιστική αλλά και θα έλυνε πολλές παρεξηγήσεις.
Στην επανάσταση του 1821 ένας στους τέσσερις κατοίκους και αγωνιστές
των επαναστατηµένων περιοχών µιλούσε κάποια αλβανική διάλεκτο. Πάρα
πολλοί έλληνες µετανάστευσαν κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα στις
Η.Π.Α, Αυστραλία, Καναδά, όπου οι ίδιοι και οι απόγονοί τους ενσωµατώθηκαν πλήρως. Μετά τον εµφύλιο πόλεµο, υπήρξε έντονο µεταναστευτικό ρεύµα προς τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. Μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού, η
χώρα δέχθηκε µεγάλο αριθµό µεταναστών από τις χώρες
του. Τα τελευταία χρόνια η χώρα δέχεται µεγάλο αριθµό
µεταναστών από ασιατικές χώρες (Αφγανιστάν, Πακιστάν, κλπ), οι οποίοι µέσω Τουρκίας εισέρχονται στην
χώρα. Οι περισσότεροι, θεωρούν τη χώρα µας σαν ενδιάµεσο σταθµό, µε προορισµό τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. Σήµερα, το 7% του πληθυσµού της χώρας είναι αλλοδαποί. Το σύνολο σχεδόν των µεταναστών έχει σήµερα ενσωµατωθεί στην ελληνική πραγµατικότητα, καθώς εργάζονται και πληρώνουν εισφορές στα ασφαλιστικά τους ταµεία. Επίσης, τα παιδιά τους πάνε
σε ελληνικά σχολεία και πανεπιστήµια, έχουν ως µητρική τους γλώσσα την

ελληνική και θεωρούν την Ελλάδα πατρίδα τους. Νοµίζω, ότι πλέον είναι
ώριµο αίτηµα των καιρών, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στη
χώρα µας να γίνονται ισότιµοι πολίτες µε τους Έλληνες.

2.

Η ανεξέλεγκτη είσοδος των παράνοµων µεταναστών στη χώρα µας

είναι συνδυασµός πολλών παραγόντων όπως:
α)Οικονοµικοί: Κυρίως από τις χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισµού
αλλά και από τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες προσπαθούν να εισέλθουν
στη χώρα, όπου ή παραµένουν ή συνεχίζουν προς τις χώρες του τελικού
προορισµού τους. β) Πολιτικοί: άνθρωποι που διώκονται πολιτικά από τις
χώρες καταγωγής τους.
Η ευκολία πρόσβασης στη χώρα µας είναι αποτέλεσµα:
α)του µεγάλου µήκους των συνόρων µας και ιδιαίτερα των ανατολικών,
των οποίων η φύλαξη είναι δύσκολη.
β)Η απροθυµία της Τουρκίας, να ενεργοποιήσει τη συνθήκη επαναπροώθησης των λαθροµεταναστών.
γ)Η αδυναµία της ευρωπαϊκής δύναµης FRONTEX να εµποδίσει σε συνεργασία µε τις τουρκικές αρχές, τους Τούρκους διακινητές των λαθροµεταναστών.

3. Η χώρα µας πρέπει σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει µια κοινή µεταναστευτική πολιτική, η οποία να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, σαφήνεια και δικαιοσύνη ώστε να: α) να ορίσουν σαφείς κανόνες
για την είσοδο και διαµονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
β) να παρέχουν πληροφορίες στους αιτούντες ή εν δυνάµει µετανάστες,
για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) να παρέχουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και περίθαλψης για όσους
παράνοµα εισέλθουν στις χώρες της ευρωπαϊκής ζώνης.

4.

Το νοµοσχέδιο που η κυβέρνηση προτίθεται να φέρει στη Βουλή,

σίγουρα θα βοηθήσει στην επίλυση των προβληµάτων των παράνοµων
µεταναστών. Η νοµιµοποίηση της δεύτερης γενιάς µεταναστών , η καταγραφή των υπολοίπων θα δώσει µια σαφή αντίληψη του µεγέθους του
προβλήµατος. Θα γίνει έτσι δυνατόν, να καταγραφεί η ανασφάλιστη εργασία, να δοθούν πόροι στα ασφαλιστικά ταµεία και σε τελική ανάλυση , οι
άνθρωποι αυτοί οι οποίοι συµβιώνουν µαζί µας, να θεωρούνται ισότιµοι
πολίτες της χώρας.

5.

Η παράνοµη εισροή µεταναστών είναι θέµα γενικότερης

µετανα-

στευτικής πολιτικής της χώρας και της ΕΕ γενικότερα. Η θέσπιση κοινής
µεταναστευτικής πολιτικής και µόνο θα είναι το αντικίνητρο στην είσοδο
παράνοµων µεταναστών.

6. Πιστεύω ότι όποιος γεννιέται στη χώρα µας, πάει σε ελληνικό σχολείο,
έχει την ελληνική σαν µητρική του γλώσσα και σκέπτεται ελληνικά πρέπει να απολαµβάνει των προνοµιών που έχουµε οι υπόλοιποι Έλληνες.

7.

To ΠΑ.ΣΟ.Κ όπως περίτρανα έδειξαν οι τελευταίες εκλογές δεν έχει

ανάγκη από ψηφοθηρικές πολιτικές. Ο λαός απέδειξε καθαρά ότι το εµπιστεύεται για το πρόγραµµά του και τους στόχους του.

8.

Προσωπικά, είµαι αντίθετος στη λογική των διαχωρισµών και η
ελληνική πολιτεία πιστεύω θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

9.

Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσµού

δε διακατέχεται από ρατσιστικές ιδέες. Με την αναγνώριση λοιπόν των µεταναστών δεύτερης γενιάς
και τη
νοµιµοποίησή τους, θα εξαλείψει σε µεγάλο βαθµό το
όποιο αίσθηµα ξενοφοβίας, που σηµειωτέον δεν εγγίζει
την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.

10.

Η διενέργεια ενός δηµοψηφίσµατος σαφώς και δεν είναι

η λύση του προβλήµατος. Σ’ ένα τόσο λεπτό και ανθρωπιστικό θέµα
πρέπει να υπάρξει διαλλακτικότητα από όλους, ορθός λόγος και τεκµηριωµένη επιχειρηµατολογία.
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Κώστας Παπασιώζος

1.

Ήδη η Πολιτεία έχει δώσει λύσεις πάνω στο θέµα των µεταναστών. Η

Κυβέρνηση της Ν∆ το 2004 ψήφισε τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας –
ΚΕΙ (Ν.3284/2004), λαµβάνοντας υπ’ όψιν της τόσο αυτά που ισχύουν στις
άλλες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες
σχετικά µε τα δικαιώµατα των µεταναστών. Πραγµατικά είναι άξιο απορίας
γιατί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχωρά σ’ αυτή τη ρύθµιση. Η Νέα ∆ηµοκρατία καθιστά απολύτως σαφές ότι επιµένει στη γενική αρχή του κριτηρίου «των µετεχόντων της ηµετέρας παιδείας», µε τη διευκρίνιση ότι η Παιδεία διατηρεί το χαρακτηρισµό της ως «εθνική». Σύµφωνα µε τις προτεινόµενες αντικαταστάσεις του ισχύοντα Κώδικα, ένα παιδί δεν χρειάζεται
να έχει γεννηθεί εδώ, αρκεί να παρακολουθήσει τρεις τάξεις του δηµοτικού ή οποιεσδήποτε έξι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και θα αποκτά την
ελληνική ιθαγένεια και στη συνέχεια θα την αποκτά και όλη η οικογένεια.
∆εν προνοεί καν για παρακολούθηση όλης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ως ελάχιστη διαδικασία πολιτισµικής ενσωµάτωσης. Αν λοιπόν πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ενσωµατώσει οµαλά τα παιδιά των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία και στην Ελληνική Ταυτότητα, τότε κινείται
αντίθετα.

2. Η Ελλάδα είναι «πύλη εισόδου» µεγάλου αριθµού παράνοµων µεταναστών που έχουν τελικό προορισµό άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, εκ των
οποίων , µόνο ένα µικρό ποσοστό καταφέρνει να φύγει από τη χώρα µας.
Ο µεγάλος όγκος των παράνοµων µεταναστών διοχετεύεται στη χώρα µας
µέσω Τουρκίας, κυρίως µε πλοιάρια από τα µικρασιατικά παράλια. Η ανάσχεση αυτής της ροής είναι πρακτικά αδύνατη. Όταν τα πλοιάρια εισέρχονται στα χωρικά µας ύδατα και εντοπισθούν, συνήθως προκαλούν βύθιση
του πλοιαρίου και οι λιµενικοί αναγκάζονται να προβούν σε επιχείρηση
διάσωσης. Οι υπόλοιπες χώρες µέλη είναι σε θέση να ελέγχουν καλύτερα
τα σύνορά τους. Έτσι στην Ελλάδα έχουµε µετανάστες µε νόµιµη και
µόνιµη διαµονή, οι οποίοι όµως, στη µεγάλη τους πλειονότητα
εισήλθαν παράνοµα. Να σηµειώσω εδώ ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η παράνοµη είσοδος δύσκολα οδηγεί σε νοµιµοποίηση ή πολύ περισσότερο σε πολιτογράφηση. Επίσης
τα παιδιά των µεταναστών, αν έχει προηγηθεί παράνοµη
είσοδος των γονέων τους στη χώρα αυτή, δεν παίρνουν
ιθαγένεια, ακόµα κι αν έχουν γεννηθεί σε ευρωπαϊκή
χώρα.

3. Στην Ελλάδα παραµένουν ακόµα άλυτα τα ζητήµατα παράνοµης µαζικής εισόδου, καταχρηστικής αξιοποίησης του πολιτικού
ασύλου και της συναφούς διαδικασίας που είναι εξαιρετικά χρονοβόρος,
όπως της απέλασης, των συνθηκών διαµονής και διαβίωσης. Το χουµε και
το βλέπουµε καθηµερινά στην περιοχή µας. Με τέτοιες συνθήκες θα ήταν
ιστορικό λάθος να αντιµετωπιστεί το µεταναστευτικό πρόβληµα µε τα ελαστικότερα κριτήρια απόδοσης της ιθαγένειας. Άποψή µας είναι ότι η απόδοση της ιθαγένειας αποτελεί τον τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα. Προηγούµενοι κρίκοι είναι η παράνοµη είσοδος στη χώρα, το άσυλο, η απέλαση, η άδεια παραµονής και εργασίας στη χώρα µας. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί
αποσπασµατική και πρόχειρη «αντιµετώπιση» του προβλήµατος, ξεκινώντας µάλιστα από τον τελευταίο κρίκο. Εάν πιστεύουν ότι θα λυθεί το
µεταναστευτικό πρόβληµα µε την µαζική απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας, τότε βρίσκονται σε αναντιστοιχία µε αυτά που ισχύουν στην Ευρώπη,
αλλά και σε πλήρη αντίθεση µε την πραγµατικότητα.

4..

προέλευσης εκτός Ευρώπης, δηµιουργείται η εντύπωση ότι αρκεί να εισέλθει κανείς στην Ελλάδα για να αποκτήσει σε λίγα χρόνια την ιθαγένεια.
Αυτή η εντύπωση θα τροφοδοτήσει ακόµη περισσότερο την παράνοµη
µετανάστευση. Έτσι αντί για «θεραπεία» θα ενταθούν οι συνθήκες για τη
καλλιέργεια κοινωνικής και οικονοµικής αναταραχής..

5.

Το πρόβληµα των νοµίµων µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, δεν

είναι απλά ζήτηµα πολιτογράφησής τους. Είναι και θέµα ένταξης τους στο
σώµα και τον πολιτισµό της χώρας τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών
τους. Οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν αντιµετωπίζουν τα κύµατα της
παράνοµης και ανεξέλεγκτης µετανάστευσης που αντιµετωπίζει η Ελλάδα.
Παρόλα αυτά, υιοθετούν αυστηρές προϋποθέσεις για την πολιτογράφηση
και την απόδοση της ιθαγένειας. Εµείς αντιµετωπίζουµε µεγάλο πρόβληµα
ανεξέλεγκτης εισροής µεταναστών και αντί να είµαστε πιο προσεκτικοί,
κατεβαίνουµε µε το νοµοσχέδιο αυτό, στο πιο «χαλαρό κατώφλι» απ’
όλους ! Πηγαίνουµε αντίθετα µε τη λογική, αντίθετα προς το συµφέρον
µας, αντίθετα από τους υπόλοιπους εταίρους µας. Είναι ένα νοµοσχέδιο
που διευκολύνει την είσοδο µεταναστών παράνοµα, ώστε να κάνουν παιδιά στην Ελλάδα, στη συνέχεια να παίρνουν τα παιδιά τους αυτόµατα ιθαγένεια και να νοµιµοποιούνται έτσι αναγκαστικά και οι γονείς τους.

6.

Όχι. Σεβόµαστε, βέβαια, τα παιδιά των νόµιµων µεταναστών που γεν-

νιούνται στην Ελλάδα. Αυτά θα παίρνουν µε αίτησή τους ιθαγένεια όταν
ενηλικιώνονται κι εφόσον έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την 9/χρονη
υποχρεωτική εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση που πιστοποιεί τη συµµετοχή τους στην ελληνική παιδεία. Αντίστοιχα αυτό προβλέπει και η
νοµοθεσία µιας σειράς ευρωπαϊκών χωρών. Θέλουµε την Ελλάδα «κοινότητα Παιδείας, Παράδοσης και Πολιτισµού». Θέλουµε να ενσωµατώσουµε
τους νόµιµους µετανάστες στην «ηµετέρα παιδεία».

7.

Οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες βάζουν αυστηρές προϋποθέσεις τόσο

στην µακρόχρονη νόµιµη παρουσία των γονιών, όσο και στην ενσωµάτωση
των παιδιών στην Παιδεία και τον Πολιτισµό τους. Η Γερµανία π.χ. δε
δίνει δικαίωµα ψήφου στους µακροχρόνιους νόµιµους µετανάστες της, ούτε στις δηµοτικές εκλογές. Ενώ η Ολλανδία π.χ.
που δίνει δικαίωµα ψήφου στις τοπικές εκλογές στους
νόµιµους µακροχρόνιους µετανάστες της, τους οποίους
νοµιµοποιεί πολύ προσεκτικά, δε δίνει ωστόσο ιθαγένεια
στα παιδιά των µεταναστών µέχρι την Τρίτη γενιά. Η Νέα
∆ηµοκρατία βρίσκεται εντός ευρωπαϊκής λογικής ενώ η
Κυβέρνηση µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο, το οποίο
είναι πέρα από κάθε λογική, θέλει να εξυπηρετήσει προφανείς µικροπολιτικές σκοπιµότητες.

8.

Υπάρχει πραγµατικά πρόβληµα κοινωνικής ενσωµάτωσης. Οι

µετανάστες π.χ. από την Ανατολική Ευρώπη, λόγω πολιτισµικής ταυτότητας και τρόπου ζωής, έχουν εισέλθει πια σε τροχιά κοινωνικής ενσωµάτωσης. Οι µουσουλµάνοι µετανάστες π.χ. από την Ασία και την Αφρική
δυσκολεύονται περισσότερο στην κοινωνική τους ενσωµάτωση λόγω της
πολιτισµικής-θρησκευτικής τους ταυτότητας. Γι’ αυτό πρέπει να συζητήσουµε χωρίς βιασύνη τα κριτήρια, ώστε να προστατέψουµε τους νόµιµους
µετανάστες µε κοινωνική συνοχή.

9. Το καλύτερο «αντίδοτο» στο ρατσισµό και στην ξενοφοβία είναι η
ενσωµάτωση των νόµιµων µεταναστών στην «ηµετέρα παιδεία». Η Ελλάδα είναι µια δηµοκρατική κοινωνία και οι Έλληνες δεν είναι «πληθυσµός»
είναι Λαός. ∆εν πρέπει να φοβόµαστε να µιλήσουµε για την «ελληνικότητά» µας.

Όχι µόνο δε θα το λύσει αλλά θα δηµιουργήσει και άλλα προβλήµα-

τα. Ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζουν το θέµα, σε καµιά περίπτωση
δεν περιορίζεται σε αυτή καθαυτή την απόδοση ιθαγένειας σε αλλοδαπούς, αλλά συνδέεται µε το πραγµατικό ζήτηµα της µετανάστευσης πληθυσµών, κυρίως από την Ασία και την Αφρική προς την Ευρώπη µε πύλη
εισόδου την Ελλάδα. Η ευκολία µε την οποία περιγράφεται η απόκτηση
της Ελληνικής Ιθαγένειας, στέλνει λάθος µήνυµα όχι µόνο στους παράνοµους µετανάστες που ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά πολύ περισσότερο σε όσους προσδοκούν να πατήσουν έδαφος χώρας Ε.Ε. Σε χώρες

10. Το δηµοψήφισµα δεν είναι λύση. Η Νέα ∆ηµοκρατία θα καταψηφίσει
το νοµοσχέδιο. Θα υπερψηφίσουµε, φυσικά, το δικαίωµα ψήφου των οµογενών. Όταν θα αναλάβουµε τη διακυβέρνηση της χώρας δεσµευόµαστε
από τώρα ότι, θα καταργήσουµε το νοµοσχέδιο, θα ενισχύσουµε τον εθνικό χαρακτήρα της παιδείας µας σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 2 του
Συντάγµατός µας, θα νοµοθετήσουµε προϋποθέσεις, αυστηρά καθορισµένες, για την πολιτογράφηση και την απόκτηση ιθαγένειας, όπως προβλέπεται και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. A

ARTA PRESS 48

2/9/10

11:33 AM

™ÂÏ›‰·11

°π∞¡¡∏™ ª√ƒ∞§∏™
1916 - 2009

∏ ¯·Ì¤ÓË Â˘Î·ÈÚ›·
Του Στάθη Μπαρτζώκα*
∆εν ξέρω τι έχει συµβεί τα τελευταία χρόνια στην Άρτα και πάµε απ’ το κακό στο
χειρότερο, αλλά ξέρω ότι ήρθε η ώρα να δράσουµε ο καθένας ατοµικά και φυσικά
όλοι µαζί, για να έχουµε αποτελέσµατα. Μιλάω βέβαια για ανθρώπους που αγαπούν
αυτή την πόλη και όχι για ανθρώπους αδιάφορους για τα τεκταινόµενα γύρω τους.
Αφορµή για τις σκέψεις αυτές µου έδωσε ο θάνατος του Γιάννη Μόραλη στις 20
∆εκεµβρίου 2009. Ο θάνατος του ζωγράφου που γεννήθηκε στην Άρτα το 1916
στην γειτονιά του Αγίου Κωνσταντίνου, ακριβώς πίσω από το µικρό θεατράκι, έδειξε ότι οι αρµόδιοι δεν µπορούν να “εκµεταλλευτούν” µε την καλή έννοια, ούτε
τέτοια τεράστια κεφάλαια για την Άρτα, όπως ήταν ο Μόραλης. Αφού χρειάστηκε
να υβριστεί, να κρεµαστεί στα “µανταλάκια” ο υπογράφων αυτή τη στήλη, τελικά το
∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε µε ψήφους 10-9 να γίνει Πινακοθήκη στην Άρτα.
Ναι, 9 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, όχι µόνο ψήφισαν αρνητικά για τη δηµιουργία Πινακοθήκης αλλά πολέµησαν λυσσαλέα για να µην γίνει. Κάποια στιγµή θα δηµοσιεύσω
τα ονόµατα µόνο και µόνο για να µάθει ο Αρτινός λαός ποιοι παλεύουν για το καλό
της Άρτας και ποιοι, όντας εκλεγµένοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κοιτάνε µόνο το συµφέρον τους πηγαίνοντας αντίθετα µε τα συµφέροντα της πόλης.
Τώρα βέβαια όλοι µιλάνε για την µεγαλύτερη πολιτιστική υποδοµή των τελευταίων
30 χρόνων! Θα τα πούµε όλα στα εγκαίνια που οσονούπω έρχονται... Αφού λοιπόν,
µε ιδέα του υπογράφοντος, χωροθετήθηκε η Πινακοθήκη στην παλαιά πυροσβεστική τέθηκε το θέµα του ονόµατος. Ο κ. Αποστόλης Τσιρογιάννης πρότεινε το όνοµα
Γιάννης Μόραλης που ήταν ο µεγαλύτερος εν ζωή ζωγράφος και το κυριότερο Αρτινός. Αφού κατορθώσαµε να περάσουµε και αυτή την ιδέα στο ∆.Σ. ήρθαµε σε επαφή
µε τον ζωγράφο ο οποίος δάκρυσε και µας είπε ότι όταν ανοίξει η Πινακοθήκη θα
δωρίσει 2 πίνακές του µεγάλης αξίας. Αυτά όµως έγιναν το 2006 και οι ατέρµονες
παλινωδίες περί των εγκαινίων κούρασαν τον Μόραλη. Αντί να έχουν από κοντά οι
αρµόδιοι τον µεγάλο ζωγράφο αδιαφόρησαν και το µόνο που έκαναν ήταν να
µεταθέτουν τις ηµεροµηνίες των εγκαινίων της Πινακοθήκης. Ο µόνος που προσπαθούσε να κρατήσει “ζεστό” τον Μόραλη ήταν ο µαθητής του γνωστός ζωγράφος
Αποστόλης Τσιρογιάννης που άλλωστε ήταν και ο λόγος που ο Μόραλης ασχολήθηκε µε την Άρτα. Μπορεί να λένε όλοι ο Αρτινός ζωγράφος αλλά ο Μόραλης είχε
να έρθει στην Άρτα από το 1956. Τότε ήρθε µε τον γιο του Κωνσταντίνο και τον
πήγε να υπογράψει στο βιβλίο επισκεπτών της Παρηγορίτισσας ως Κ.Ι. Μόραλης. Το
ίδιο τον είχε βάλει να κάνει ο πατέρας του Κωνσταντίνος, όταν έκανε τις ανασκαφές στην Παρηγορίτισσα, µαζί µε τον αρχαιολόγο Ορλάνδο. Ο µικρός Γιάννης είχε
υπογράψει ως Ι.Κ. Μόραλης. Η γνωριµία του µε τα Βυζαντινά µνηµεία της Άρτας
επηρέασε την τεχνοτροπία των πρώτων του έργων. Ο Μόραλης αποφάσισε να γίνει
ζωγράφος όταν είδε την θεία του Βιργινούλα Μιχάλη να ζωγραφίζει. Ήταν τότε
µόλις 4 ετών! Κατάλαβε την σηµασία της απώλειας, όταν είδε το 1922 την Άρτα, να
γεµίζει από κατατρεγµένους Μικρασιάτες πρόσφυγες. Το 1923 τον βρίσκει στην
Πρέβεζα λόγω µετάθεσης του Γυµνασιάρχη πατέρα του και το 1928 µετακοµίζουν
στην Αθήνα. Σε ηλικία 15 ετών µπαίνει στην Α.Σ.Κ.Τ. και 18 φεύγει µε υποτροφία
για τη Ρώµη. Μετά Παρίσι στην Ecole des beau arts και µετά καθηγητής στην
Α.Σ.Κ.Τ. Ο Μόραλης ζούσε µεταξύ Αθήνας και Αίγινας στο εξοχικό του σπίτι που
του έφτιαξε ο διάσηµος αρχιτέκτονας Άρης Κωνσταντινίδης. Όσο για τη σχέση του
µα την Άρτα; Καθαρά αµφιθυµική, αφού οι Αρτινοί τον ενοχλούσαν µόνο όταν τον
χρειαζόνταν για κάτι.
ΥΓ1 Αν µας λυπήθηκε ο Θεός τότε ο ζωγράφος έγραψε στη διαθήκη του τους δύο
πίνακες που είχε σκοπό να µας χαρίσει.
ΥΓ2 Ο Μόραλης ήταν η τελευταία µεγάλη χαµένη ευκαιρία για την Άρτα. A
*Ο Στάθης Μπαρτζώκας είναι ψυχίατρος
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Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*
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ΛΙΛΑ
ΚΟΝΟΜΑΡΑ
«Η αναπαράσταση»
Μεταίχµιο

ARTA PRESS 12

Η 50χρονη σήµερα Λίλα Κονοµάρα, µε σπουδές γαλλικής
λογοτεχνίας και µεταφραστικό έργο στο ενεργητικό της,
έγινε γνωστή στη λογοτεχνική κοινότητα µε το πρώτο της
κιόλας βιβλίο, τη σύνθεση από δύο νουβέλες ονόµατι
«Μακάο» (εκδ. Πόλις), για την οποία τιµήθηκε µε το βραβείο πρωτοεµφανιζόµενης συγγραφέως του περιοδικού
«∆ιαβάζω». Ήδη από τότε, έδειχνε µια προτίµηση σε θεµατολογίες στις οποίες σηµαντικό ρόλο παίζουν οι συµβολισµοί του ταξιδιού, µε φόντο τα αφηγηµατικά µοτίβα της
φανταστικής λογοτεχνίας και των ιστοριών µυστηρίου: Τα
περιγράµµατα γίνονται πιο ρευστά, κάθε λογής βεβαιότητες ανατρέπονται, ερωτήµατα γύρω από τη φύση και τα
όρια της αφήγησης επανέρχονται. Στο βιβλίο που ακολούθησε, «Τέσσερις εποχές – λεπτοµέρεια» (Μεταίχµιο), οι
αναζητήσεις της σε υπαρξιακά µοτίβα συνεχίστηκαν, κι
αφού µεσολάβησε ένα βιβλίο για παιδιά, κυκλοφόρησε πριν
τα Χριστούγεννα το τέταρτο και πλέον φιλόδοξο λογοτεχνικό έργο, Η «Αναπαράσταση».
Αφορµή για να κινηθεί η ιστορία του µυθιστορήµατος είναι
η εξαφάνιση ενός ταλαντούχου µεσήλικα συγγραφέα, του
Αντρέα Παράσχου, για τον οποίο εικάζεται ότι είναι νεκρός,
χωρίς ωστόσο το πτώµα να έχει βρεθεί. Όποιες αναλογίες
µε την ιστορία του καθηγητή Λιαντίνη φαίνεται να τελειώνουν εδώ – ή µήπως όχι; Εντούτοις, φαινοµενικά πρόωρα,
ένας φίλος του ακαδηµαϊκός αρχίζει να γράφει τη βιογραφία του, να επιχειρεί να ανασυνθέσει τη ζωή του. Επισκέπτεται την αδελφή του, συγγενείς του, κοντινά του πρόσωπα. Οικειοποιείται τα ηµερολόγια και την αλληλογραφία
του Αντρέα Παράσχου µε µια συνάδελφό του λογοτέχνη µε
την οποία φαίνεται να τους συνέδεε βαθιά ψυχική συγγένεια. Μαθαίνουµε έτσι για το πώς µεγάλωσε µέσα σε µια
πλούσια και κοσµοπολίτικη οικογένεια καπνεµπόρων της
Ξάνθης, πώς στη συνέχεια αποστασιοποιήθηκε, πέρασε
µερικά χρόνια αναζητήσεων και πολιτικής ριζοσπαστικοποίησης στο Παρίσι, µέχρι που στη συνέχεια αποστασιοποιήθηκε και κατέληξε µέσα από τις αναζητήσεις του συγγραφέας.

Όλα αυτά δίνονται στον αναγνώστη µέσα από ποικίλες
αφηγηµατικές τεχνικές: συνεντεύξεις, αφηγήσεις, σπαράγµατα, την αλληλογραφία του µε την οµότεχνή του Ελλη
Στεργίου, καθώς και ορισµένους διαλόγους µε διαφορετική
σειρά στους οποίους φαίνεται ο βιογράφος να συνοµιλεί
–φανταστικά;- µε τον ίδιο τον Παράσχο. Ο επίδοξος βιογράφος δεν παραλείπει επίσης να επισκεφτεί τα µέρη όπου
έζησε ο συγγραφέας, Παρίσι, Βερολίνο, Σαµοθράκη, Ξάνθη,
αναζητώντας το κλειδί που θα ξεκλείδωνε τόσο το υπαρξιακό µυστήριο του ήρωα όσο και την «αστυνοµική» ίντριγκα που σταδιακά ξεδιπλώνεται. Παράλληλα, σκιαγραφούνται οι τοπικές κοινωνίες, τα ποµάκικα χωριά µε τις ποικίλες
κοινωνικές και πολιτισµικές αντιθέσεις τους, η Ξάνθη µε τον
προερχόµενο από το εµπόριο καπνού πλούτο, η ακµή της
και η παρακµή της, το ξεχωριστό οικογενειακό περιβάλλον
µες στο οποίο γαλουχήθηκε ο Παράσχος. Στις καλύτερες
στιγµές του µυθιστορήµατος εντάσσεται η αλληλογραφία
των δύο λογοτεχνών, κείµενα υψηλής θερµοκρασίας και
εκφραστικής ακρίβειας. Οµοίως, εξαιρετικές είναι ορισµένες περιγραφές προσώπων, όπως, για παράδειγµα, της
αδελφής του Παράσχου, της Ισµήνης.
Το βαθύτερο ερώτηµα, βέβαια, του µυθιστορήµατος συναντά ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα της λογοτεχνίας:
Κατά πόσον µπορεί η γλώσσα να συνθέσει µια πειστική
αναπαράσταση του βίου ενός ανθρώπου, και κατ’ επέκταση
του κόσµου. Κι ακόµη µακρύτερα: Κατά πόσον κάθε αναπαράσταση δεν είναι απλώς µια κατασκευή εκείνου που την
επινοεί, µε την πραγµατική πραγµατικότητα να χάνεται
κάπου στο βάθος, σε ένα απροσπέλαστο για την ανθρώπινη
συνείδηση πεδίο. Ένα ενδιαφέρον και σηµεία σηµεία συναρπαστικό βιβλίο, που όµως «σκοντάφτει» συχνά στις ενδολογοτεχνικές αναζητήσεις του. A
*Ο Κώστας Κατσουλάρης
είναι συγγραφέας και βιβλιοκριτικός.
kostas.katsoularis@gmail.com
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

A place to bury strangers
“Expoding head”

Rain machine
“Rain machine”

Mute rec.

Anti rec.

Αυτός ο δίσκος πραγµατικά καθηλώνει και συµφωνώ απόλυτα µε τον χαρακτηρισµό σκοτεινό shoegaze. Όχι µόνο αυτό όµως. Το “deadbeat” είναι ένα
καθαρόαιµο surf τραγούδι, ενώ το “keep slipping away”, το πλέον χορευτικό κοµµάτι του δίσκου, µοιάζει σαν να έχει ξεπηδήσει από κάποιον κλασικό rock ‘n’ roll δίσκο. Από κει και πέρα στιχουργικά επιµένουν στο µοτίβο
θάνατος και καταστροφικότητα, ενώ συνθετικά δεν χάνουνε ευκαιρία να
αποδώσουνε φόρο τιµής σε συγκροτήµατα όπως οι Joy division, οι Cure,
A
οι Sonic youth, οι My bloody valentine. Σκέτη απογείωση.

Iran
“Dissolver”

Οι Rain machine είναι το προσωπικό project του Kyp Malone, µέλος των Tv
on the radio, και είναι τόσο προσωπικό που όλα τα όργανα τα ηχογράφησε
µόνος του. Οι κύριες συντεταγµένες είναι jazz, blues και funky. O Malone
σ’ αυτό το δίσκο υπογράφει µερικά από τα καλύτερα τραγούδια που έχει
συνθέσει ποτέ, όπως το “hold you holy” µε την πνευµατιστική ευαισθησία
του, το gospel “smiling black faces” µε σαφέστατο πολιτικό περιεχόµενο,
τα ακουστικά blues “driftwood heart” και “wintersong” και το θρηνητικό
“love won’t save you”. Ξέρει αυτός. A

Bat for lashes
“Two suns”
Astralwerkers rec.

Narnack rec.
Ο Aaron Aites είναι ο βασικός συνθέτης των Iran και το 2000 είχε κυκλοφορήσει το οµώνυµο ντεµπούτο σαφώς επηρεασµένος από τους
pavement, smog και sebadoh. Όσοι λοιπόν έχετε συνηθίσει την χαοτική
κατάσταση που επικρατούσε στους δυο προηγούµενους δίσκους ίσως να
απογοητευτείτε, καθώς µόνο το “digital clock and phone’s” θυµίζει κάτι
από τα παλιά. Κατά τ’ άλλα pop, µε το γλυκανάλατα σερνάµενο “buddy”,
το ακραία συναισθηµατικό “can I feel what” και το “evil summer” να αποτελούνε τις κορυφώσεις του δίσκου. A

Το θέµα της Natasha Khan αυτή τη φορά είναι ο δυαδισµός. Και για να
περάσει τα µηνύµατά της επινόησε το alter ego της, ονόµατι Pearl. Τα
πάντα κινούνται µεταξύ δυο πόλων. Άλλοτε χάος άλλοτε ισορροπία, άλλοτε µίσος άλλοτε αγάπη και πάει λέγοντας. Πάντως το εντυπωσιακό είναι
ότι η Khan παραµέρισε εντελώς τον συναισθηµατισµό, το στοιχείο ακριβώς
που την έκανε διάσηµη. Κάποιες από τις πιο όµορφες στιγµές του δίσκου
είναι οι ψηλές νότες που πιάνει η Khan στο “glass”, το “blue dreams” που
συµπυκνώνει το θέµα του δίσκου και φυσικά το ντουέτο µε τον Scott
Walker στο “the big sleep”. A
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Είστε σκηνοθέτης και συγγραφέας. Πώς προέκυψε;
Πιθανόν από την ίδια δηµιουργική ανησυχία. Ζούµε στην εποχή της εξειδίκευσης.
Πολλά από τα συναρπαστικά επιτεύγµατα της τέχνης της επιστήµης είναι αποτελέσµατα επίπονης και εξειδικευµένης εργασίας. Σε µένα, όµως, αρέσει να γνωρίζω
διαφορετικά πεδία έκφρασης και να εξασκούµαι σ’ αυτά, χωρίς να αγνοώ τους κινδύνους. Έστω κι αν έτσι αποµακρύνεται η πιθανότητα να προκύψει κάποιο αριστούργηµα, η ανταµοιβή προέρχεται από τη γνώση και τον εσωτερικό πλούτο που
προσφέρουν οι διαφορετικές µορφές δηµιουργίας. Εξάλλου θαυµάζω (χωρίς να
τους µοιάζω) τους µεγάλους καλλιτέχνες της αναγέννησης που ασχολούνταν ταυτοχρόνως όχι µόνο µε πολλές τέχνες αλλά και µε πολλές επιστήµες.
Ίντερνετ και λογοτεχνία. Tί είδους σχέση;
Περισσότερο συµπληρωµατική και λιγότερο ανταγωνιστική. Αν και είναι νωρίς για
να αποτιµήσουµε την επίδραση του ίντερνετ, δεν νοµίζω ότι µπορεί να επηρεάσει
αρνητικά τη λογοτεχνία. Από την άλλη το διαδίκτυο προσφέρει νέους τρόπους επικοινωνίας που ενδεχοµένως να ωφελήσουν τη διάδοση του γραπτού λόγου.
Ζούµε στην εποχή της εικόνας. Πιστεύετε ότι η τηλεόραση έχει επιβάλλει, ανεπιστρεπτί, την εύκολη θέαση και κατά συνέπεια η ανάγνωση παραµερίζεται ;
Όντως ζούµε στην εποχή της εικόνας, η οποία συνεχώς καταλαµβάνει έδαφος από
το µεγάλο αντίπαλό της τον λόγο. Μαθαίνουµε να επικοινωνούµε µέσα από την
ανταλλαγή εικόνων, η οποία µπορεί να είναι γοητευτική, ωστόσο, δεν µπορεί να
υποκαταστήσει το λόγο. Ακούµε συχνά πως µια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις.
Αλλά δεν φτάνουν ένα εκατοµµύριο εικόνες για να αποδώσουν µια έννοια, όπως
για παράδειγµα η δικαιοσύνη. Η ανάγνωση δείχνει να παραµερίζεται, ιδιαίτερα στη
χώρα µας αλλά και εδώ πιστεύω ότι το παιχνίδι παραµένει ανοιχτό.
Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στην ανάγνωση των βιβλίων;
Βρίσκω, συχνά, µεγάλη ικανοποίηση. Είναι ένα είδος ταξιδιού.
Τί θα αλλάζατε απο την σηµερινή εικόνα της Ελλάδας;
Ο καθένας από µας θα άλλαζε πάρα πολλά. Εγώ θα ήθελα να εκλείψει ο αυτοκατα-
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στροφικός παραλογισµός που δεν αφήνει τη χώρα να κατακτήσει αυτά που σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτονόητα . Αυτή η ισχυρή δύναµη καθυστέρησης
είναι πανταχού παρούσα από την πολιτική ζωή και τη δηµόσια διοίκηση έως την
εικόνα των πόλεων και τον εγκληµατικό τρόπο που χειριζόµαστε τα αυτοκίνητα.
Εξακολουθείτε να επιστρέφετε στο γενέθλιο τόπο, κυριολεκτικά και µεταφορικά;
Βεβαίως.
Τί σας αρέσει από (σ)τα Ιωάννινα;
Τα Γιάννενα είναι µια όµορφη και ζωντανή πόλη και σε ορισµένα σηµεία έχει ιδιαί-

“£·˘Ì¿˙ˆ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜
ÙË˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ù·˘ÙÔ¯ÚﬁÓˆ˜
ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÌÂ ÔÏÏ¤˜ Ù¤¯ÓÂ˜
·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÔÏÏ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜.”

τερο χαρακτήρα και µια µαγευτική ατµόσφαιρα.
Τί δεν σας αρέσει από (σ)τα Ιωάννινα;
Η υποβάθµιση που υφίσταται ο δηµόσιος χώρος της πόλης από τον τρόπο που οι
συµπολίτες µου και οι τοπικοί άρχοντες τον αντιµετωπίζουν . Για παράδειγµα, η
πόλη είναι πνιγµένη από τα αυτοκίνητα που φθάνουν να κάνουν µισή ώρα για µια
διαδροµή που µε τα πόδια διαρκεί 10 λεπτά. Αρκετοί παίρνουν το αυτοκίνητο ακόµη
και για να πάνε στο γυµναστήριο για να περπατήσουν εκεί στον κυλιόµενο διάδροµο. Οι βιώσιµες πόλεις δεν είναι είδος πολυτελείας, αλλά είδος πρώτης ανάγκης

Ο Σπύρος Βλέτσας γεννήθηκε το 1964 στα Ιωάννινα
και σπούδασε κινηµατογράφο στην Αθήνα.

για την ποιότητα της ζωής µας. Πρέπει να κατανοήσουµε ότι η κατανάλωση αφήνει
το αποτύπωµά της και στις πόλεις και χρειάζεται να αναθεωρήσουµε τη στάση µας.

Σκηνοθέτησε τις µικρού µήκους ταινίες “Κατάθεση” και “Προς το τέλος
της διαδροµής”, που πήραν µέρος σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 δηµοσιεύει κείµενα και ποιήµατα.
Το 2006 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μελάνι
η ποιητική συλλογή του “Επί των στρωµάτων”.

Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;
Καιρός του σιγάν και καιρός του λαλείν. Μετά την έκδοση του βιβλίου µου “Ευ ζην,
όχι lifestyle!/ Αποφεύγοντας τις παρενέργειες της κατανάλωσης” θέλω να διαβάσω
ορισµένα πράγµατα, που παραµέλησα στη διάρκεια της συγγραφής του και να
ξανακοιτάξω µερικά ανέκδοτα παλιότερά µου κείµενα.

Το 2009 εκδόθηκε το βιβλίο του “Ευ ζην, όχι lifestyle!
Αποφεύγοντας τις παρενέργειες της κατανάλωσης”,
πάλι από τις εκδόσεις Μελάνι.

Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, απο τους γονείς σας;
Όταν έπρεπε να µοιραστούµε ένα λαχταριστό έδεσµα µε τον αδελφό µου οι γονείς
µας πρότειναν ο ένας να µοιράσει και ο άλλος να διαλέξει. Έτσι αποφεύγονταν η
αδικία- και οι καβγάδες- καθώς αυτός που µοίραζε έπρεπε να µπει και στη θέση το
άλλου. Το ζήτηµα αυτό είναι πάντα επίκαιρο, τόσο στις προσωπικές µας σχέσεις,
όσο και στη συγκρότηση της κοινωνίας.
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