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EDITORIAL

Απρίλιος 2010

Εθνικός δανεισµός, ένας διαχρονικός βραχνάς
ίναι µερικά πράγµατα που δεν καταλαβαίνω και όχι επειδή είµαι
άσχετος µε τα οικονοµικά. Έγραφα στο τεύχος του Νοεµβρίου
ότι εντάξει ο αγώνας και η προσπάθεια για την επιβίωση, αλλά
δεν αρκούν µόνο αυτά. Το ευάερο, ηλιόλουστο και ιστορικό οικόπεδο που λέγεται Ελλάς χρειάζεται κάτι παραπάνω και από
πάνω. ∆ιαφορετικά τα λεφτά που θα µαζέψουµε από τα τσιγάρα, τα ποτά
και τα καύσιµα θα µας φτάσουν µόνο για να πληρώσουµε το επόµενο νοίκι.
Σήµερα βρισκόµαστε ακριβώς σε αυτό το σηµείο. Τρέχουµε ως χώρα να
δανειστούµε για να πληρώσουµε το νοίκι του επόµενου µήνα. Και αν µάλιστα καταφέρουµε να βρούµε τα δανεικά, το διατυµπανίζουµε και από πάνω
σαν να ανακαλύψαµε φλέβα χρυσού στο χωράφι µας.
Πού να το φανταζόταν η γενιά της Μεταπολίτευσης ότι το όραµα της
Ελλάδος, εν έτει 2010, θα ήταν ο εθνικός δανεισµός; Τότε µιλούσαν για
εθνική ανεξαρτησία, κοινωνική δικαιοσύνη, λαϊκή κυριαρχία, αυτοδιαχείριση και άλλες τέτοιες ακατάλληλες λέξεις για τη σηµερινή συγκυρία, τώρα
µιλάµε για το πόσο έχουν ανέβει τα σπρέντς.
Λένε ότι το πρόβληµα δεν είναι τα ελλείµατα (σχεδόν δεν υπάρχει χώρα
που να µην εµφανίζει τέτοια), αλλά η ύφεση µακράς διάρκειας στην οποία
φαίνεται ότι µπαίνουµε.
Γράφεται ότι το δηµόσιο έλλειµµα της χώρας µας δεν πρόκειται να θεραπευθεί µε µέτρα περικοπών στις δηµόσιες δαπάνες, αλλά µε την αύξηση
των δηµοσίων εσόδων από την άµεση φορολογία εισοδήµατος, που στην
Ελλάδα αποδίδει µόλις 6% του ΑΕΠ, όταν στις χώρες της Ε.Ε. είναι µεταξύ 12% και 18%. Κάποιοι δηλαδή όχι µόνο δεν πληρώνουν τους φόρους
που τους αναλογούν, αλλά επιπλέον φροντίζουν, ως γνήσιοι "πατριώτες",
να φυγαδεύσουν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό, στραγγίζοντας ακόµα
περισσότερο τη ρευστότητα της χώρας.
Λένε ακόµα ότι η ελληνική οικονοµία δεν πρόκειται να εξυγιανθεί µε τη
µείωση της αγοραστικής δύναµης των εργαζοµένων και τον περιορισµό
της ζήτησης, αλλά µε την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την τόνωση της
προσφοράς.
Τότε γιατί δεν επιλέγεται αυτή η πολιτική από εκείνους που κατευθύνουν
τις τύχες µας από την Αθήνα, τις Βρυξέλλες, τη Φρανκφούρτη και αλλού,
αλλά αντιθέτως µας παρουσιάζεται ως µονόδροµος το δράµα που ζει
σήµερα η χώρα µας (αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες), θα ρωτήσουµε
αφελώς όλοι εµείς οι αδαείς περί τα οικονοµικά;
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Της ∆άφνης Τσιόλη

Κινηµατογραφικές
προβολές
Η Κινηµατογραφική Οµάδα
του
Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων
(Κ.Ο.Π.Ι) σε συνεργασία µε την Επιτροπή Λόγου και Τέχνης, στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων σύνδεσης του
Πανεπιστηµίου µε το κοινό της πόλης,
πραγµατοποιεί αφιέρωµα µε τίτλο «Ο
κινηµατογράφος του περιθωρίου»
κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ στο
«Πολυθέαµα», µε ελεύθερη είσοδο.
Στις 20 Απριλίου θα προβληθεί η ταινία του Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα
«∆ευτέρες µε λιακάδα» µε πρωταγωνιστή τον Χαβιέ Μπαρδέµ. Η ταινία
έχει βραβευθεί συνολικά µε 39 βραβεία µεταξύ των οποίων 5 βραβεία
Goya. Στις 27 Απριλίου θα ακολουθήσει η ταινία του Λουί Μαλ «Η φλόγα
που τρεµοσβήνει». Η ταινία έχει πάρει
το ειδικό βραβείο φεστιβάλ Βενετίας
το 1963. Το κινηµατογραφικό
αφιέρωµα θα κλείσει µε την
ταινία του Στήβεν Φρίαρς
«Τεντώστε τ’ αυτιά σας» µε
τους Γκάρι Όλντµαν, Άλφρεντ Μολίνα και Βανέσα
Ρεντγκρέιβ.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι
καθιερωµένες προβολές της ΚΟΠΙ µε
τίτλο «Το σινεµά της
λογοτεχνίας» στην
αίθουσα Λόγου και
Τέχνης της πανεπιστηµιούπολης κάθε Τετάρτη
και Πέµπτη, στις 8.30 το
βράδυ, µε ελεύθερη
είσοδο. Στις 14 και 15
Απριλίου θα προβληθεί η
ταινία του Βεσεβολόντ Πουντόβκν «Η
µάνα», ενώ στις 21
και 22 Απριλίου το «Λεωφορείον ο Πόθος» του Ελία Καζάν. Η
τελευταία προβολή θα γίνει στις 28
και 29 Απριλίου µε την ταινία «Ο θρόνος του αίµατος» του Ακίρα Κουροσάβα.
Περισσότερα από 3000 εισιτήρια έχουν ήδη διατεθεί για τη µεγάλη συναυλία των Scorpions στις 5 Ιουνίου. Τις επόµενες ηµέρες θα οριστικοποιηθεί αν θα έρθει στις 14 Απριλίου ο τραγουδιστής του συγκροτήµατος Κλάους Μάιν ώστε να δώσει
συνέντευξη Τύπου. Λίγες µέρες µετά
αναµένεται να βρεθεί στα Γιάννενα ο
κιθαρίστας του συγκροτήµατος Ρούντολφ Σένγκερ για να πάρει µια γεύση
από τα υποψήφια συγκροτήµατα, ένα
από τα οποία θα εµφανιστεί πριν από
τους Troublemakers στη συναυλία. A
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ,
συγγραφέας (τεύχος 41)
“Ο άνθρωπος έχει ανάγκη περισσότερο να
δηµιουργεί εικόνες µε τα συναισθήµατά του
και αυτό η τηλεόραση δεν θα το ανακόψει
ποτέ”
RONY OREN, claymator (τεύχος 21)
“Ο παγκόσµιος θεατής διψά για το ξεχωριστό
και ιδιαίτερο οπτικοακουστικό δηµιούργηµα
που φέρει στίγµατα ιθαγένειας µέσα του”

ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΙΖΑΣ, ο πιο ταξιδεµένος άνθρωπος στον πλανήτη (τεύχος 21)
“Η ζωή είναι ωραία να τη ζεις. Όταν απλώς
µαζεύεις για να τη ζήσεις κάποτε, αυτό το κάποτε µπορεί να µην έρθει όταν το θέλεις και όπως
θα το ήθελες . Γι’ αυτό δεν χρειάζεται να κτίζεις
πολλούς ορόφους στο σπίτι σου.”

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ, συγγραφέας (τεύχ. 26)
“Στην τηλεόραση δεν µπορούµε να µιλήσουµε
για Τέχνη. Είναι κυρίως καταναλωτικό, εκεί το
προϊόν, κατά το ρωµαϊκό πρότυπο τού "Άρτος
και Θεάµατα" για θεατές κερκίδας,
βλέπε καναπέ”

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ,
Bουλευτής ΠΑΣΟΚ (τεύχος 48)
“Όταν µιλάµε για την δεύτερη γενιά µεταναστών, µιλάµε για Έλληνες Πολίτες. Άλλο πράγµα ο
παράνοµος µετανάστης, και άλλο το παιδί που
γεννιέται στην Ελλάδα, µεγαλώνει στην Ελλάδα”
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ,
Bουλευτής ΠΑΣΟΚ
(τεύχος 48)
“Με την αναγνώρι
ση των µεταναστών
δεύτερης γενιάς
και τη νοµιµοποίησή τους, θα
εξαλείψει σε µεγάλο
βαθµό το όποιο αίσθηµα ξενοφοβίας”
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ,
συγγραφέας (τεύχος 40)
“Ο τρόπος που αφέθηκε
να λειτουργήσει, να ενδυναµωθεί και στη συνέχεια
να χειραγωγήσει το πολιτικό και κοινωνικό «παιχνίδι»
η ιδιωτική τηλεόραση στη
χώρα µας, ήταν πολιτικό έγκληµα, οι δράστες
του οποίου είναι σήµερα πρωταγωνιστές στην
κεντρική πολιτική σκηνή. Το κακό που έκαναν
δεν συγκρίνεται παρά µονάχα µε την επταετή
επέλαση των ανεγκέφαλων συνταγµαταρχών”
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΙΑΣ,
πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ (τεύχος 34)
“Ο αγώνας για το περιβάλλον είναι ένας αέναος αγώνας. Αυτοί θα επανέρχονται και εµείς
εµπροσθοφυλακή, οι πολίτες και τα κοινωνικά κινήµατα, θα κρατάµε τα µέτωπα ανοιχτά.
∆εν υπάρχει άλλος δρόµος”
ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ,
πρώην Υπ. Οικονοµικών ΠΑΣΟΚ (τεύχος 37)
“Η Ελλάδα µετά το 2010 είναι υπόθεση της
γενιάς των σηµερινών τριανταπεντάρηδων”
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΖΗΣ, σκηνοθέτης (τεύχος 24)
“Τα Tζουµέρκα για µένα είναι ο τελευταίος
φυσικός παράδεισος της Ελλάδας, γιατί όχι και
της Ευρώπης”
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ, Ορειβάτης (τεύχoς 33)
“Στις αναπτυγµένες χώρες υπάρχει διαµορφωµένη περιβαλλοντική πολιτική και συνειδητοποιηµένοι πολίτες. Στις υπανάπτυκτες,
ξέρουν να ακούν τις συµβουλές των ανεπτυγµένων. Στην Ελλάδα νοµίζουµε πως είµαστε
ανεπτυγµένοι, και έτσι ούτε κανέναν ακούµε,
ούτε περιβαλλοντική πολιτική έχουµε”
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ,
υφυπουργός Εξωτερικών (τεύχος 41)
“Στην Ελλάδα δεν κάνουµε παραγωγικές επενδύσεις, φτιάχνουµε κεραµίδια”

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ,
Bουλευτής Ν∆ (τεύχος 48)
“Θα ήταν ιστορικό λάθος να αντιµετωπιστεί το
µεταναστευτικό πρόβληµα µε τα ελαστικότερα
κριτήρια απόδοσης της ιθαγένειας”
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ, σκηνοθέτης, (τεύχος 15)
“∆εν θέλησα ποτέ να "ξεφύγω" από τον γενέθλιο τόπο και ούτε ποτέ αισθάνθηκα την ανάγκη
να το κάνω. Το αντίθετο θα έλεγα: όποτε βρισκόµουν στην ανάγκη της ψυχικής στήριξης,
νοερώς επέστρεφα για ν' αντλήσω δύναµη και
παρηγορία”
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ζωγράφος (τεύχος 24)
“Η εικαστική τέχνη δεν ερµηνεύεται, αλλά µιλάει από µόνη της. ∆εν ωφελεί να σας εξηγήσω
εγώ γιατί έκανα αυτό ή εκείνο, εάν εσείς ο ίδιος
δεν το καταλαβαίνετε”
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ, τραγουδιστής (τεύχος 10)
“Το τραγούδι σήµερα δεν είναι στα καλύτερά
του. ∆ε µπορείς να καταλάβεις ποιός τραγουδάει. Τραγουδάνε όλοι µε τον ίδιο τρόπο, ντύνονται
το ίδιο. Τους περισσότερους δεν τους ενδιαφέρει το τραγούδι, αλλά για άλλους λόγους βρίσκονται στο πάλκο”
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ, ποιητής, (τεύχος 16)
“Κι όµως, η ποίηση µπορεί και υπάρχει στην
εποχή µας. Ορθώνει τη φωνή της, γοητεύει,
λυτρώνει, δίνει ελπίδα και νόηµα στη ζωή του
ανθρώπου”
ΠEΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,
συγγραφέας (τεύχος 19)
“Το αίµα είναι µια µπούρδα. Γονείς είναι εκείνοι
που είναι δίπλα σου, ανεξάρτητα αν σε συνδέει
µαζί τους το αίµα ή όχι”

ARTA PRESS 50_typ

4/12/10

3:10 PM

™ÂÏ›‰·5

ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ, συγγραφέας (τεύχος 25)
“Ο εκδοτικός οργασµός αντικατοπτρίζει έναν δηµιουργικό οργασµό, ο οποίος µαζί µε την αναπόφευκτη µετριότητα, σίγουρα µε
τον καιρό θα µας δώσει και µεγαλόπνοα έργα”

ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
Μπορεί στα 8 χρόνια της θητείας της η σηµερινή δηµοτική αρχή
να µην πρόκανε να φροντίσει το Κάστρο, το Ξενία, την Παρηγορήτισσα, τα παλιό δηµαρχείο, το αρχοντικό Παπακώστα, τα
διατηρητέα κτίρια, τον Άραχθο, το Τουριστικό Περίπτερο, το Ιµαρέτ, πρόλαβε όµως να µοιράσει λίµπες στους δηµότες της πόλης
για να τις σπάσουν το Μεγάλο Σάββατο.

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ, συγγραφέας (τεύχος 31)
“Αν η ανθρωπότητα αγαπούσε στην πλειοψηφία της το διάβασµα, θα είχαµε µια άλλη ανθρωπότητα και διάφοροι πολιτικοί και
άλλοι παράγοντες δεν θα είχαν µια τόσο «εύκολη» επαγγελµατική ζωή”

Ίσως για να µην "τα κάνουν λίµπα" τη Μεγάλη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεµβρίου, αγαπητό µου πνεύµα. Ίσως
όµως απλώς να "ζήλεψε" τους Πετανίτες. Μπότια εκείνοι, λίµπες
αυτοί!

ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΤΗ, σκηνοθέτης (τεύχος 28)
“Η ύπαρξη των φροντιστηρίων είναι ένα φαινόµενο που µε σοκάρει. Το γεγονός ότι οι µαθητές πηγαίνουν το πρωί στο σχολείο
και το απόγευµα στο φροντιστήριο, επειδή το σχολείο δεν αρκεί,
είναι απίστευτο!”

∆εν γνωρίζω, αγαπητό µου πνεύµα, πόσοι εκ των αυτοδιοικητικών, µε τον Καλλικράτη, θα επιστρέψουν τα κοστούµια που
έρραψαν, γνωρίζω όµως ότι τουλάχιστον ένας εξ αυτών παρήγγειλε από τώρα πλερέζες.

ΠΕΤΡΟΛΟΥΚΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ,
µουσικός (τεύχος 25)
“Τα νέα παιδιά δεν διδάσκονται την παράδοση γιατί το απαγορεύουν. Πάνε να µας αλλάξουν τα ήθη και έθιµα, τη δηµοτική µας
παράδοση. 'Ισως κάποιοι θέλουν να µας αφανίσουν. Οι έξω είναι
µέσα τώρα. Σε πενήντα χρόνια θα είµαστε απόδηµοι στον τόπο µας”

∆ιαβάζω ότι ο πρώην υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε Γιώργος Σιουφλιάς,
φιλοξενούµενος του επίσης πρώην αρτινού υπουργού Γιώργου
Παπαγεωργίου, συναντήθηκε µε πολιτικούς του φίλους στα
Τζουµέρκα, µεταξύ αυτών και µε τον επικεφαλής της µείζονος
µειοψηφίας στον ∆ήµο Αρταίων Γιώργο Κοτσαρίδα. Άραγε για
καλό του (τρίτου) Γιώργου; αναρωτιέµαι αγαπητό µου πνεύµα. Τι
λέει ο Κώστας;

ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ, πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος (τεύχος 42)
“Το πρόβληµα της αποστασιοποίησης των νέων από το αποδηµικό κίνηµα, δεν είναι µονοδιάστατο ως προς τα αίτια. Είναι το
έλλειµµα βιωµάτων από τη γενέτειρα, η αδυναµία των οικογενειών τους να τους καθοδηγήσουν σωστά, οι όχι και τόσο φιλικές
προς το δηµοτικό τραγούδι επιλογές των δισκογραφικών εταιρειών, αλλά και η αποστροφή των µέσων επικοινωνίας και ψυχαγωγίας προς αυτό”

Είναι θλιβερό, αγαπητό µου πνεύµα, η ευωδία των πορτοκαλανθών να σκεπάζεται από τη µυρωδιά των πορτοκαλιών που σαπίζουν στο έδαφος και σκέφτοµαι ότι έτσι συµβαίνει και στη ζωή,
δυστυχώς.
Σάπιοι άνθρωποι εµποδίζουν κάθε ανθοφορία νέων ιδεών , επειδή, ίσως, πιστεύουν ότι είναι αναντικατάστατοι.

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ , πρόεδρος της Κ.Ο. του Σύριζα (τεύχος 49)
“Η κρίση είναι το πρόσχηµα για να καταργηθούν κοινωνικά δικαιώµατα”

Και τώρα µε τον Καλλικράτη αναρωτιέµαι, αγαπητό µου πνεύµα,
θα σταµατήσει η διαφθορά στις πολεοδοµίες και αλλού;

ARTHUR CLARKE, συγγραφέας (τεύχος 30)
“Πρέπει να αποικήσουµε το διάστηµα. ∆εν είναι απλώς θέµα
εξερεύνησης. Η επιβίωσή µας, ως είδος, εξαρτάται από το αν θα
βγούµε στο διάστηµα και αυτό πρέπει να το καταλάβουµε”
IAN STEWART, συγγραφέας, (τεύχος 35)
“H επιβίωσή µας ως είδος απαιτεί νέα σύνορα, και το ∆ιάστηµα
ειναι το µόνο που έµεινε. Για αυτό ας ξεκινήσουµε!”
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ,
συγγραφέας (τεύχος 32)
“Θα έριχνα τους Ελληνάρες και τα λαµόγια κάθε είδους στον
Καιάδα. ∆εν ξέρω τι άλλο, νοµίζω πως η κατάσταση είναι µη αναστρέψιµη”

Αντίλογος

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ARTA PRESS
ΑΡΤA

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, νοµάρχης Άρτας (τεύχος 16)
“Στο τέλος της θητείας µου εκείνο που θα µε άφηνε βαθιά ικανοποιηµένο θα ήταν να έχει αναδειχθεί η Αρτα σε ένα πολιτισµικό
και τουριστικό κέντρο”

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

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ,
συγγραφέας - δηµοσιογράφος (τεύχος 38)
“∆εν µ' αρέσει που η Άρτα παραµένει "κλειστή" στις προκλήσεις
των καιρών, αντιµετωπίζοντας ως "ξένους", τους Αρτινούς της
διασποράς αντί να εκµεταλλευθεί αυτό το σηµαντικό κεφάλαιό
της. ∆εν µ' αρέσει όταν βλέπω "παλιούς"- µέτριους ανθρώπους
να ποδηγετούν την ανάπτυξη και να µην αφήνουν τους νέους να
πετάξουν”

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

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
DALI CAFE
eNVy
THERAPY BAR
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Του ∆ηµήτρη Βάσσου*
Η κύρια θεµατογραφία της αναδροµικής µου έκθεσης ( στην Πάτρα από 12
Απριλίου µέχρι 15 Μαΐου µε 16 ακουαρέλλες και 18 µολύβια) εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό από τις οπτικές προσλαµβάνουσες της πόλης µας, µια και
αυτή είναι η πηγή των ερεθισµάτων µου.
Η ακουαρέλλα και το µολύβι, αντίθετα µε το λάδι, που χαρακτηρίζεται από
την στιβαρότητα του, είναι τεχνικές που χρησιµοποιώ σε αυτή την δουλειά
µου εσκεµµένα, γιατί εκφράζουν το ευαίσθητο και φευγαλέο χαρακτήρα
των θεµάτων αυτών. Σκηνές σαν το θέατρο µε την πόλη που φεύγει, αλλά
µπαίνει στο δωµάτιό σου και επιµένει να σε πάρει µαζί της, εσωτερικά µε
έντονα χρώµατα ,όµορφα και εκφραστικά πρόσωπα που έζησες λίγες στιγµές ή και περισσότερες µαζί τους. Κοµµάτια από µνήµες προσώπων και
πραγµάτων που δεν σου ανήκουν, αλλά σου δίνουν ένα συναίσθηµα πληρότητας και χαράς. Θέµατα που µου αρέσουν και αγαπώ και γι΄αυτό προσπαθώ να τα ζωγραφίσω.
Η θεµατολογία των πινάκων µου δεν έχει καµία σχέση µε την νοσταλγία
για την παλιά πόλη. Όχι βέβαια . Και οι σύγχρονες πόλεις µπορούν να
είναι πολύ όµορφες. Εκφράζω όµως µια θλίψη για την αλλοτρίωση και
καταστροφή του ιστορικού κέντρου, που θα έπρεπε όπως σε όλες τις
ευρωπαϊκές πόλεις να προστατεύεται και να αναδεικνύεται.
Ίσως αποτελεί και µία πρόταση για να σωθεί ό,τι αποµένει.
Τι βλέπει ο επισκέπτης
Με αφορµή όλα παραπάνω και από το γεγονός ότι και
η προηγούµενη έκθεσή µου είχε σαν θέµα την πόλη
της Άρτας, τίθεται έναν προβληµατισµός, τουλάχιστον για µένα, πάνω στην αισθητική της πόλης µας
και συγκεκριµένα του ιστορικού της κέντρου που
είναι και η πλέον πολυσύχναστη και αναγκαστικά
επισκέψιµη περιοχής της.
Τι βλέπει ο επισκέπτης ή ο κάτοικος αυτής της πόλης
; α) Τις τεράστιες και απαράδεκτης αισθητικής επιγραφές των καταστηµάτων β) τα κατεστραµµένα και θλιβερά, βρίθοντα αποτσίγαρων παρτέρια, µε τα αναιµικά φυτά
και τα δενδράκια,οσα απέµειναν, που αποψιλώνονται βάναυσα
στο βωµό της βιτρίνας και της τέντας του κάθε καταστηµατάρχη. γ)
πλήθος αυτοκινήτων παράνοµα παρκαρισµένων στα πεζοδρόµια και στον
πεζόδροµο δ) την απαράδεκτη και ξένη προς την αισθητική και παράδοση
της πόλης µας χρωµατική επένδυση των κτιρίων ε) τα κατεστραµµένα
πεζοδρόµια στ) την βάναυσα επενδεδυµένη µε έγχρωµες αλουµινοκατασκευές, δίκην νεοπλουτικών γουναρικών, εξαιρετική τοιχοποιία της οδού
Σκουφά ζ) την εγκατάληψη στη φθορά του χρόνου των λίγων σωζόµενων
αξιόλογων αισθητικά κτιρίων, µεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρω το
αρχοντικό του Ζάρα (παλιό ∆ηµαρχείο), το µέγαρο Καζατζή, το µέγαρο
Παπακώστα, το κτίριο Παναβέλη κ.ά.
Όλα αυτά µας πείθουν για το αυταπόδεικτο.
Και δεν είναι απαραίτητο να βλέπουµε µόνο την πρόσθια όψη των κτιρίων
αυτών.Και ας µην διαφεύγει της προσοχής µας ότι δεν είναι µόνο τα διατηρητέα κτίρια που χαρακτηρίζουν την αισθητική µιας πόλης, αλλά η γενική της εικόνα. Η καλαισθησία και η αισθητική ποτέ δεν υπήρξαν κριτήρια
των ανθρώπων της πόλης µας, µε ελάχιστες εξαιρέσεις τον αείµνηστο
∆ήµαρχο Κώστα Βάγια που λάτρεψε την Άρτα και το νυν ∆ήµαρχο Πάνο
Οικονοµίδη που µε πυγµή πραγµάτωσε το όνειρο του Αποστόλη Τσιρογιάννη, την ∆ηµοτική Πινακοθήκη.

Εικαστική πρωτοβουλία
Ας µην ξεχνάµε όµως και µερικές αξιόλογες φωνές, εξ Αθηνών ορµώµενες κυρίως, που δεν ζουν όµως την ισοπεδωτική καθηµερινότητα της
πόλης µας. Πέραν αυτών ουδείς.
Είναι γεγονός αναµφισβήτητο. Η γενιά µας στην αισθητική δεν έδωσε εξετάσεις και κόπηκε, αλλά δεν προσήλθε καν.
Ό,τι και να µας δείξουν οι επόµενοι από µας στον τοµέα αυτό και µε όποιο
τρόπο το δείξουν θα έχουν δίκαιο.
Αξίζει να αναρωτηθούµε τι βλέπουν οι νέοι µας και σε τι οπτικά ερεθίσµατα ανατρέφονται. Υπάρχει µεγάλη διαφορά µε τους νέους των ευρωπαϊκών πόλεων που ζουν µέσα στην ιστορία και την αισθητική. Απο ποιο επίπεδο αναφοράς θα κινηθούν προς τα άνω για να βελτιώσουν και σε ποιο
βαθµό, τον εαυτό τους και την πόλη τους, όταν αυτή σήµερα τους εκπαιδεύει ανεπαίσθητα, ύπουλα, παθητικά, καταλυτικά και καθηµερινά σε απαράδεκτες αισθητικές απόψεις ;
Αγαπητέ ∆ήµαρχε σίγουρα µπορεί να γίνει κάτι έστω και τώρα.
Αλήθεια πόσο χρονοδιάγραµµα θα µπορούσε να δοθεί και
ποια κίνητρα, ώστε η υπέροχη αυτή πέτρα των προσόψεων των κτιρίων της Σκουφά να απαλλαγεί από τα
φθηνά φτιασίδια του προσωπικού γούστου και όχι
της αισθητικής του κάθε καταστηµατάρχη ;
∆εν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 τα καταστήµατα
που σεβάστηκαν το αισθητικό αυτό στοιχείο και
µάλιστα το ανέδειξαν.
Με την ευκαιρία αυτής της έκθεσης ας µου επιτραπεί να αναφερθώ και στο ότι αρκετοί αρτινοί και
ο υπογράφων µαζί προχωρήσαµε στην σύσταση
πριν από ένα χρόνο περίπου µιας αστικής εταιρίας
της «Εικαστικής Πρωτοβουλίας» µε σκοπό να στηρίξουµε σε αγαστή συνεργασία µε τους «φίλους της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης» των Αθηνών ,την λειτουργία της ∆ηµοτικής
Πινακοθήκης και της προσπάθειες στον τοµέα αυτό του εκάστοτε ∆ηµάρχου. Είµαστε όµως λίγοι και πρέπει να γίνουµε πολύ περισσότεροι .
Αλλά η τέχνη δεν εγκλωβίζεται ούτε σε µουσεία ούτε σε πινακοθήκες
ούτε σε θέατρα.
Πρέπει να είναι ελεύθερη να ζείς µέσα σε αυτή και να αντανακλά στο
ρυθµό κάθε ενέργειας του ατόµου .
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η έκθεση µου στην Πάτρα γίνεται στον πολυχώρο πολιτισµού και ψυχαγωγίας Inteal, µια σύγχρονη καφετέρια σε ένα παλιό ύπεροχης αισθητικής κινηµατοθέατρο, που κατακλύζεται καθηµερινά από νέους ανθρώπους. Πιστεύω ότι τα ερεθίσµατα θα είναι
θετικά, άσχετα αν τα έργα µου αρέσουν ή όχι. A

* Ο ∆ηµήτρη Βάσσος
είναι κτηνίατρος

7 ARTA PRESS

ARTA PRESS 50_typ

4/12/10

3:10 PM

™ÂÏ›‰·8

∆∞∫∏™ ™√À∫∞™
Της Βάντας Κουτσοκώστα*
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Γόνος µεγάλης µουσικής οικογένειας, των Σουκαίων, γιος του
αξέχαστου βιολιτζή Φώτη Σούκα, περπάτησε από νωρίς στα χνάρια τους. Έµαθε σαντούρι µε τα πρώτα γράµµατα, καθώς έπαιζε
πλάι στον πατέρα του σε γάµους και πανηγύρια και αγωνίστηκε
ώστε να φτάσει επάξια στην κορυφή της επιτυχίας για να αφήσει
ανεξίτηλη σφραγίδα στα µουσικά µας πράγµατα.
Από τις φτωχογειτονιές και τις αλάνες στο Κοµπότι της Άρτας,
ανέβηκε στα πιο γνωστά λαϊκά πάλκα µε συνεργασίες όπως
Βαµβακάρη, Ρούκουνα, Χιώτη, Μητσάκη, Τσιτσάνη, Καλδάρα και
έγινε περιζήτητος τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, όπου
θα ακούσεις τραγούδια του σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αρκεί να
υπάρχουν Έλληνες. Αρκετές συνθέσεις του θεωρούνται λαϊκά
µουσικά αριστουργήµατα ενώ τα τραγούδια του ξεχωρίζουν για
τη µελωδία, καθώς είναι ο συνθέτης που έδωσε πρωτεύουσα
θέση σε παραδοσιακά, λαϊκά όργανα όπως σαντούρι, ακορντεόν, βιολί, κλαρίνο, κρουστά ή χάλκινα.
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«Από τις δηµιουργίες του Τάκη Σούκα δεν πετάς τίποτα» έλεγε ο Στέλιος Καζαντζίδης ο
οποίος τα τελευταία χρόνια της δισκογραφίας του, δεν τραγουδούσε παρά µόνο δηµιουργίες του και φρόντιζε στις ηχογραφήσεις να φωνάζει εκείνο το χαρακτηριστικό «γεια
σου µεγάλε Τάκη Σούκα».
Ο ίδιος θα εξηγήσει:
« Ο Στέλιος ήταν γενναιόδωρος µε τους συνεργάτες του, σεβόταν τους δηµιουργούς.
Αυτή τη φράση την έλεγε σε κάθε ηχογράφηση µια και δυο φορές και µετά έδινα αγώνα
να τη βγάλουµε. Αν δεν υπήρχαν οι δηµιουργοί έλεγε, οι τραγουδιστές δεν θα είχαν λόγο
ύπαρξης. Αν δεν αγγίξει την ψυχή το τραγούδι, δε φτάνει στο αυτί και τα χείλη».
∆εξιοτέχνης στο σαντούρι και το ακορντεόν, µε πηγαίο ταλέντο στη σύνθεση, θα αναζητήσει περισσότερες γνώσεις, ξεκινώντας από το µουσικοφιλολογικό σύλλογο «Σκουφάς» Άρτας, και φτάνοντας ως τη µουσική σχολή του Αλέκου Λασκαρίδη.
«Η µουσική είναι πάνω απ όλα ταλέντο, αλλά δεν αρκεί µόνο αυτό», θα πει, «απαιτείται
συνεχής άσκηση, καλλιέργεια, αλλά και ανοιχτό µυαλό, να πιάνεις το σφυγµό της εποχής, µε συνέπεια στην ιστορία και τις αξίες σου» .
Τον ρωτάω αν τα νέα παιδιά ανταποκρίνονται σε αυτό και αν ενδιαφέρει καταξιωµένους
συνθέτες όπως ο ίδιος να δείξουν το δρόµο.
«Τα περισσότερα νέα παιδιά βιάζονται, όλη τους η προσπάθεια αποσκοπεί στην αναγνωρισιµότητα» απαντά, «και την ευθύνη τη φέρουν τα διάφορα ριάλιτι σώου που τα στρέφουν εκεί. Όσο για µας τους παλιότερους…πρέπει να κάνουµε κάτι. Προσωπικά, έχω
δηµιουργήσει µε το γιο µου το Φώτη ο οποίος είναι εκπληκτικός ενορχηστρωτής, ένα
στούντιο, και προωθούµε νέες φωνές δίνοντάς τους ανέκδοτα λαϊκά τραγούδια, µε κριτήριο την αξία της φωνής και το µεράκι ».
Του λέω πως τον τιµάει αυτό, αν αναλογιστεί κανείς ότι έχει συνεργαστεί µε µύθους και
είναι δηµιουργός τόσων µεγάλων επιτυχιών και µου λέει πως «αυτό πρέπει να κάνουν
όλοι όσοι αγωνιούν για τη συνέχεια του καλού λαϊκού τραγουδιού».
Του υπενθυµίζω τις επιτυχίες του και µε τη σεµνότητα που τον διακρίνει χαµογελά.
Τι να πρωτοθυµηθείς! Από την πρώτη επιτυχία «Ποιο δρόµο να πάρω» µε τη Γιώτα Λύδια,
ή «Ερωτά µου αγιάτρευτε» µε τον Κώστα Κόλια , ως «Μια ζωή µέσα στους δρόµους» µε
Χαρούλα Αλεξίου, «Ταχεία» µε Ελένη Βιτάλη, «Εσύ µιλάς στην καρδιά µου» µε Γιώργο
Μαργαρίτη, «∆έν µπορείς εσύ» µε Θανάση Κοµνηνό και πιο πρόσφατα «Τα χάρτινα» της
∆ήµητρας Γαλάνη ή «Ξενιτιά µου » µε τον Πασχάλη Τερζή και την Ελένη Βιτάλη. Και
βεβαίως τις κορυφαίες συνεργασίες µε Στράτο ∆ιονυσίου και Στέλιο Καζαντζίδη και τραγούδια – ύµνους, όπως «Άκου ρε φίλε», «Υποκρίνεσαι», «Ο λαός τραγούδι θέλει», «Τραγουδώ», «Ει καπετάνιε», «Και που Θεός», «Στην οδό της τρέλας» και τόσα άλλα…
Πρόσφατα τον απολαύσαµε στο Χαµάµ όπου παρουσίασε ανέκδοτα τραγούδια και ζητάω
να µάθω περισσότερα.
«Επιλέγω πλέον ήσυχες µουσικές σκηνές , όπου πηγαίνει κανείς να ακούσει και όχι να
εκτονωθεί και κάποιες συναυλίες» µου λέει.
«Ως δηµιουργός δεν εφησυχάζω. Σύντοµα, θα κυκλοφορήσει η δουλειά µου µε τη βυζαντινή, δωρική φωνή του Γιώργου Υδραίου. Η ενορχήστρωση είναι του γιου µου Φώτη, που
τον συναντάµε και ως συνθέτη - στιχουργό, µαζί µε τους Νίκο Μπακογιάννη, Λίτσα Αρχοντα, Βάντα Κουτσοκώστα, Κώστα Μπαλαφούτη, Γιώργο Βρούβα. Συµµετέχουν η Λένα
Αλκαίου , ∆έσποινα Γλέζου ,Σοφία Μιχαηλίδου, Μαρία Σπυροπούλου».
Είναι Ηπειρώτης και η οικογένεια µετράει γι αυτόν ως η µεγαλύτερή του επιτυχία.
«Τα παιδιά σας ακολουθούν την οικογενειακή παράδοση » ,παρατηρώ.
«Εκτός της κόρης, η οποία αν και ταλαντούχος µουσικός, στράφηκε στη συγγραφή»
συµπληρώνει.
«Και πάει περίφηµα. Το µυθιστόρηµά της «Ο Ρωµανός και το µυστήριο της Ονειρίας» είναι
από τα καλύτερα βιβλία της τωρινής προεφηβικής λογοτεχνίας, τον διαβεβαιώνω.
«Όπου να ναι κυκλοφορεί και το δεύτερο » µου λέει µε περηφάνια.
Σχολιάζω τα µουσικά µας πράγµατα λέγοντας πως εκλείπουν σήµερα τα καλά λαϊκά και
συµφωνεί:
« Επικρατεί το φτηνό, το εύκολο. Όλα στον υπολογιστή µια σούπα και έτοιµο το τραγούδι. Επιλέγεται «πακέτο» όχι φωνή, life style, όχι ποιότητα. Τα µεγάλα τραγούδια όµως
απαιτούν ερµηνευτικές ικανότητες. Ακυρώνονται έτσι οι µεγάλοι δηµιουργοί ».
Προτού κλείσει η συζήτηση προσπαθώ προσεγγίσω τη βαθύτερη πηγή έµπνευσής του.
Επισηµαίνω ότι σε πολλές δουλειές του συναντάµε ορχηστικά κοµµάτια ηπειρώτικα,
όπως η Φράσια, ή Γενοβέφα, ενώ αρκετά τραγούδια στηρίζονται σε παραδοσιακούς δρόµους.
«Μεγάλο σχολείο για µένα η Ήπειρος και η µουσική µας παράδοση» παραδέχεται. Το
λαϊκό τραγούδι προεκτείνει το δηµοτικό και απλώνει ρίζα στο βυζάντιο. Τίποτα σηµαντικό δε γίνεται ξεκοµµένο από τη ρίζα. Αν γίνει, µαραίνεται σύντοµα γιατί του λείπουν οι
χυµοί της γης, η νοστιµιά που κάνει τα τραγούδια να ξεχωρίζουν, να αντέχουν στο
χρόνο». A

*Η Βάντα Κουτσοκώστα είναι
στιχουργός, συγγραφέας
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Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*
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τραπεζίτη»
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Πίσω από το κρυπτωνύµιο «Κροίσος» βρίσκεται, κατά δήλωσή
του, γνωστός Γάλλος τραπεζίτης, υποδιευθυντής µεγάλης τράπεζας, ο οποίος απαυδισµένος από τη διαφθορά του συστήµατος που τον ανάδειξε, κι ενόψει της επικείµενης κατάρρευσής
του το φθινόπωρο του 2008, έκανε την «ηρωική» του έξοδο
γράφοντας τούτο το βιβλίο. Ακόµη κι αν δεν µπορούµε να
ελέγξουµε την ταυτότητα του γράφοντος, κι άρα την πλήρη
εγκυρότητα της µαρτυρίας του, µικρή σηµασία έχει για την
ανάγνωση αυτού του βιβλίου που διαβάζεται σαν συναρπαστικό µυθιστόρηµα –θυµίζοντας πότε κατασκοπικό θρίλερ, πότε
νουάρ, πότε ελαφριά κοσµοπολίτικη ηθογραφία– αναπαριστώντας µέρα τη µέρα τον τελευταίο µήνα µέχρι την αποφράδα
–για το τραπεζικό σύστηµα, µα όχι µόνο– ηµέρα της κατάρρευσης του κολοσσού που άκουγε στο όνοµα Lehman
Brothers. Ήταν η απαρχή ενός ντόµινο που στην Αµερική οδήγησε στο κλείσιµο εκατοντάδων µεγάλων, µεσαίων και µικρών
τραπεζών (και πολλών περισσότερων επιχειρήσεων, βέβαια),
βάζοντας οριστικά στον κύκλο της ύφεσης ολόκληρο τον ανεπτυγµένο κόσµο. Η αξία της µαρτυρίας του «Κ» έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι –µοιάζει να– είναι ο απόλυτος insider.
Ανήκοντας στο στενό κύκλο των ανθρώπων που διεύθυναν το
ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα, και των οποίων ο τρόπος ζωής
ουδεµία σχέση είχε –και έχει;– µε των κοινών θνητών –ο αφηγητής αγοράζει ρόλεξ αξίας 300 χιλιάδων ευρώ απλώς και
µόνο επειδή το να το φοράς φανερώνει «δύναµη»– µας δίνει
µια γλαφυρή εικόνα της παράλυσης του συστήµατος µπροστά
στην επερχόµενη καταστροφή. Ο στρουθοκαµηλισµός, η πίστη
στην αέναη χρηµατιστηριακή ευφορία, στο αόρατο χέρι της
αγοράς που την τελευταία στιγµή θα τα διορθώσει όλα, µα
κυρίως η βαθύτατα διεφθαρµένη λογική που κυριαρχούσε σε
όλο το σύστηµα, έκαναν διευθυντές τραπεζών και µεγάλων
επενδυτικών οµίλων να κρύβουν κάτω από το χαλί τις αδικαιολόγητα τεράστιες ζηµίες τους, µε την ελπίδα ότι, αν δεν κάνεις
τίποτε, η µπόρα στο τέλος θα περάσει. Ο «Κ» µας βάζει µε
γλαφυρό τρόπο, που µαρτυρά συγγραφικό ταλέντο, στα άδυτα
µυστικών συσκέψεων, αποκαλυπτικών συζητήσεων στο περιθώριο «τυπικών» συναντήσεων, στην καρδιά ενός συστήµατος
το οποίο φαίνεται να έχει ως µοναδική του αποστολή την εξασφάλιση και την αύξηση της περιουσίας των πλούσιων πελατών της, δίχως αυτή να υπόκειται σε φορολόγηση και έλεγχο.

Έτσι, πέρα από το να καταδεικνύει την ένοχη παράλυση ενός
θιάσου κακοµαθηµένων στελεχών, τους οποίους οι απλοί πολίτες πληρώνουµε και θα πληρώνουµε για καιρό, η ιστορία του
Κροίσου είναι συναρπαστική στο βαθµό που σε κάνει να συνειδητοποιείς τους εξωφρενικούς νόµους που διέπουν τη λειτουργία των µεγάλων τραπεζών υπό «κανονικές συνθήκες».
Αν, για παράδειγµα, αναρωτιέστε µέσα από ποιους µηχανισµούς καταφέρνουν, σήµερα, εδώ στην Ελλάδα, οι έξυπνοι
συµπολίτες µας να «φυγαδεύουν» τα χρήµατά τους στους
φορολογικούς παραδείσους του εξωτερικού (σίγουρα όχι σέρνοντας βαλίτσες ανά την Ευρώπη), διαβάστε αυτό το βιβλίο και
οι απορίες σας θα λυθούν. Αν, επίσης, αναρωτιέστε, ποιο ρόλο
παίζουν στην καρδιά της Ευρώπης χώρες όπως η γνωστή µας
Ελβετία (υπερβολικά «καρφωµένη», πια), αλλά και το Λουξεµβούργο, και βεβαίως «ροµαντικά» κρατίδια όπως η Ανδόρα και
το Λιχτενστάιν, η απάντηση είναι απλή: Για να µην πληρώνουν
φόρους οι πλούσιοι συµπολίτες µας, καθώς και οι απανταχού
κροίσοι, δικτάτορες, ηγεµόνες, παραστρατιωτικοί, εγκληµατίες
πολέµου, και λοιπά «µπουµπούκια» που βρίσκουν συµµάχους
στις σκοτεινές παρυφές του τραπεζικού συστήµατος. Είναι
προφανές ότι αν δεν χτυπηθούν πρώτα και σε βάθος τα υπερεθνικά αυτά συστήµατα ανακατανοµής του πλούτου υπέρ των
λίγων, τότε και οι πολλοί θα είναι όλο και λιγότερο διαθέσιµοι
να συνεισφέρουν τον οβολό τους – και ποιος θα µπορεί να τους
κατηγορήσει;
Η άνοιξη σχεδόν µπήκε, αλλά οι εκδότες δεν έχουν ρίξει ακόµη
το βαρύ πυροβολικό τους στην αγορά, αφού ο Μάρτης ήταν ο
πιο «παγωµένος» µήνας των τελευταίων ετών. Εξαίρεση, το
Μεταίχµιο, το οποίο έχει ποντάρει πολλά στο νέο µυθιστόρηµα
της Σοφίας Νικολαΐδου, η οποία «µετακόµισε» στον οίκο της
Ιπποκράτους αφήνοντας πίσω της τον Κέδρο, στον οποίο είχε
βγάλει µέχρι σήµερα όλα της τα βιβλία. Μια γρήγορη µατιά στο
µυθιστόρηµα «Απόψε δεν έχουµε φίλους», που διαδραµατίζεται σε τρεις διαφορετικές φάσεις της σύγχρονης ελληνικής
Ιστορίας, δείχνει ότι η Νικολαΐδου έχει κερδίσει ένα δύσκολο
στοίχηµα, πετυχαίνοντας άλµα στη µέχρι σήµερα ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα συγγραφική της πορεία. Θα επανέλθουµε,
βέβαια, αναλυτικότερα τον επόµενο µήνα. A
*Ο Κώστας Κατσουλάρης
είναι συγγραφέας και βιβλιοκριτικός.
kostas.katsoularis@gmail.com
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Liars
“Sisterworld”
Mute rec.
Έπειτα από το διάστηµα που περάσανε στο Βερολίνο οι Liars επιστρέψανε στο
Λος Άντζελες και ηχογραφήσανε για πρώτη φορά µετά το ντεµπούτο τους επί
αµερικανικού εδάφους. Οι στίχοι είναι σαφώς επηρεασµένοι από τον αστικό τρόπο
ζωής και κινούνται µεταξύ φόβου, ονείρου, παραληρήµατος και παράνοιας. Αποκορύφωµα του δίσκου αποτελεί το χειµαρρώδες “scarecrows on a killer slant”, µια
σφοδρή επίθεση στο µοντέλο της σύγχρονης κοινωνίας. Κατά τ’ άλλα το
sisterworld νοµίζω ότι είναι ο λιγότερο εξωφρενικός δίσκος που έχουνε κυκλοφορήσει, µε αρκετά ηλεκτρονικά στοιχεία και ελάχιστα ξεσπάσµατα, χωρίς αυτό
να σηµαίνει ότι αποφευχθήκανε οι χαοτικές καταστάσεις. A

Piano magic
“Ovations”

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

Dead man΄s bone
“Dead man΄s bone”
Anti rec.
Οι Dead man’s bone είναι το ντουέτο του Zach Shield µε τον ηθοποιό Ryan
Gosling. Καταρχήν κάποιες λεπτοµέρειες. Πριν καν αρχίσουνε να συνθέτουνε
είχανε αποφασίσει να µην χρησιµοποιήσουνε ηλεκτρικές κιθάρες και να µην
κάνουνε πάνω από τρεις εκτελέσεις για το κάθε τραγούδι µε σκοπό να δοθεί ερασιτεχνική χροιά στο υλικό. Άλλο θεµελιώδες στοιχείο είναι η χρησιµοποίηση παιδικής χορωδίας, που ενώ φορές βοηθάει να µετριαστεί η κλειστοφοβικότητα που
αποπνέει ο δίσκος άλλες βαραίνει απόκοσµα την ατµόσφαιρα. Τέλος το πιάνο σε
δύο τρία κοµµάτια πραγµατικά ραγίζει... ό,τι είναι δυνατόν να ραγιστεί. Έκπληξη
µεγατόνων ο δίσκος και πόσο µάλλον που έρχεται από το πουθενά, ή µήπως απ’
το έρεβος!; A

David Cronenberg’s wife
“Hypnagogues”
Bland rec.

Darla distribution rec.
Οι Piano magic είναι σίγουρα µια απ’ τις πιο ευρηµατικές κιθαριστικές µπάντες που
µπορεί µε άνεση ν’ αλλάζει ύφος οποτεδήποτε. Το Ovations αποτελεί µια ακόµη
απόδειξη της συνθετικής τους δεινότητας, αλλά κυρίως του τρόπου που χειρίζονται τον ήχο τους ώστε ακόµα και οι πιο απλές µελωδίες να µην προκαλούνε σε
καµιά περίπτωση πλήξη αλλά ακριβώς το αντίθετο. Τραγούδια όπως τα “the blue
hour” και “recovery position” στιγµές γίνονται αβάσταχτα και φέρνουνε στο µυαλό
κάτι από το µεγαλείο των Cure, ενώ το “on edge” επικυρώνει την γενικότερη αντίληψη ότι οι Piano magic είναι ένα συγκρότηµα που συνθέτει µουσική του παρόντος... A

Μετά το εκρηκτικό ντεµπούτο τους οι David Cronenberg’s wife κατεβάζουνε
ταχύτητα και στρέφονται προς την πλευρά των Velvet Underground και την ψυχεδέλεια γενικότερα. Μόνο το εναρκτήριο “Sweden” ενέχει κάποια από τη δυναµικότητα του προηγούµενου δίσκου. Από εκεί και κάτω το υλικό ταλαντεύεται µεταξύ Dylan και Reed µε τον τίτλο του δίσκου να αντικατοπτρίζει το όλο κλίµα. Η ιλαρότητα και η ειρωνική χροιά των στίχων πάντως παραµένει αµείωτη. Και τέλος
επειδή πολλοί το είχαµε απορία το όνοµα της συζύγου του Cronenberg είναι
Caroline Zeifman. Τι να ‘χει βιώσει κι αυτή η γυναίκα! A
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Όπως αναµενόταν, το λειτουργικό σύστηµα του iPad στηρίζεται στο iPhone και
γι'αυτό υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής όλων των εφαρµογών του App
Store σε πλήρη οθόνη µε ειδικό βάρος να δίνεται στα παιχνίδια και στα e-Books.
Όλες οι εφαρµογές του App store θα είναι διαθέσιµες και θα υποστηρίζονται
από το iPad. Εξυπακούεται βέβαια ότι στο άµεσο µέλλον θα υπάρξουν και iPadonly εφαρµογές, οι οποίες θα εκµεταλλεύονται τις επιπλέον ίντσες της οθόνης

Το iPad είναι η πρόταση της Apple στην κατηγορία των Tablet. Γεννήθηκε µε

και τον πιο ισχυρό επεξεργαστή.

σκοπό να γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα στο iPhone/iPod Touch και τα συγγε-

Το iPad διαθέτει όλα τα εχέγγυα προκειµένου να γίνει η νέα πλατφόρµα ανά-

νή κινητά και στο MacBook προσφέροντας συγκεκριµένες λειτουργίες των 2

γνωσης e-book και e-magazines, πράγµα που δεν έχει καταφέρει κάποιος

προϊόντων µε πιο εύχρηστο τρόπο.

άλλος µέχρι στιγµής. Οι παραδόσεις των iPad ξεκινούν στις 3 Απρι-

Οι λειτουργίες αυτές, όπως τις ανέφερε ο Steve Jobs στην

λίου και πιθανόν την ίδια ηµέρα να γίνει διαθέσιµο το online

παρουσίαση του keynote, είναι: “Browsing the web. Doing

iBookstore για εκείνους που θα θελήσουν να διαβάζουν

email. Enjoying and sharing pics. Watching videos. Enjoying

ebooks σε αυτό. Η αναφορά αυτή θα κάνει αρκετά χαρούµε-

music. Playing games. Reading ebooks“.

νους τους βιβλιόφιλους, αφού ανακοινώθηκε η δωρεάν διά-

Το iPad λοιπόν υπόσχεται να δώσει µία φρέσκια πνοή σε

θεση 30.000 τίτλων, µια τεράστια και υπολογίσιµη ποσότητα.

καθηµερινές εργασίες µέσα από ένα γνώριµο interface,

Ο µεγάλος όγκος των δωρεάν ebooks πιθανόν έχει να κάνει

αυτό του iPhone/iPod Touch. Εξυπακούεται ότι ο touch

µε το ότι το Gutenberg project το οποίο ήταν το πρώτο

προσανατολισµός ενισχύεται ακόµη περισσότερο µε

project που αρχειοθετούσε δωρεάν ebooks, είναι πιθανόν να

multitouch σε συνδυασµό µε τη τεχνολογία IPS, κάτι που

περιληφθεί αυτούσιο στο ηλεκτρονικό κατάστηµα της

βλέπουµε πρώτη φορά σε φορητή συσκευή.

Apple. Επιπρόσθετα µεγάλες εφηµερίδες (λέγε µε New York

Η συσκευή µοιάζει σαν ένα µεγάλο iPhone µε οθόνη 9,7

Times) και περιοδικά (λέγε µε Wired) ήδη έχουν ανέβει στο

ιντσών και είναι κατασκευασµένη µε την τεχνική των

τρένο που ονοµάζεται Apple και θα διαθέσουν άµεσα τα

MacBook (unibody) από ένα µασίφ κοµµάτι αλουµινίου.

περιεχόµενά τους στην πλατφόρµα iPad. Το σίγουρο είναι

Εντύπωση προκαλεί το πάχος της συσκευής το οποίο

ότι όσα περιοδικά και εφηµερίδες έχουν την όρεξη να δου-

είναι µόνο 1,27 εκατοστά µε το βάρος να µη ξεπερνά τα

λέψουν και να προσαρµοσθούν στην νέα γενιά των tablets

700 γραµµάρια.

και τους καινούριους τρόπους παρουσίασης του content, θα

Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά του:

βγουν κερδισµένοι/α.

9.7-inch (diagonal) LED-backlit glossy widescreen Multi-

To σίγουρο είναι ότι η Apple έχει δηµιουργήσει φοβερό buzz γύρω από το iPad,

Touch display with IPS technology

για να συγκεντρώσει ένα user base αρκετά µεγάλο ώστε να αξίζει πλέον για

1024-by-768-pixel resolution at 132 pixels per inch (ppi)

βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους να µετακινηθούν σε µια νέα πλατφόρµα και

Fingerprint-resistant oleophobic coating

να επενδύσουν πάνω σε αυτή, αλλάζοντας άρδην το παγκόσµιο σκηνικό.

Support for display of multiple languages and characters simultaneously

Όσο για την Ελλαδίτσα µας, δυστυχώς το concept των eBooks φαντάζει ακόµη

16GB, 32GB, or 64GB flash drive

µακρινό. Ελπίζουµε µε την διάθεση των iPad στη χώρα µας, αυτό να αλλάξει

1GHz Apple A4 custom-designed, high-performance, low-power system-on-a-chip

και να αφυπνιστούν οι µεγάλοι εκδοτικοί οίκοι, οι εφηµερίδες και τα περιοδι-

Accelerometer/Ambient light sensor

κά… όσο ακόµη προλαβαίνουν!
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GADGETS

Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

Canon EOS 550D: DSLR mania
Αν και δεν έχει περάσει ούτε χρόνος
από το λανσάρισµα του τελευταίου
παιδιού της Canon στην κατηγορία
των DSLR απευθυνόµενες
σε ερασιτέχνες (την οποία κατηγορία
ουσιαστικά δηµιούργησε η ίδια
η Canon), το νέο της “παιδί”.
Είναι ένα πολλά υποσχόµενο νέο
µοντέλο, µε παρόµοιο αισθητήρα
µε αυτόν της κορυφαίας 7D.
Στα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν
την 550D κυριαρχούν τα 18.1 Mpixel της, η πολύ καλή ανάλυση της οθόνης,
η δυνατότητα για video (ακόµη και 30fps@1080p), η υποστήριξη καρτών
SD/SDHC/SDXC, το 63-zone SPC TTL, το πολύ καλό της grip και φυσικά η overall
πολύ καλή ποιότητα κατασκευής που ακούει στο όνοµα Canon.
Βέβαια όπως και για όλες τις άλλες DSLR, η ουσία είναι η προσπάθεια, το διάβασµα
το ταλέντο και ο χρόνος που µπορεί κάποιος να αφιερώσει για να φτάσει την ίδια
τη µηχανή στο αποτέλεσµα αυτός/η αποζητά.

Panasonic 50S20:
Plasmaτική τεχνολογία
Όσοι έσπευσαν να “θάψουν”
πρόωρα τις plasma οθόνες και
να τις διαγράψουν από τις
προτιµήσεις των καταναλωτών, µάλλον βιάστηκαν.
Η τεχνολογία plasma δηλώνει
περίτρανα παρούσα και ένας
από τους πιο αξιόλογους εκπροσώπους της, η Panasonic,
µας φέρνει τις νέες τάσεις.
Η S20 αποτελεί µια από τις εκπροσώπους του Full Lineup της Panasonic, µε χαρακτηριστικά όπως Full HD 600 Hz Sub
Field Drive, contrast 2.000.000:1, NeoPDP Panel 13ης γενιάς και φυσικά καταπληκτική πιστότητα του µαύρου, όπως παραδοσιακά οι plasma διαθέτουν και σε υπερθετικό βαθµό η Panasonic. Στην προκειµένη περίπτωση το value for money είναι
ένας όρος που ταιριάζει, καθότι οι 50 Full HD ίντσες της θα γεµίσουν το σαλόνι
σας αναµένοντας την αναπαραγωγή κατάλληλου περιεχοµένου
και δεν θα ζητήσουν αναλογικά τόσα πολλά από την τσέπη σας.

7Πηγή: katerelos - Τιµή: 745
Πηγή: ihoekfrasi.gr - Τιµή: 1190,00
Turbo X GPS: Affordable PNA
MLS Destinator Live Traffic: Live Navigation
Αν και το TMC εν Ελλάδι είναι άγνωστη λέξη, η MLS µας
εκπλήσσει µια ακόµη φορά προσφέροντας στην αγορά την µοναδική (µέχρι στιγµής) πλατφόρµα η οποία στη διαδροµή σας συνυπολογίζει την κίνηση και προτείνει εναλλακτικές διαδροµές.
Πέρα όµως από την live υπηρεσία για την κίνηση, η πλατφόρµα υπηρεσιών MLS Live, η οποία έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει δυναµική
και έξυπνη ενηµέρωση, λαµβάνει υπόψη της κάθε φορά τη θέση στην
οποία βρίσκεται ο οδηγός και προσφέρει value added υπηρεσίες.
Έτσι, το MLS Destinator liveTRAFFIC ενηµερώνει τον οδηγό, ανά πάσα στιγµή, για τις
τιµές της βενζίνης στην περιοχή που οδηγεί και τον πλοηγεί στο φθηνότερο κοντινό πρατήριο καυσίµων. Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη την ώρα, τη µέρα και τη θέση που βρίσκεται ο
οδηγός, τον πλοηγεί στο κοντινότερο ανοιχτό φαρµακείο καθώς και στο πλησιέστερο εφηµερεύων νοσοκοµείο ή κλινική.Ακόµη, δίνει την πλέον αξιόπιστη πρόβλεψη καιρού 6 ηµερών στην
περιοχή την οποία βρίσκεται ο οδηγός ή σε εκείνη που επιθυµεί να πάει.
To PNA προσφέρεται µε 6µηνη δωρεάν χρήση της υπηρεσίας κίνησης (TRAFFIC) αλλά και όλων των
άλλων live υπηρεσιών του χωρίς καµία επιπλέον χρέωση. Το συνολικό κόστος χρήσης της υπηρεσίας
κίνησης και των άλλων live υπηρεσιών θα ανέρχεται στα 6,99 ευρώ τον µήνα (συµπερ. ΦΠΑ).
Πηγή: plaisio.gr - Τιµή: 299

Turbo-X GPS: Affordable PNA
Το νέο GPS Turbo-X i50 από το Πλαίσιο µε πάχος µόλις 12mm, επίπεδη πρόσοψη, µοντέρνα εµφάνιση
και µεγάλη οθόνη 5.0 ιντσών 480 x 272 pixels, δείχνει
αρκούντως ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς ότι οι
Πασχαλινές (και όχι µόνο) διακοπές είναι κοντά τις ώρες
που γράφονται αυτές οι γραµµές.
Το Turbo-X i50 έρχεται µε Windows CE 6.0, Sirf Atlas IV Dual Core 533 MHz, µνήµη RAM 64MB, SiRF i3+ GPS,
Ginius Drive, χάρτες Ελλάδας Geointelligence µε δωρεάν
αναβαθµίσεις για 3 χρόνια και multimedia δυνατότητες.
Αν αναλογιστούµε επίσης ότι η τιµή των 139 ?, το πακέτο
γίνεται ακόµη πιο ενδιαφέρον και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για τα παρµπρίζ των αυτοκινήτων µας.
Πηγή: plaisio.gr - Τιµή: 139

Kingston SSDNow V+: Next Gen SSD
Η Kingston αντεπιτίθεται
µε τους νέους SSDNow V+ δεύτερης γενιάς,
προσπαθώντας να φτάσει το αντίπαλο δέος
που ονοµάζεται Intel. Η αλήθεια είναι
ότι δεν τα καταφέρνει και άσχηµα.
Επί της ουσίας αυτό σηµαίνει
ταχύτητα ανάγνωσης 230MB/sec και εγγραφής
180MB/sec χρησιµοποιώντας MLC NAND flash.
Mε την έλευση των Windows 7 και των εντολών trim,
έχουν επίσης εξαλειφθεί και τα προβλήµατα νεότητας
που παρουσίαζαν στο παρελθόν οι SSD δίσκοι, µε µείωση
της απόδοσής τους µε την πάροδο του χρόνου.
Επιπρόσθετα το brand name της Kingston,
ενός από τους µεγαλύτερων κατασκευαστών µνήµης
παγκόσµια, προϋποθέτει µια αξιόπιστη λύση
η οποία µάλιστα συνοδεύεται
από εφ’όρου ζωής εγγύηση.
Πηγή: Msystems - Τιµή: 180
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ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ
Γυρνώντας στα παλιά: πώς βρεθήκατε στο χώρο των εικαστικών τεχνών;
Από µαθητής ήθελα να γίνω ζωγράφος στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ή αρχιτέκτονας και γι αυτό παρακολούθησα αρκετά µαθήµατα σχεδίου. Τελικά συµβιβάζοντας (!) τα
δύο παραπάνω έγινα κτηνίατρος. Και επειδή η αγάπη δεν ξεχνιέται ποτέ, από φοιτητής
πέρασα ατελείωτες µέρες διαβάζοντας για την τέχνη και συχνάζοντας σε γκαλερί και
ατελιέ ζωγράφων επώνυµων και µη, βλέποντας, ακούγοντας, ρωτώντας, συζητώντας και
µαθαίνοντας όµορφα µυστικά γεµάτα µαγεία. Έτσι έκανα τη ζωγραφική χόµπυ µου.
Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στην ζωγραφική;
Όχι. Όταν ζωγραφίζω, εγώ συνήθως δεν µένω ικανοποιηµένος από τη δουλειά µου. Όταν
όµως βλέπω έργα άλλων ζωγράφων ζηλεύω και λυπάµαι που δεν τα έκανα εγώ. Η ζωγραφική για µένα δεν είναι ευτυχία, είναι διέξοδος.
Φύση και Τέχνη. Τί είδους σχέση;
Με την έννοια ότι τα πάντα είναι φύση, η τέχνη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µαζί της. Τα
πάντα περνούν πρώτα στην εµπειρία και ύστερα µε ένα µαγικό τρόπο στην εικαστική απόδοση. Τα νατουραλιστικά θέµατα δεν µε συγκινούν ιδιαίτερα.
Περιφέρεια και Πολιτισµός. Ασύµβατα µεγέθη;
Στη σηµερινή Ελλάδα, αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει στις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, είναι
δυστυχώς εξαιρετικά ασύµβατα µεγέθη. Όλα τα αξιόλογα πολιτιστικά δρώµενα συµβαίνουν µόνον σε µία πόλη και σε ελλάσονα βαθµό σε δύο-τρείς άλλες. Το γιατί είναι µία
πολύ παλιά ιστορία που κρατάει µέχρι τις µέρες µας. Πρέπει όµως να καταβληθεί κάθε
προσπάθεια ώστε αυτό να αλλάξει. Μικρές πόλεις όπως η Άρτα νοµίζω ότι είναι καταδικασµένες.
Τί θα αλλάζατε απο την σηµερινή εικόνα της Ελλάδας;
Πριν από µήνες διαβάσαµε στις εφηµερίδες ότι η ∆ανή Επίτροπος της Ε.Ε. έκανε πρόταση όλοι οι τεχνοκράτες των Υπουργείων της χώρας της, ανεξαρτήτου βαθµού, να αφήσουν τα γραφεία τους και για ένα διάστηµα να εργαστούν στην περιφέρεια µε σκοπό να
γνωρίσουν την πραγµατική εικόνα της χώρας τους. Σκέπτεστε να γινόταν κάτι παρόµοιο
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και εδώ; Πιστεύω πως οι σύγχρονοι ΄Ελληνες α) δεν ξέρουν πως, αλλά και β) δεν θέλουν
να εργαστούν. Υπάρχει διάχυτη η νοοτροπία σε όλα τα επίπεδα τόσο στο δηµόσιο και
στον ιδιωτικό τοµέα όσο και στους µε τα κοινά ασχολούµενους του τύπου «ωχ αδελφέ και
τι έγινε;». Αυτή τη νοοτροπία θα προσπαθούσα να αλλάξω. Κάτι που είναι εξαιρετικά
δύσκολο φυσικά. Κατά τα άλλα η χώρα µας είναι από τις οµορφότερες του κόσµου µε
πολύ καλά στοιχεία στην ψυχοσύνθεση των κατοίκων της.
Τί σάς αρέσει από (σ)την Άρτα;
Άλλη ερώτηση. Θα µου επιτρέψετε να µην απαντήσω.
Τί δεν σάς αρέσει από (σ)την Άρτα;
Η Άρτα φρόντισε έγκαιρα και µάλλον µη αναστρέψιµα να καταστρέψει ό,τι όµορφο είχε.
Υπήρχε δυνατότητα συντήρησης και ανάδειξης των θετικών της στοιχείων. ∆υστυχώς
όµως έγιναν ελάχιστα. Εδώ και δεκαετίες το περίφηµο και εξαιρετικά παρεξηγηµένο σχέδιο του Παύλου ∆ούκα για την επέκταση της πόλης δεν υλοποιήθηκε και πιστεύω ότι είναι
πλέον πολύ αργά. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η Άρτα είναι από τις ελληνικές πόλεις που
έχουν πολύ περιαστικό αλλά εξαιρετικά ελάχιστο ενδοαστικό πράσινο. Και πόλεις χωρίς

Γεννήθηκε το 1951 στην Άρτα, όπου ζει και εργάζεται.
Σπούδασε Κτηνίατρος στη Θεσσαλονίκη. ΄Εκανε µεταπτυχιακές
σπουδές (M.Sc.) στην Πτηνοπαθολογία και στην Επιθεώρηση
Τροφίµων στο Τορίνο και στη ∆ηµόσια Υγεία στην Αθήνα.
Είναι κάτοχος ∆ιδακτορικού διπλώµατος ( Ph.D.)
στην Υγιεινή και Μικροβιολογία Τροφίµων της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Περίπου 40 επιστηµονικές εργασίες του έχουν ανακοινωθεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και
έχουν δηµοσιευθεί σε αντίστοιχα επιστηµονικά περιοδικά.
Υπηρετεί στην ∆/νση Κτηνιατρικής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΄Αρτας ως ∆ιευθυντής. Είναι παντρεµένος και έχει ένα γιό.
Ασχολείται ερασιτεχνικά µε τη ζωγραφική.
΄Εχει συµµετάσχει σε 1 ατοµική και 4 οµαδικές εκθέσεις.

πράσινο στο κέντρο τους δεν είναι χαρούµενες πόλεις. Θα σας αναφέρω τρία παραδείγµατα. Σκεφθείτε την πόλη µας µε το ποτάµι της να την διασχίζει περνώντας από το εσωτερικό της και εκατέρωθεν να έχουν διαµορφωθεί χώροι για ποικίλες δραστηριότητες,
όπως παιδικές χαρές, πάρκα, ποδηλατοδρόµιο, πεζόδροµοι, γιατί όχι και πίστα για κανόεκαγιάκ, θερινό σινεµά, υπαίθριο θέατρο κ.ά. Σκεφθείτε επίσης το ιστορικό της κέντρο αναστηλωµένο και κατάλληλα συντηρηµένο µε επαρκές δίκτυο πεζοδρόµων που να συνδέουν
µεταξύ τους τους θαυµάσιους βυζαντινούς ναούς της. Επίσης φαντασθείτε το χώρο του
κάστρου αλλά και το λόφο της Περάνθης κατάλληλα αξιοποιηµένους και φυσικά επισκέψιµους. Η αισθητική µιάς πόλης δεν είναι υπόθεση των ∆ηµοτικών Αρχών της ούτε των
πολεοδόµων και των αρχιτεκτόνων. Αυτοί απλά µορφοποιούν και υλοποιούν την αισθητική, που είναι υπόθεση όλων των πολιτών. Και αν δεν είναι, δεν φταίνε αυτοί. Ίσως η καθηµερινή µιζέρια άµβλυνε τις αισθήσεις. ∆εν µου αρέσει λοιπόν η ΄Αρτα, που δεν έχει όλα
τα παραπάνω και αρκετά άλλα ακόµα.

Εργα του υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές, στο ∆ήµο ΄Αρταίων,
στη Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και στο Σύλ. Σκουφά στην ΄Αρτα.

Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;

Φιλοτέχνησε το 2000, τη σηµαία και το θυρεό της πόλη

Στις 12 Απριλίου έγιναν τα εγκαίνια µιάς αναδροµικής µου έκθεσης στην Πάτρα που αισιο-

της ΄Αρτας που από τότε αποτελούν σύµβολά της.

δοξώ µέσα στον προσεχή χειµώνα να την επαναλάβω και στην πόλη µας. Με απασχολεί

Επί σειρά ετών υπήρξε Γεν.Γραµµ. και Αντιπρόεδρος του Μ/Φ

ακόµα, µε την ιδιότητα του προσωρινού προέδρου και η πιο έντονη ενεργοποίηση της

Συλλόγου Σκουφάς. Ασχολήθηκε ακόµα µε την σκηνογραφία

Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Εικαστική Πρωτοβουλία ΄Αρτας» που εδώ και ένα

στο ερασιτεχνικό θέατρο, την εικονογράφηση βιβλίων και

χρόνο µε αρκετούς άλλους συµπολίτες ιδρύσαµε, µε σκοπό την µε κάθε είδος προσφορά

την κατασκευή αφισών για θεατρικές παραστάσεις.
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