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Μάνθος Σκαργιώτης
Συνέντευξη στον Ντίνο Γιώτη

ξήντα χρόνια µετά την διακήρυξη του Ροµπέρ Σουµάν -Υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας και ενός από τους "πατέρες" της
Ευρωπαϊκής Ένωσης- για τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, τα ερωτήµατα για την πορεία
της Ευρώπης παραµένουν.
Που βαδίζει η Ευρώπη; Γιατί το όραµα της πολιτικής ένωσης ξεθωριάζει µε τον καιρό; Γιατί η περίφηµη κοινοτική αλληλεγγύη παραµένει
νεκρό γράµµα µέσα στις πολυσέλιδες συνθήκες της Ένωσης;
Μακάρι το πρόβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήµερα να ήταν απλώς
µόνο η Ελλάδα, δηλαδή ενός άτακτου µέλους που αρνείται να πειθαρχήσει σε (δηµοσιονοµικούς) κανόνες. ∆υστυχώς το πρόβληµα είναι
βαθύτερο και έχει να κάνει µε την ίδια δοµική ανισορροπία της Ε.Ε.
Φαίνεται ότι κάποια µέλη της Ευρωζώνης που είναι πιο «ίσα» από τα
άλλα, µε χαρά θα πετούσαν έξω από το ευρωπαϊκό σπίτι κάποια άλλα,
λιγότερα «ίσα». ∆υστυχώς, η κοινή ευρωπαϊκή πορεία, µέσω της
συναπόφασης και της σύγκλισης των κρατών-µελών, φαίνεται να υπάρχει µόνο στα χαρτιά, αφού στην πράξη υφίσταται µια άτυπη αλλά
ουσιαστική πολιτική ηγεµονία του ισχυρότερου µέλους της Ευρωζώνης, δηλαδή της Γερµανίας. ∆εν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν
ότι σήµερα το ευρωπαϊκό νόµισµα δεν είναι παρά το µάρκο µεταµφιεσµένο σε ευρώ. Μέχρι πότε όµως µπορεί να συνεχιστεί αυτό, δηλαδή
το ισχυρότερο µέλος της Ευρωζώνης να επωφελείται από το κοινό
νόµισµα (που εξυπηρετεί τις πιο ανταγωνιστικές οικονοµίες, όπως είναι
η γερµανική) και να επιβάλλει τους όρους του σε βάρος των γουρουνιών του Νότου αλλά και της Γαλλίας; Γιατί µέχρι σήµερα δεν υπάρχει
µια κοινή οικονοµική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αποτέλεσµα
να αφήνεται κάθε αδύναµο µέλος της βορά στις διεθνείς αγορές;
Γιατί ακόµα, δεν υφίσταται κοινή εξωτερική πολιτική που θα εγγυάται,
για παράδειγµα τα σύνορα της Ε.Ε. προς ανατολάς ή θα διαµορφώνει
την ενεργειακή πολιτική; Γιατί οι κοινωνικές µεταρρυθµίσεις συναντούν
τόσα εµπόδια;
Οι απαντήσεις στα προηγούµενα ερωτήµατα προϋποθέτουν αλλά και
οδηγούν στην πολιτική ένωση της Ευρώπης. Κάτι που σήµερα δεν φαίνεται τόσο αυτονόητη, όσο πριν από µερικά χρόνια. Ο ∆ίας να βάλει το
χέρι του… A
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Της ∆άφνης Τσιόλη

Φεστιβάλ Φωτογραφίας
Φωτογραφικός θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ο
φετινός Μάιος για τα Γιάννενα, καθώς περιλαµβάνει αρκετές εκθέσεις φωτογραφίας και κυρίως το φεστιβάλ Φωτογραφίας «Φωτοµετρία». Το φεστιβάλ θα βρίσκεται στην
πόλη από 22-30 Μαίου και θα φιλοξενηθεί ταυτόχρονα στο
Ριζάρειο Εκθεσιακό Κέντρο στο Μονοδένδρι, όπου ο Αντρέ
Μπέικερ θα παρουσιάσει την έκθέση του «Faces in stone»,
στην γκαλερί «Τεχνοχώρος» µε τον ∆ηµήτρη Μπέλλο να
παρουσιάζει «τους δρόµους της Νέας Υόρκης», καθώς και
στον πολυχώρο του νέου δηµοτικού θεάτρου στα Σφαγεία,
όπου θα γίνει η έκθεση της καλύτερης φωτογραφίας του
διαγωνισµού µε θέµα «Πρόσωπα». Η συµµετοχή στον διαγωνισµό ειναι δωρεάν µε δικαίωµα αποστολής µιας φωτογραφίας ανάλυσης τουλάχιστον 300 dpi. Για όσους ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής είναι η 16η Μαίου, ενώ θα πρέπει να ανεβάσουν τη
φωτογραφία
τους
στο
www.photometria.gr,
info@photometria.gr. Τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν
στις 30 Μαίου και οι 20 καλύτερες φωτογραφίες θα εκτεθούν στον πολυχώρο των Σφαγείων. Παράλληλα θα διεξαχθεί και διαγωνισµός facebook.Όσοι ανεβάσουν στο προφίλ
τους το λογότυπο του διαγωνισµού θα µπούν σε κλήρωση
για δυο ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές.
Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση θα εγκαινιαστεί
στις 8 Μαίου στο ξενοδοχείο Aristi Mountain Resort στην
Αρίστη Ζαγορίου. Η Νεουορκέζα Μπεατρίς Χάµπλετ θα
παρουσιάσει «Τον άρτο τον επιούσιο, φωτογραφίες απο
την ζωή στην Ήπειρο».Πρόκειται για ασπρόµαυρες φωτογραφίες που απεικονίζουν εργασίες της υπαίθρου , τις οποίες εχει εµφανίσει η ίδια η καλλιτέχνης, κατα την περιήγηση
της σε χωριά της Ηπείρου το διάστηµα 2007-2009.

Σε ό,τι αφορά τα θεατρικά δρώµενα, στις 10 Μαίου
θα ολοκληρωθεί η παράσταση που επέλεξαν να ανεβάσουν
για φέτος «Οι Αθεράπευτοι». Πρόκειται για το θεατρικό
έργο του Λουίτζι Πιραντέλο «Ο άνθρωπος ,το κτήνος και η
αρετή» που φιλοξενείται στο υπόγειο της Στοάς Ορφέα µε
τιµή εισιτηρίου 7 και 12 ευρώ.
Για τους λάτρεις της ποίησης, τέλος, η Εταιρεία
Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου διοργανώνει και
φέτος διαγωνισµό ποίησης µε τίτλο «Το άγραφο χαρτί και
το ποίηµα».Όσοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν θα πρέπει να στείλουν τα ποιήµατά τους µέχρι τις 30 Ιουνίου στην
διεύθυνση Σπύρος Εργολάβος ταµίας ΕΛΣΗ, Γούναρη 3
Ιωάννινα Τ.Κ 45444. Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν Έλληνες και οµογενείς, ενώ τα ποιήµατα πρέπει να
είναι µέχρι 30 στίχους και να υποβληθούν σε πέντε αντίτυπα δακτυλογραφηµένα. Οι νικητές θα λάβουν ο πρώτος
χρηµατικό βραβείο 500 ευρώ, ο δεύτερος 300 ευρώ και ο
τρίτος 200 ευρώ.Τα βραβεία θα απονεµηθούν κατα την διάρκεια της εκδήλωσης «Λυρική Παµβώτιδα» στις 22 Αυγούστου. Πληροφορίες στο τηλ.: 2651038882. A
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ
Το τελευταίο µυθιστόρηµα του Κώστα Κατσουλάρη είναι µια
ιστορία ζήλιας και απώλειας: πώς η υποψία µπορεί να σε
µεταµορφώσει σ’ έναν άγνωστο.
O κεντρικός ήρωας του τελευταίου βιβλίου πείθεται ολοένα
και περισσότερο, από µικρές ενδείξεις που στο µυαλό του
µετατρέπονται σε ισχυρές αποδείξεις, ότι ένα άλλος άντρας
έχει κερδίσει την καρδιά και το κορµί της γυναίκας του.
«Ο δρόµος για την κόλαση των αντρών είναι στρωµένος µε
λογικές σκέψεις», εξηγεί ο συγγραφέας. A

AUDIO ΙΜΑΡΕΤ
Tο best seller "Ιµαρέτ" του Γιάννη Καλπούζου, κυκλοφορεί
και σε audio book, δηλαδή σε cd όπου ο ίδιος ο συγγραφέας
διαβάζει όλο το βιβλίο, χωρίς περικοπές. Είναι κατανεµηµένο
σε κεφάλαια και στο τέλος υπάρχει το γλωσσάρι µε τις απαραίτητες διευκρινήσεις.
Η έκδοση αυτή εξυπηρετεί όσους έχουν πρόβληµα όρασης ή
κινητικές αναπηρίες που τους δυσκολεύουν στην ανάγνωση.
Επίσης όσοι ταξιδεύουν µπορούν να ακούσουν το βιβλίο κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού στο σύνολο του ή και ορισµένα
κεφάλαια και τα υπόλοιπα να τα διαβάζουν. A

ΞΕΧΟΡΤΑΡΙΑΣΑΝ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
Μέλη του Συλλόγου " Πολιτών Παρέµβαση"
αλλά και ευαισθητοποιηµένοι νέοι της Άρτας
αφιέρωσαν το χρόνο τους, µια ανοιξιάτικη
Κυριακή, για να ξεχορταριάσουν τµήµατα του
Κάστρου και του Ξενία που τα έπνιξε η βλάστηση και η αδιαφορία των αρµοδίων. Το Κάστρο
παραµένει κλειστό επί χρόνια, µε ευθύνη όλων
των πολιτικών, στερώντας από τους Αρτινούς
το στολίδι της πόλης τους. Προς το παρόν το
µοναδικό φως στον ορίζοντα είναι η ένταξή του,
από το Υπουργείο Πολιτισµού, στο πακέτο των
έργων υποδοµής που θα χρηµατοδοτηθούν
µέσω ΕΣΠΑ µε 1,5 εκατ. ευρώ. (και άλλα 2 εκατ. ευρώ για την ενοποίηση των µνηµείων της
Αρχαίας Αµβρακίας). Αρκεί να µην µείνουν (και αυτά) στα χαρτιά... A

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
Παιδικό κατασκηνωτικό κέντρο στα Τζουµέρκα, για παιδιά
ηλικίας από 8 έως 12 ετών ( 18/6 - 2/7) και από 12 έως 15
ετών ( 2/7 - 16/7) διοργανώνει.το ∆ασικό Χωριό «Κέδρος», σε
συνεργασία µε την εταιρεία υπαίθριων δραστηριοτήτων
TREKKING HELLAS ΗΠΕΙΡΟΥ.
Τα παιδιά θα παίρνουν καθηµερινά µέρος σε δραστηριότητες
υπαίθριας αναψυχής, όπως αναρρίχηση, πεζοπορίες στο
δάσος, ορειβατικό ποδήλατο, τοξοβολία, ορεινή διαβίωση,
κ.α. Ο Χρήστος Λάµπρης, ένας από τους πρώτους έλληνες
ορειβάτης µε αποστολές στα Ιµαλάϊα, τις Άνδεις και την
Ανταρκτική και οι συνεργάτες του, θα µεταφέρουν τις εµπειρίες τους στα παιδιά, καθώς και έναν λιτό τρόπο ζωής.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2685031791 ή
στην ιστοσελίδα www.guesthousekedros.com A
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ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
Από τη στιγµή που διεκόπη η ροή τους Αράχθου, αγαπητό µου πνεύµα, απεκαλύφθη το µεγαλείο του πολιτισµού µας, και δεν εννοώ τα
στιβαρά θεµέλια του γεφυριού, αλλά τα αµέτρητα σκουπίδια που
εναποθέσαµε, άφρονες, στην κοίτη του.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ
"Να ελεγχθούν όλοι όσοι κατείχαν

Άλλου είδους "σκουπίδια" ανακαλύφθηκαν µε την αλλαγή φρουράς
στο νοσοκοµείο της Άρτας. Οι έλεγχοι του ΟΓΑ οδήγησαν σε υπάλληλο του νοσοκοµείου και ιδιώτες φαρµακοποιούς, που αποµυζούσαν, επί δόο χρόνια, το δηµόσιο χρήµα, διοχετεύοντας φάρµακα
από το φαρµακείο του νοσοκοµείου σε φαρµακεία της Άρτας και
των Ιωαννίνων, απ’ όπου και πωλούνταν. Με το αζηµίωτο φυσικά.

δηµόσια αξιώµατα από το 1990 µέχρι
σήµερα"
Η οµάδα ∆ικαιοσύνης του κόµµατος
των ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ζητεί:
1. Να δηµοσιοποιηθούν αµέσως και µάλιστα στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται
στην παρ.3 του άρθρου 3 του νόµου
3213\2003, οι δηλώσεις «πόθεν έσχες»
όλων όσοι, από το έτος 1990 και µετά,
διατέλεσαν Πρωθυπουργοί, αρχηγοί πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπήθηκαν στο εθνικό ή ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, υπουργοί, αναπληρωτές
υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραµµατείς υπουργείων, γενικοί
γραµµατείς υπουργικού συµβουλίου, βουλευτές, ευρωβουλευτές, νοµάρχες, δήµαρχοι, πρόεδροι, διευθύνοντες σύµβουλοι, ή εντεταλµένοι σύµβουλοι και γενικοί διευθυντές δηµοσίων νοµικών προσώπων, καθώς επίσης
και όλων όσοι υπό την ιδιότητά τους ως πρόεδροι και µέλη επιτροπών
εµπλέκονται σε διαγωνισµούς προµηθειών του δηµοσίου ή αναθέσεις
δηµοσίων έργων.
2. Να διασταυρωθούν αµέσως οι δηλώσεις των ανωτέρω προσώπων,
καθώς και των συζύγων και τέκνων τους, από τις αρµόδιες επιτροπές του
νόµου 3213\2003 µε την βοήθεια ορκωτών λογιστών και κυρίως, µε την
άµεση άρση οποιουδήποτε τραπεζικού, χρηµατιστηριακού ή φορολογικού
απορρήτου, προκειµένου να ελεγχθεί εάν δικαιολογείται η προέλευση
κάθε περιουσιακού οφέλους, το οποίο αποκόµισαν κατά την περίοδο της
άσκησης των καθηκόντων τους.
3. Σε όσες περιπτώσεις προκύψουν αδικαιολόγητα περιουσιακά οφέλη των
ανωτέρω προσώπων, να γίνουν όλες οι προβλεπόµενες από τον νόµο
ενέργειες για την επιστροφή στο δηµόσιο των παρανόµως αποκτηθέντων
χρηµατικών ποσών και, εφόσον είναι δυνατό, να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βάρος των υπευθύνων. A

Το Υπουργείο Παιδείας κ.λπ. διέγνωσε τη ρίζα του κακού στην Παιδεία µας και κατήργησε, επιτέλους, τη βάση του "10". Πρώτοι από
όλους χαιρέτισαν το µέτρο οι ανά την επικράτεια ιδιοκτήτες γκαρσονιερών. Μετά οι ιδιοκτήτες των καφετέριων και τέλος οι γονείς
που θα δούν τα βλαστάρια τους, µε µέσο όρο βαθµολογίας 2,3 να
γίνονται σπουδαστές.
Ωστόσο δεν µπορώ να αντιληφθώ αγαπητό µου πνεύµα, γιατί θα
έπρεπε να διατηρηθούν στη ζωή αζήτητα ΤΕΙ που δεν προσφέρουν
τίποτα και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν; Μόνο και µόνο για την "ανάπτυξη" της περιφέρειας; Τότε προτιµότερη η "υπανάπτυξη" παρά η
ισοπέδωση προς τα κάτω.
Με την ανακοίνωση του "Καλλικράτη" έχω την εντύπωση, αγαπητό
µου πνεύµα, ότι κανένας από τους υποψήφιους δηµάρχους δεν
ασχολείται µε τους όρους ανάπτυξης του κάθε δήµου, αλλά µετράει...κουκιά από το πρωί µέχρι το βράδυ.
Πάντως ο δήµαρχος Αρταίων εκτιµά ότι τα κριτήρια του αρτινού
χάρτη ήταν γεωγραφικά, αναπτυξιακά, πολιτιστικά και κοινωνικά και
όχι µικροκοµµατικά.
Εγώ πάντως εκτιµώ, αγαπητό µου πνεύµα, ότι είναι λαµπρή ευκαιρία
να πάρουν “σύνταξη Καλλικράτη” ορισµένοι που ταλαιπωρούν την
Τοπική Αυτοδιοίκηση επί χρόνια.
Και τώρα πως θα µεταβαίνουν, αγαπητό µου πνεύµα, οι Μελισσουργιώτες στο Βουργαρέλι, στην έδρα του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, δύο ώρες απόσταση; Μια λύση είναι να ενωθούν µε τα Θεοδώριανα και να ανακηρύξουν τον αυτόνοµο δήµο των Πολύ Ορεινών
Τζουµέρκων. Βέβαια ένα πρόβληµα είναι να συµφωνήσουν τα δύο
χωριά για την έδρα του ∆ήµου...

Αντίλογος

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ARTA PRESS
ΑΡΤA
"Η Ελλάδα, επί τριάντα χρόνια, βρίσκεται στο έλεος παρασιτικών οµάδων".
Ως πότε αναρωτιέται το κόµµα “Φιλελεύθερη Συµµαχία” και σηµειώνει:
"Οι προνοµιούχες αυτές παρασιτικές οµάδες αποτελούν µε τη δράση τους
το σηµαντικότερο εµπόδιο για τον εκσυγχρονισµό της χώρας, είτε αποµυζώντας τα δηµόσια ταµεία, είτε ακυρώνοντας, συχνά δια της βίας, τις όποιες καινοτόµες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην εκµετάλλευση ευκαιριών ή την αποφυγή των κινδύνων που προκύπτουν από τις παγκοσµιοποιηµένες αγορές.Το αποτέλεσµα της δράσης αυτών των προνοµιούχων
παρασιτικών οµάδων αντανακλάται στη πρωτιά της Ελλάδας στους αρνητικούς δείκτες (ανεργία, φτώχεια, ανισότητες, διαφθορά) που δηµοσιεύουν οι διεθνείς οργανισµοί και στην τελευταία θέση της Ελλάδας στις
συγκριτικές µετρήσεις θετικών δεικτών (ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις,
ανάπτυξη, πολιτισµό)". A

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

ΣΤΑΜOΥΛΗΣ

FLOCAFE

CAFE ΠΡΟΦΙΛ

LOUNGE
CAFE MAXIM

LIBRARY
LOUNGE BAR

ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
ΑΤΡΑΠOΣ

ΑΡΤΙΝOΝ

AU BAR

PREVERE CAFE

EN IΩΑΝΝΙΝΟΙΣ

ROSSONERO CAFE

EL MUNDO CAFE

ΦΡΟΝΤΖΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ

CAFE ΜΟJΟ (ΚΑΝΑΛΙ)

cine ΠΑΛΛΑΣ

ZUKERO

ΚΤΕΛ

GOODY’ S
ΜΕΛΑΘΡOΝ

ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
Η ΠOΛΥΘΡOΝΑ
ΤOΥ ΝΙΤΣΕ
ΚΤΕΛ
ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ
CAFE PUENTE

ZHTΟΥΝTAI

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

LA SUITE BAR CAFE
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

CAFE ΜΝΗΜΕΙO

Τ.Ε.Ι.

CAFE ΣΗΜΕΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ

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

ΦΙΛΟΘΕΗ
IN TIME CAFE

ΠΕΤΑ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
CAFE CASA

ΜΕΝΙ∆Ι
CAFE OCEAN

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
DALI CAFE
eNVy
THERAPY BAR
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ΦΩΤΟ: ∆ηµήτρης Παπαρούνης

The big deal
Του Στάθη Μπαρτζώκα*
Τελικά τι γίνεται στον ∆ήµο Αρταίων; Ποιος κάνει κουµάντο; Οι “εργολάβοι”, οι µελετητικές εταιρίες και οι εταιρίες συµβούλων; Ψηφίζουµε
∆ήµαρχο και δηµοτικούς συµβούλους ή εκλεκτούς επιχειρηµατιών και
άλλων παρατρεχάµενων;
Τα γράφω αυτά γιατί 6 µήνες πριν τις επόµενες εκλογές, παρουσιάστηκαν
και ψηφίστηκαν, εν µια νυκτί, 270 σελίδες τεύχη δηµοπράτησης, από το
µελετητικό γραφείο Μαστοράκης. Τι προβλέπει η περιβόητη µελέτη; Κοµµωτήρια, τσαγκάρικα, αλλά και καφετέριες και ταβέρνες σε 1500 τετραγωνικά µέτρα µε πλατεία. Ποιός τρελός θα ανοίξει τσαγκάρικο, όταν έχει
µπροστά του πλατεία. Θα αντέξει το ενοίκιο; Φυσικά και όχι. Το “φιλέτο”
µοιράστηκε, όπως έπρεπε. Ήδη δύο “µυηµένοι” εργολάβοι κάνουν ραντεβού µε ενδιαφερόµενους να επενδύσουν σε µαγαζιά στην ψαραγορά. Ο
ένας, εντελώς προκλητικά, έχει και τα σχέδια στα χέρια. Βρε παιδιά αφού
ξέρετε ότι ξέρουµε γιατί κάνετε σαν να µην ξέρετε ότι ξέρουµε; Η Άρτα
είναι µικρή πόλη και αυτοί που διακινούν χρήµα ελάχιστοι. Άρα τι παραµύθια µας λέτε για “διεθνή” διαγωνισµό και άλλα φούµαρα;
Πόσα πήρε ο κ. Μαστοράκης από τον ∆ήµο Αρταίων για την µελέτη που
προβλέπει, όλες αυτές τις χρήσεις,την εξής µία: καφετέριες µε άπειρο
καρεκλοµάνι. Η απευθείας ανάθεση σε φίλο φίλου, είναι διαφανής και
δηµοκρατική πρακτική ή το εντελώς αντίθετο;
Σε µια εποχή που πολιτική και πολιτικοί, έχουν απαξιωθεί εντελώς, εσείς
παραχωρείτε τόσο προκλητικά το ιστορικό κέντρο της Άρτας σε ιδιώτη για
25 χρόνια µε 30.000 ευρώ το χρόνο; Γιατί δεσµεύετε όλους τους επόµενους ∆ηµάρχους 6 µήνες πριν τις εκλογές; Τι δείχνει αυτή η απίστευτη βιασύνη; ∆εν µας πείθετε, όπως δεν µας πείσατε, για την “βύθιση” της πλατείας Σκουφά για τη δηµιουργία πάρκινγκ. Άλλο φιάσκο κι αυτό!
Αφού για 8 χρόνια δεν καταφέρατε να ανοίξετε ούτε το Ξενία ούτε το
Τουριστικό Περίπτερο τελικά τι κάνατε; “Μαντρώσατε” όλη την Άρτα σε µια
πλατεία, δηµιουργώντας υπεραξίες εκατοµµυρίων. Κάτι ανάλογο πάει να
γίνει και στα “ψαροπλιά”. Όταν χτιστεί και η πολυκατοικία στην υπέροχη,
πρώην οικία Βενέτη, το ιστορικό κέντρο της Άρτας θα γεµίσει µπετόν. ∆εν
λυπάστε λίγο τις επόµενες γενιές; Γιατί τους καταδικάζετε να ζήσουν
ARTA PRESS 6

µέσα στο τσιµέντο, ενώ ζουν στην επαρχία; Είναι δυνατόν η Άρτα, µια
µικρή γραφική πόλη, να έγινε το 2010 µια απρόσωπη συνοικία της Αθήνας;
Πως την καταντήσατε έτσι την πόλη; Είναι τυχαίο ότι οι ίδιοι άνθρωποι που
διαχειρίζονται την τύχη της πόλης, βούλιαξαν την Αναγέννηση στο ερασιτεχνικό, κάτω από Ρόκκα, Παχυκάλαµο και Κοµπότι; Τελείωσε η παλιά
γενιά πολιτικών δεν το καταλάβατε ακόµα; Όσοι βλέπουν την Άρτα ως
“φιλέτο” και την ψαραγορά ως συναγρίδα ή σφυρίδα, θα µας βρουν µροστά
τους. ∆εν θα αφήσουµε κάποιους “πονηρούς” να πλουτίσουν, εις βάρος
της πόλης που αγαπάµε. Αφού επί 8 χρόνια, έκαναν τα “ψαροπλιά” πλατεία κουτσουλιάς, σκουπιδιών και carousel για να τα σιχαθεί ο κόσµος,
παρουσίασαν την µελέτη της ανάπλασης. Παλιό το κόλπο, το ίδιο έκαναν
και στην πλατεία Σκουφά. Απαξιώνουµε τους δηµόσιους χώρους ώστε να
έρθουν οι σωτήρες επιχειρηµατίες να τους “σώσουν”. Τι να σώσουν βρε
παιδιά; Την τσέπη τους; Θα ρωτήσει βέβαια κάποιος ανυποψίαστος: Είσαι
ευχαριστηµένος από την υπάρχουσα κατάσταση;
Όχι βέβαια γι’ αυτό προτείνω: Παγκόσµιο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό, που
θα περιλαµβάνει κεντρική πλατεία, ψαροπλιά και πεζόδροµους, µε χρηµατικά βραβεία στις 3 πρώτες µελέτες. Αν δεν µιλήσουν οι αρχιτέκτονες γι’
αυτό το σοβαρό θέµα, ποιος θα µιλήσει; Οι “µελετητές” που υπακούουν στα
σχέδια εργολάβων;
Συνέδριο στην Άρτα µε διακεκριµένους επιστήµονες οι οποίοι θα αναπτύξουν τις θέσεις τους για το “ιστορικό” κέντρο της πόλης, το πράσινο και
τους ελεύθερους δηµόσιους χώρους. Όποια επένδυση έρθει στην Άρτα
είναι καλοδεχούµενη, αρκεί να σέβεται τους νόµους και το αρχιτεκτονικό
προφίλ της πόλης. A
ΥΓ1. Θα θέλαµε να ακούσουµε τις απόψεις των βουλευτών της Άρτας για
ένα τόσο σοβαρό θέµα. Είναι δυνατόν να παραδίδετε το ιστορικό κέντρο
της πόλης σε ιδιώτη για 25 χρόνια µε 30.000 ευρώ το χρόνο;
ΥΓ2. Φιλέτα, φιλέτα, φιλέτα. Σε κάποιους η όρεξη δεν κόβεται µε τίποτε!
*Ο Στάθης Μπαρτζώκας είναι ψυχίατρος
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Της Όλγας Γεροβασίλη
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ΦΩΤΟ: ∆ηµήτρης Παπαρούνης
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Η ∆ηµοτική Αρχή και ο ∆ήµαρχος Πάνος Οικονοµίδης ξεπουλάνε, µε αποικιακούς όρους, τα "Ψαροπλιά" µε µια απόφαση που δεσµεύει τους επόµενους
δηµάρχους και την πόλη της Άρτας για τουλάχιστον µία εικοσιπενταετία. Ένα
οικόπεδο-φιλέτο, έκτασης ενός περίπου στρέµµατος στο κέντρο της πόλης,
εφαπτόµενο µε την κεντρική πλατεία παραχωρείται σε κάποιον ιδιώτη για 25
χρόνια. Αυτός καλείται να αναπλάσει τα ήδη υπάρχοντα κτίρια και να κατασκευάσει επιπλέον έναν όροφο, συνολικής κάλυψης 1.060 τ.µ. Το νεόδµητο οίκηµα
θα µπορεί να το διαµορφώσει σε όσα καταστήµατα προς ενοικίαση επιθυµεί και
η υποχρέωσή του προς το ∆ήµο θα είναι να καταβάλλει κατ’ ελάχιστον το ποσό
των 30.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή 2.500 ευρώ µηνιαίως για πέντε ή 6 καταστήµατα των 200 τ.µ. Ακούγεται απίστευτο, αλλά αυτή είναι η πρόταση που ουσιαστικά υπερψήφισε η ∆ηµοτική Αρχή, και µε βάση την οποία, κατά τα λεγόµενα
της, «θα αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο των δηµοτών» (!).
Είναι εντυπωσιακό πως δεν υπήρξε συγκεκριµένη εισήγηση από πλευράς ∆ηµοτικής Αρχής, στο θέµα των χρήσεων των υπό διαµόρφωση χώρων, µε αποτέλεσµα να απουσιάζει παντελώς ένας στοιχειώδης σχεδιασµός, µια πολιτική στόχευση και εντέλει µια πρόταση που να καταδεικνύει την θέληση της ∆ηµοτικής
Αρχής για τη λειτουργία του συγκεκριµένου χώρου. Αντιθέτως η αόριστη παράθεση ετερόκλητων χρήσεων, από επιδιορθωτήρια υποδηµάτων µέχρι και γκαλερί, από µεζεδοπωλεία και ινστιτούτα γυµναστικής έως κατοικίες, από φαρµακεία
και φροντιστήρια έως τράπεζες και καταστήµατα ειδών λαϊκής τέχνης, αφήνουν
στον ιδιώτη το περιθώριο να θέσει αυτός τους όρους της χρήσης, µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται.
Και όλα αυτά, µέσα από ένα δαιδαλώδες κείµενο 170 σελίδων, γεµάτο τεχνικούς
όρους που έπρεπε να διαβαστεί, να κατανοηθεί και να ψηφιστεί µέσα σε 48 ώρες
( χρόνος που µεσολάβησε από την αποστολή της πρόσκλησης για συνεδρίαση
µέχρι τη συνεδρίαση και αυτό αποτελεί τη συνηθισµένη πρακτική της δηµοτικής
αρχής για όλα τα θέµατα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) από ανθρώπους που δεν
µπορούν να έχουν τέτοιες εξειδικευµένες γνώσεις. Η ∆ηµοτική Αλλαγή δεν
είναι µια παράταξη που εµµένει σε στείρα αντιπαράθεση και ο ρόλος της δεν εξαντλείται στην διαπίστωση και στην καταγγελία των παρατυπιών, αλλά παίρνει
θέση στα προβλήµατα και αναζητά και προτείνει λύσεις.
Η πρόταση που καταθέτει η ∆ηµοτική Αλλαγή, αφορά πρώτα απ’ όλα, την ανάγκη να γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισµός. Ποτέ στην Άρτα τα τελευταία χρόνια
δεν έχει γίνει κανένας αρχιτεκτονικός διαγωνισµός για κανένα έργο. Το µόνο
που γίνεται είναι υλικοτεχνική µελέτη, για να αποδειχθεί η οικονοµίστικη λογική
µε την οποία βλέπει η ∆ηµοτική Αρχή το µέλλον αυτής της πόλης. Να
γίνει ενδεχοµένως διεθνής διαγωνισµός αρχιτεκτόνων, που θα
µας δώσει συγκεκριµένες αρχιτεκτονικές προτάσεις, από τις
οποίες µπορούµε να κάνουµε την καλύτερη επιλογή. Να
εστιάσουµε στην ανάγκη της διεύρυνσης του ελεύθερου
χώρου, συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι εκλείπει
εντελώς από την καθηµερινότητα των δηµοτών µας.
Ήδη η κεντρική πλατεία είναι ένας χώρος εµπορικής
εκµετάλλευσης. Τα πάντα είναι κατειληµµένα από
τραπεζοκαθίσµατα και οµπρέλες που κυριολεκτικά
έχουν αλλοτριώσει εντελώς την έννοια «πλατεία».
Απ’ το κέντρο της πόλης δεν λείπουν καφετέριες, δεν
λείπουν µπαρ, δεν λείπουν εστιατόρια. Έχουµε. Και
τράπεζες έχουµε και φαρµακεία έχουµε και φροντιστήρια,
δεν βελτιώνεται µε τέτοιο τρόπο η ζωή του Αρτινού πολίτη.
Η πρότασή µας είναι η δηµιουργία ενός πολυχώρου τέχνης –
πολιτισµού, ενός πολυδιάστατου σύγχρονου κέντρου, που θα µπορεί να στεγάσει µια πληθώρα εκδηλώσεων και θα αποτελεί µια κυψέλη δηµιουργίας που να µπορεί να προσφέρει µια εναλλακτική πρόταση στον Αρτινό
δηµότη και στη νεολαία, πέρα από τον καθιερωµένο καφέ στην πλατεία. Και
φυσικά θα µπορούσε να συνδυάζεται µε ένα εστιατόριο-αναψυκτήριο, ήπιας
εκµετάλλευσης και µορφής.
Όλο αυτό το σύνολο του πολυχώρου, του παραδοσιακού εστιατορίου-αναψυκτηρίου, του διευρυµένου ελεύθερου χώρου είναι η πρόταση που πιστεύουµε ότι
µπορεί να αποτελέσει την όαση στο κατακλυσµένο από τραπεζοκαθίσµατα
κέντρο της Άρτα. Και φυσικά χωρίς παραχώρηση σε ιδιώτη, αλλά µε τον ∆ήµο
της Άρτας να αναλαµβάνει τον ρόλο που του αρµόζει, να υπηρετεί δηλαδή τους
πολίτες και να εξασφαλίζει την ποιότητα ζωής που δικαιούνται. A
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Ο Ροµπέρ Σουµάν ανακοινώνει την δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, στο Παρίσι, στης 9 Μαίου 1950

9Ë ª·›Ô˘
∏ ∏ª∂ƒ∞ ∆∏™ ∂Àƒø¶∏™
Πολύ λίγοι άνθρωποι στην Ευρώπη γνωρίζουν ότι στις 9 Μαίου
1950 έγινε το πρώτο βήµα προς τη δηµιουργία της οντότητας που
είναι σήµερα γνωστή ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εκείνη την ηµέρα, στο Παρίσι, ενώ πλανιόταν η απειλή ενός τρίτου
παγκοσµίου πολέµου στον οποίο θα βυθιζόταν όλη η Ευρώπη, µια
εξέχουσα φυσιογνωµία των "ευρωπαϊστών" και ένας από τους
"πατέρες" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών της
Γαλλίας Ροµπέρ Σουµάν, διάβασε στο διεθνή τύπο µια δήλωση µε
την οποία καλούσε την Γαλλία, τη Γερµανία και άλλες ευρωπαϊκές
χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους άνθρακα και χάλυβα ως "το
πρώτο συγκεκριµένο θεµέλιο µιας ευρωπαϊκής οµοσπονδίας".
Αυτό που πρότεινε ο Robert Schuman ήταν η δηµιουργία ενός υπερεθνικού ευρωπαϊκού οργάνου, επιφορτισµένου µε τη διαχείριση
της βιοµηχανίας άνθρακα και χάλυβα, δηλαδή, του τοµέα ο οποίος,
την εποχή εκείνη, ήταν η βάση όλης της στρατιωτικής δύναµης. Οι
χώρες στις οποίες απευθύνθηκε είχαν καταστρέψει σχεδόν η µία
την άλλη σε µια τροµακτική σύγκρουση που άφησε πίσω της µια
αίσθηση υλικής και ηθικής ερήµωσης.
Η δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα
(ΕΚΑΧ) σηµατοδότησε την απαρχή της µεγαλύτερης περιόδου
ειρήνης που γνώρισε ποτέ η ευρωπαϊκή ήπειρος και την έναρξη
ενός νέου είδους συνεργασίας µεταξύ των κρατών της Ευρώπης.
Της συνεργασίας που έγινε το θεµέλιο για την οικοδόµηση της
σηµερινής Ένωσης.
Τα πάντα, λοιπόν, άρχισαν εκείνη την ηµέρα. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο, στη συνάντηση κορυφής των ηγετών της ΕΕ στο
Μιλάνο, το 1985, αποφασίστηκε να εορτάζεται η 9η Μαίου ως
"Ηµέρα της Ευρώπης".
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Κάθε χώρα που επιλέγει δηµοκρατικά να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσυπογράφει τις θεµελιώδεις αξίες της, της ειρήνης και της αλληλεγγύης.
Οι αξίες αυτές εκφράζονται µέσω της οικονοµικής και κοινωνικής
ανάπτυξης που εµπεριέχει περιβαλλοντικές και περιφερειακές διαστάσεις, οι οποίες αποτελούν εγγυήσεις για ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για όλους τους πολίτες.
Ενώ η Ευρώπη υπάρχει ως τέτοια εδώ και αιώνες, τα στοιχεία που
την ένωναν, χωρίς κανόνες και δεσµούς, αποδείχθηκαν στο παρελθόν ανεπαρκή για να αποσοβήσουν τις φοβερότερες τραγωδίες.
Η ολοκλήρωση της Ευρώπης δεν θα επιτευχθεί σε µια µέρα ή και σε
λίγες δεκαετίες. Οι ελλείψεις είναι ακόµη πολλές και υπάρχουν
προφανείς ατέλειες. Το έργο που άρχισε αµέσως µετά από τον
δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Στο
παρελθόν, οι προσπάθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίστηκαν
στην κυριαρχία µιας οµάδας πάνω σε άλλες. Οι απόπειρες αυτές
δεν ήταν δυνατόν να ευδοκιµήσουν, γιατί οι κατακτηµένοι είχαν
ένα και µοναδικό πόθο: να ξανακερδίσουν την ελευθερία τους.
Η σηµερινή φιλοδοξία είναι εντελώς διαφορετική: να οικοδοµηθεί
µια Ευρώπη που σέβεται την ελευθερία και την ταυτότητα όλων των
ανθρώπων που την απαρτίζουν. Μόνο µε την ένωση των λαών της,
µπορεί η Ευρώπη να γίνει κύρια του πεπρωµένου της και να διαδραµατίσει ένα θετικό ρόλο στον κόσµο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών της.
Ενώ διατηρούν τις ιδιαίτερες αξίες τους, τα έθιµά τους και την
γλώσσα τους, οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να αισθάνονται σ΄αυτήν
"σαν το σπίτι τους". A
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Με την Συνθήκη της Λισαβόνας, σε ισχύ από τη 1η ∆εκεµβρίου
2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε νέες σηµαντικές
νοµοθετικές εξουσίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζει πλέον µε το Συµβούλιο των Υπουργών στο σύνολο, σχεδόν, της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών στους τοµείς της γεωργίας, της µετανάστευσης, της ενέργειας καθώς και στην κατάρτιση του προϋπολογισµού της Ε.Ε.. Ως το µόνο θεσµικό όργανο το οποίο
εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες της Ένωσης, το Ε.Κ. διασφαλίζει ότι η Ε.Ε. λογοδοτεί στους πολίτες της, µε την ενίσχυση της συµµετοχής των Ευρωβουλευτών σε σηµαντικές
αποφάσεις όπως η κάλυψη αξιωµάτων σε κορυφαίες θέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πώς και πότε άρχισε να ισχύει η Συνθήκη της Λισαβόνας;
Η Συνθήκη τέθηκε σε ισχύ την 1η ∆εκεµβρίου 2009.
Για να αρχίσει να ισχύει η Συνθήκη της Λισαβόνας, έπρεπε να
την κυρώσουν και τα 27 κράτη µέλη. Εναπόκειτο στο κάθε κράτος µέλος να αποφασίσει ανάλογα µε τους συνταγµατικούς του
κανόνες κατά πόσον η κύρωση θα γινόταν µε δηµοψήφισµα ή µε
ψηφοφορία στο εθνικό κοινοβούλιο. Η Βουλή των Ελλήνων
κύρωσε τη Συνθήκη στις 11 Ιουνίου 2008 µε ψήφους 250 υπέρ
και 42 κατά.

Ποιες είναι οι κυριότερες θεσµικές αλλαγές που προβλέπει η
Συνθήκη;
Σε αντίθεση µε τις υφιστάµενες συνθήκες, η Συνθήκη της Λισαβόνας δίνει τη δυνατότητα διατήρησης ενός Επιτρόπου ανά
κράτος µέλος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα αριθµεί
περισσότερα από 751 µέλη. Ο αριθµός των εθνικών αντιπροσώπων για κάθε χώρα έχει οριστεί από 6 τουλάχιστον έως και
96 για κάθε κράτος µέλος. ∆ηµιουργείται νέα µόνιµη θέση, η
θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Ο (η) Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου θα εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για µια περίοδο δυόµισι ετών. Με τον τρόπο
αυτό εξασφαλίζεται η συνέχεια και ενισχύεται η σταθερότητα
της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. ∆ηµιουργείται
επίσης η θέση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Ο/η Ύπατος
Εκπρόσωπος είναι ταυτόχρονα και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ενώ προεδρεύει του Συµβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων.
Έτσι, η ΕΕ παρουσιάζει µεγαλύτερη συνοχή στην εξωτερική
της δράση και συγχρόνως αποκτά ένα συγκεκριµένο και διακριτό πρόσωπο στη διεθνή σκηνή. A

Γιατί η Ευρώπη χρειάζεται τη Συνθήκη της Λισαβόνας;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται εκσυγχρονισµό και µεταρρυθµίσεις για να µπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές
της. Αυτή τη στιγµή αριθµεί 27 µέλη αλλά λειτουργεί µε κανόνες που είχαν θεσπιστεί για 15. Τα τελευταία δέκα χρόνια, η
ΕΕ αναζητεί τρόπους για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των
µέσων που διαθέτει καθώς και για την ενίσχυση της ικανότητας
παρέµβασής της. Επιπλέον, οι χώρες της ΕΕ καλούνται ολοένα
και περισσότερο να συνεργαστούν για την αντιµετώπιση θεµάτων που µας αφορούν όλους, όπως η αλλαγή του κλίµατος, η
ενεργειακή επάρκεια και η διεθνής τροµοκρατία. Καθώς ο αριθµός των µελών της ΕΕ έχει αυξηθεί και η ίδια έχει αναλάβει
νέες ευθύνες, φυσικό είναι ότι θα πρέπει να αναπροσαρµόσει
τον τρόπο λειτουργίας της. Οι απαραίτητες βελτιώσεις που επιφέρει η Συνθήκη θα δώσουν στην ΕΕ τα µέσα που χρειάζεται για
να αντιµετωπίσει τις νέες προκλήσεις στο σηµερινό κόσµο.
Η Συνθήκη δηµιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τρεις επιτακτικές ανάγκες: µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στη λήψη των
αποφάσεων, πιο δηµοκρατικές διαδικασίες χάρη στην αναβάθµιση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών
κοινοβουλίων και µεγαλύτερη συνοχή των εξωτερικών δράσεων. Αν επιτύχει τους στόχους αυτούς, η ΕΕ θα είναι σε θέση να
προωθεί καλύτερα τα συµφέροντα των πολιτών της σε καθηµερινή βάση.
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Του Σπύρου ∆ανέλλη*
Η 9η Μαΐου, Ηµέρα της Ευρώπης, φέτος αποτελεί περισσότερο αφορµή
για προβληµατισµό και δηµόσια συζήτηση παρά εορταστική ευκαιρία. Ως
εκ τούτου καλούµαστε, από τη συγκυρία κυρίως, να σκεφτούµε και να διατυπώσουµε ερωτήµατα κι όχι να ξεµπερδεύουµε µε ευχολόγια και εύκολες κοινοτοπίες.
Ο προβληµατισµός για το ευρωπαϊκό όραµα, τις στοχεύσεις, τους
θεσµούς, τα όργανα, τα πρόσωπα, την οικονοµική, νοµισµατική και πολιτική ένωση, τη λειτουργικότητα, ακόµη και την αναγκαιότητα που εξυπηρετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη µε την υφιστάµενη δοµή, έχει
αρχίσει. Στην πρώτη γραµµή της δηµόσιας συζήτησης, στα κράτη µέλη
αλλά και διεθνώς, συνωστίζονται πολιτικές οµάδες, πολιτικοί και αναλυτές, οικονοµολόγοι, νοµικοί, τραπεζίτες, επιχειρηµατίες και επενδυτές,
κοινωνιολόγοι, ιστορικοί, λοµπίστες, συνδικαλιστές...
Συνακόλουθα δοκιµάζεται σε όλα τα επίπεδα η αξιοπιστία προσώπων,
φορέων και θεσµών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, φυσικό επακόλουθο κάθε κρίσης αξιοπιστίας και αναποτελεσµατικής πολιτικής διαχείρισης.
Σ΄αυτή τη διάσταση ο πολιτικός λόγος των Ελλήνων, οι κυβερνητικές
δεσµεύσεις και η διαπραγµατευτική µας δυνατότητα στο πλαίσιο της ΕΕ
έφτασε να γίνει ανέκδοτο, να συντελεί στην περαιτέρω απαξίωση της
Ελλάδας και των κυβερνήσεων της, να χρησιµοποιείται ως παράδειγµα
προς αποφυγήν και οιονεί ερωτηµατικό στο βιογραφικό κάθε Έλληνα.
Με δυο λόγια, όταν οι ευρωπαίοι µιλούν για «ελληνικές στατιστικές»
εννοούν ψεύτικα στοιχεία, όταν µιλούν για «ελληνικό πρόβληµα» εννοούν
δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό, άφρονα και αδιάφορη για το δηµόσιο συµφέρον πολιτική κι όταν επιχειρούν να περιγράψουν σε γενικές γραµµές τα
χαρακτηριστικά του Νεοέλληνα, πρώτοι χαρακτηρισµοί είναι η τεµπελιά
και η επιδίωξη ανέξοδου και γρήγορου πλουτισµού πέραν των νόµων, των
κανόνων και του κοινωνικού κόστους.
Συµφωνούµε µε την άποψη που έχουν για µας οι ευρωπαίοι ή η αντίληψή
µας για το κράτος, την πολιτική σκηνή, την κοινωνία µας, είναι άλλη; Ας
θυµηθούµε µαζί τις πιο µονότονα επαναλαµβανόµενες λέξεις, 20 χρόνια
τώρα, για τη δηµόσια ζωή του τόπου;
∆ιαφθορά, διαπλοκή, σκάνδαλα, πελατειακό κράτος, πολιτικό κόστος,
φακελάκια, «µαύρα» χρήµατα, «κίτρινος» τύπος, τηλεδικαστήρια, καρτέλ,
παραοικονοµία, φοροδιαφυγή, αεριτζήδες, έλλειψη αξιοκρατίας, «µέσον»,
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έλλειψη ανταγωνιστικότητας, γραφειοκρατία, ρουσφέτια, ηµέτεροι, κουµπάροι, κεκτηµένα, εθελούσια έξοδος, παρακράτος, στηµένα παιχνίδια,
µίζες, δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, υπερτιµολογήσεις, ανίκανοι πολιτικοί, παπαγαλάκια δηµοσιογράφοι, παραδικαστικό κύκλωµα...
Κι αυτή η κακόηχη, αγνώστου ετυµολογίας, σταθερή αξία, «τα λαµόγια»...
Τι δεν ξέραµε λοιπόν;
Μήπως ότι θα αντιµετωπίσουµε τις συνέπειες των πράξεων κάποιων από
µας, των παραλείψεων άλλων και της αδιαφορίας των πολλών; Ή το υποψιαζόµαστε αλλά κατά βάθος πιστεύαµε πως «καλύτερα να χρωστάς παρά
να σου χρωστάνε» και ελπίζαµε πως «ο θεός της Ελλάδας είναι µεγάλος»;
Στη γραφειοκρατική και τεχνοκρατική Ε.Ε. η γλώσσα είναι αντίστοιχη των
λεγοµένων: περίπλοκη, µε στόχο την ακρίβεια στη διατύπωση, επιστηµονικές υποσηµειώσεις και νοµικές παραποµπές. Η πολιτική στο Ευρωκοινοβούλιο χρησιµοποιεί και στηρίζεται στην επιστήµη, στην έρευνα. Μέσα στο
πλαίσιο αυτό η ανάγκη της τεκµηρίωσης και η έννοια των συνεπειών κάθε
απόφασης µελετώνται και αναγνωρίζονται ως βασικά, «εκ των ων ουκ
άνευ» στοιχεία του πολιτικού λόγου. Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει, στο
µέτρο του δυνατού, και το βασικό ζητούµενο του πολιτικού λόγου, την
οργανική σχέση αιτίου και αιτιατού, τη λογική επεξεργασία των προβληµάτων και την επεξεργασία αποτελεσµατικών λύσεων, τη συνέπεια, εν
τέλει, λόγων, σκέψεων, πολιτικών επεξεργασιών και πράξεων της πολιτικής. Στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης στο ευρωκοινοβούλιο, µπορεί
κανείς δια γυµνού οφθαλµού να διακρίνει και την αναζήτηση συµµαχιών
και τη διαπραγµάτευση µεταξύ των οµάδων, µε στόχο άλλοτε τη συµφωνία
κι άλλοτε την εξεύρεση λύσης επί των ελαχίστων κοινών απόψεων.
Ιδανικές κοινωνίες, ιδεώδεις αγορές, µε την εµπορική και αρχαιοελληνική
έννοια της λέξης, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όµως έννοιες, αξίες και συµπεριφορές που αποτελούν µονόδροµο για µια λειτουργική δηµοκρατία. Η
εµπιστοσύνη στους θεσµούς, η πρόταξη του κοινού συµφέροντος, η αξιοκρατία, ο διάλογος έναντι του εκβιασµού, η διαπραγµάτευση έναντι του
ατοµικισµού και πιο απλά, τα ρήµατα ακούω, συνδιαλέγοµαι, σκέφτοµαι,
σέβοµαι και αναζητώ. Την αλήθεια, τις λύσεις, τη χαµένη τιµή της ελληνικής υπογραφής. Το θέλουµε; Το µπορούµε; Στο χέρι µας είναι, από µας
εξαρτάται. A
*Ο Σπύρος ∆ανέλλης είναι ευρωβουλευτής του Πα.Σο.Κ
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Toυ Γεωργίου Παπανικολάου*
Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα αντιµετωπίζει διαρκώς αυξανόµενες πιέσεις στο ευαίσθητο ζήτηµα της εισόδου µεγάλου αριθµού παράνοµων
µεταναστών. Μέρος των µεταναστών που εισέρχονται παράνοµα στην
χώρα µας αιτείται τη χορήγηση ασύλου, καθώς πρόκειται για άτοµα που
δεν µπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. ∆υστυχώς,
όµως, στη χώρα µας η ανάγκη αυτή δεν αντιµετωπίζεται ως προτεραιότητα και δηµιουργείται η αίσθηση ότι η αντιµετώπιση της τεράστιας πρόκλησης που θέτει η παράνοµη µετανάστευση στην ελληνική κοινωνία και
οικονοµία µπαίνει σε δεύτερη µοίρα. Είναι ολοφάνερο πως δεν έχουµε
ακόµη κατανοήσει ότι το άσυλο και η νόµιµη και παράνοµη µετανάστευση
συνδέονται άµεσα και χρήζουν συνολικής αντιµετώπισης τόσο σε εθνικό
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε αποτέλεσµα να επικεντρώνουµε τις
προσπάθειες µας στην καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και
να παραµελούµε τις άλλες διαστάσεις του θέµατος.
Το ∆ουβλίνο ΙΙ που τέθηκε σε εφαρµογή το 2003, από την προηγούµενη
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, διογκώνει το πρόβληµα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και δη στην Ελλάδα που αποτελεί βασική πύλη εισόδου παράνοµων µεταναστών. Σύµφωνα µε τον εν λόγο κανονισµό η πρώτη χώρα
εισόδου του αιτούντος άσυλο αναλαµβάνει την υποχρέωση να φέρει εις
πέρας το αίτηµα ασύλου. Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το αποτέλεσµα της εφαρµογής του
κανονισµού ήταν οι αιτήσεις για την απονοµή ασύλου στην περίπτωση της
Ελλάδας να έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και να έχουν ανέλθει από 4.375
το 1997 σε 25.115 το 2007, την ίδια στιγµή που στη Γερµανία, στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, οι αιτήσεις µειώθηκαν από 104.355 σε 19.165. Η
οικοδόµηση, λοιπόν, ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος αποτελεί βασικό πυλώνα για την αντιµετώπιση του φαινοµένου, τη στιγµή µάλιστα που
τα ζητήµατα της παράνοµης µετανάστευσης και του αυξηµένου αριθµού
αιτήσεων για άσυλο είναι αλληλένδετα.
Είναι σηµαντικό να επικεντρωθούµε στο σύστηµα ασύλου, γιατί ενώ αποτελεί µέρος της λύσης του πολύπλοκου µεταναστευτικού ελληνικού προβλήµατος είναι ταυτόχρονα και θέµα ταµπού. Οι αναφορές περιορίζονται
κυρίως στην ανάγκη καταπολέµησης της παράνοµης µετανάστευσης,
στην ενδυνάµωση της προστασίας των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων
µέσω της Υπηρεσίας Frontex, στη σύναψη διµερούς συµφωνίας ΕΕ - Τουρκίας για την επανεισδοχή των παράνοµων µεταναστών. ‘Eνα µέρος των
ανθρώπων που εισέρχονται στην Ελλάδα παράνοµα είναι άτοµα που αναζητούν άσυλο. Αν οι άνθρωποι αυτοί γνώριζαν ότι υπάρχει και λειτουργεί
σωστά ένα θεσµικό σύστηµα αίτησης και χορήγησης ασύλου δεν θα κατέφευγαν στη λύση της παράνοµης εισόδου και µε αυτόν τον τρόπο θα µειωνόταν σηµαντικά ο αριθµός των λαθροµεταναστών. Αν τώρα αυτό συνδυαζόταν και µε αύξηση της αποτελεσµατικότητας της φύλαξης των
συνόρων µας προκειµένου να αποτραπούν όσοι επιθυµούν να εισέλθουν
στην ΕΕ παράνοµα, τότε σίγουρα θα σηµειωνόταν θεαµατική µείωση των
παράνοµων µεταναστών.
Η ευρωπαϊκή διάσταση του θέµατος είναι πολύ σηµαντική. Όσοι εισέρχονται στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί κοµβικό γεωγραφικό πέρασµα προς

την υπόλοιπη Ευρώπη, στοχεύουν να προωθηθούν σε άλλα κράτη µέλη
προς αναζήτηση µιας καλύτερης ζωής για αυτούς και τις οικογένειες τους.
Εποµένως, το πρόβληµα είναι πρωτίστως ευρωπαϊκό και χρήζει ευρωπαϊκής αντιµετώπισης και διευθέτησης. Θα ήταν ουτοπικό να προσπαθούµε να
βρούµε λύση σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη µέλη του Ευρωπαϊκού Νότου
αναγκάζονται να επωµιστούν δυσανάλογα µεγάλο βάρος σε σχέση µε τα
υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε. Η δυσλειτουργία αυτή οφείλεται κυρίως στην
απροθυµία των κρατών µελών να επιδείξουν αλληλεγγύη και να αποδεχτούν ένα δίκαιο επιµερισµό των βαρών. Η υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράµµατος που λαµβάνει χώρα αυτή την περίοδο στη Μάλτα αποτελεί ένα
πρώτο δειλό βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πιο συγκεκριµένα, το τρέχον πιλοτικό πρόγραµµα στοχεύει στη διευκόλυνση της επανεγκατάστασης των δικαιούχων ασύλου από τα κράτη µέλη που έχουν συστήµατα
ασύλου που βρίσκονται υπό πίεση προς άλλα κράτη µέλη, αλλά είναι
µικρής έκτασης. Η ΕΕ πρέπει να επιδείξει πολιτική τόλµη και να προχωρήσει στη δηµιουργία και την υλοποίηση προγράµµατος εσωτερικής επανεγκατάστασης προσφύγων από ένα κράτος µέλος σε ένα άλλο και να µην
περιοριστεί στη θέσπιση συστήµατος επανεγκατάστασης προσφύγων
µόνο από τρίτες χώρες σε κράτη µέλη της ΕΕ..
Οφείλουµε να δώσουµε το µήνυµα προς όλους τους ευρωπαίους αλλά και
προς τους τρίτους ότι η είσοδος των µεταναστών µπορεί και πρέπει να
πραγµατοποιείται µέσω της νόµιµης διαδικασίας. Όµως, ο νόµος περί ιθαγένειας, που πρόσφατα κατατέθηκε προς ψήφιση από την κυβέρνηση,
διευκολύνει τη νοµιµοποίηση και δίνει το µήνυµα ότι η ελληνική ιθαγένεια
και κατ’ επέκταση η ευρωπαϊκή, προσφέρονται από την Ελλάδα απλόχερα
µε σοβαρές ενδεχοµένως συνέπειες τόσο για την ίδια όσο και για τους
εταίρους της.
Σήµερα, εξήντα χρόνια µετά, οι διακηρυκτικές αρχές του Robert Schuman
που έθεταν την αλληλεγγύη ως βασική προϋπόθεση της επιτυχούς οικοδόµησης του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος εµφανίζονται πιο επίκαιρες από
ποτέ. Σε µία σειρά από θέµατα, από την οικονοµική κρίση µέχρι την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης αποδεικνύεται ότι η συλλογική
δράση, η σύµπνοια στις σηµαντικές ευρωπαϊκές προκλήσεις αποτελούν
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. A
*Ο Γεώργιος Παπανικολάου είναι ευρωβουλευτής της Ν.∆.
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∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Û˘Óı‹ÎË
ÙË˜ §ÈÛ·‚ÒÓ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜
Του Ιωάννη Κοκκάλα*
Oι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης υπάρχουν γραµµένα στις Ευρωπαϊκές
Συνθήκες.
Η πιο πρόσφατη µεταρρύθµιση αυτών
των Συνθηκών/συµφωνιών ονοµάστηκε "Συνθήκη της Λισαβόνας".
Χρειάστηκε να γίνει γιατί η λειτουργία της Ένωσης έπρεπε
να προσαρµοστεί στις εξελίξεις και κυρίως στο µέγεθος
που έχει πλέον αποκτήσει µε
τα 27 κράτη µέλη της. Η νέα
Συνθήκη δίνει στην Ένωση τη
δυνατότητα να λειτουργήσει
καλύτερα. Πιο αποδοτικά, πιο
αποτελεσµατικά και πιο γρήγορα.
Με µεγαλύτερη διαφάνεια και νοµιµοποίηση. Οι νέες παγκόσµιες προκλήσεις όπως η οικονοµική κρίση, η κλιµατική
αλλαγή, η ενεργειακή ασφάλεια, οι ολοένα και εντεινόµενες µεταναστευτικές ροές, η διεθνής τροµοκρατία και το οργανωµένο έγκληµα απαιτούν τώρα, περισσότερο από ποτέ, τη στενή συνεργασία
των ευρωπαϊκών κρατών και την απρόσκοπτη λειτουργία των πολιτικών και
διοικητικών δοµών της Ένωσης. Σε όλες αυτές τις προκλήσεις η Ένωση
αποκτά τον τρόπο να απαντήσει. Ιδού µε ποιό τρόπο:
Ο θεσµός του Προέδρου της Ένωσης που θα συντονίζει σε µεγαλύτερο
βάθος χρόνου τις εργασίες των αρχηγών των κρατών και των κυβερνήσεων που συνέρχονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και ο ρόλος
του Ύπατου Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική
Ασφάλειας, θα δώσουν στην Ένωση ένα πιο αναγνωρίσιµο πρόσωπο,
αυστηρότερη συνέχεια στις πολιτικές της, µεγαλύτερη ευκολία και ως εκ
τούτου µεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων.
Η πιο ευέλικτη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της "κυβέρνησης"
δηλαδή της Ένωσης, θα δώσει στην Ένωση µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Η Ένωση γίνεται πιο δηµοκρατική. Η διαδικασία της συναπόφασης
των ευρωπαϊκών νόµων από το Συµβούλιο Υπουργών που εκπροσωπεί τα
κράτη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους πολίτες, επεκτείνεται σε όλους σχεδόν τους τοµείς στους οποίους έχει νοµοθετική
αρµοδιότητα η Ένωση. Αυξάνεται έτσι ο δηµοκρατικός έλεγχος και ευθυγραµµίζονται οι αποφάσεις ακόµη περισσότερο µε τις επιθυµίες των πολιτών. Επί της ουσίας µόνο οι αποφάσεις που αφορούν την εξωτερική πολιτική θα παίρνονται µόνο από το Συµβούλιο Υπουργών.
Η εφαρµογή του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθίσταται δεσµευτική. Με τον Χάρτη θεσπίζονται
δικαιώµατα, ελευθερίες και αρχές για όλους τους πολίτες της Ένωσης. Με
54 άρθρα για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τις ατοµικές ελευθερίες, την ισότητα, την αλληλεγγύη, τα πολιτικά δικαιώµατα και την απονοµή δικαιοσύνης να προστίθενται στο οπλοστάσιο των πολιτών απέναντι σε κάθε
αυθαιρεσία. Η Ένωση προσχωρεί εξάλλου και στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση
για την προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών
Ελευθεριών. Ένα εκατοµµύριο πολίτες από διάφορα κράτη µέλη µπορούν
να ζητήσουν από την Επιτροπή να εξετάσει ένα συγκεκριµένο θέµα και να
υποβάλει ενδεχοµένως πρόταση για τη ρύθµισή του. Ενισχύεται έτσι η
συµµετοχική δηµοκρατία. Ενισχύεται η ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης :
"Πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα κράτους µέλους. Η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια
και δεν την αντικαθιστά". Επιπλέον, όσον αφορά τις σχέσεις µε τον υπό-
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λοιπο κόσµο, η Ένωση υποχρεούται να µεριµνά για την προστασία των
πολιτών της και έξω από αυτή.Τα εθνικά κοινοβούλια συµµετέχουν ενεργά στη νοµοθετική διαδικασία. Εάν το ένα τρίτο των εθνικών κοινοβουλίων
απορρίψει µία πρόταση νόµου η Επιτροπή πρέπει να την επανεξετάσει.
Εισάγεται ένας νέος µηχανισµός που θα επιτρέψει στα εθνικά κοινοβούλια
να ελέγχουν την εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας. Εάν η απλή
πλειοψηφία των εθνικών κοινοβουλίων αποφασίσει ότι µια συγκεκριµένη
πρόταση νόµου δεν τηρεί την αρχή της επικουρικότητας και είτε το Συµβούλιο είτε το Κοινοβούλιο συµφωνήσει µε τη θέση αυτή, τότε η πρόταση
απορρίπτεται. Επίσης παρατείνεται η περίοδος κατά την οποία τα εθνικά
κοινοβούλια θα µπορούν να εξετάσουν ένα κείµενο από έξι σε οκτώ εβδοµάδες. ∆ιασφαλίζεται ότι η Ένωση, στον καθορισµό και την εφαρµογή των
πολιτικών της, θα λαµβάνει υπόψη της τις απαιτήσεις "για ένα υψηλό
επίπεδο απασχόλησης", "για επαρκή κοινωνική προστασία", "για την
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού" και "για ένα υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης
υγείας". Ενισχύεται ακόµη περισσότερο η προστασία των καταναλωτών. Γίνεται ρητή αναφορά στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής.Η Συνθήκη της Λισαβόνας άρχισε να ισχύει από
την 1η ∆εκεµβρίου 2009. Για πολλά χρόνια η Ένωση δεν θα χρειαστεί να ζητήσει νέες αρµοδιότητες από τα κράτη µέλη. Αν και
υπάρχουν ακόµη µεγάλα περιθώρια για περαιτέρω εξορθολογισµό και απλοποίηση, το νέο καθεστώς, παρά τις δυσκολίες που
έχει δηµιουργήσει η οικονοµική κρίση, ελπίζεται ότι θα είναι ισχυρό
και βιώσιµο. A
*Αναπληρωτής ∆ιευθυντής
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

∆Ô ∂˘Úˆ·˚Îﬁ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ
ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜,
ÁÈ· ÌÈ· ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ∞ÍÈÒÓ
Toυ Λεωνίδα Αντωνακόπουλου*
Πριν από δύο χρόνια, το 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιόρτασε τα πενήντα χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας του. Πέντε δεκαετίες άοκνης προσπάθειας για την ευρωπαϊκή οικοδόµηση, την εµβάθυνση της Ευρωπαϊκής δηµοκρατίας, τη διεύρυνση της πάλαι ποτέ Ε.Ο.Κ. και τη µετεξέλιξή της σε µια πραγµατική Ευρωπαϊκή Ένωση
λαών και κρατών. Τον Ιούνιο του 2009 οι
Ευρωπαίοι πολίτες στα 27 κράτη-µέλη της
ΕΕ εξέλεξαν τους 736 ευρωβουλευτές, τους
αντιπροσώπους τους στην Ευρωβουλή, που
είναι το θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται κάθε 5 χρόνια µε άµεση,
καθολική ψηφοφορία. Σήµερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί περίπου 500 εκατοµµύρια
Ευρωπαίους πολίτες και κύριος ρόλος του είναι να ενισχύει τη δική τους φωνή, να υπερασπίζεται τα πολιτικά και
ανθρώπινα δικαιώµατά τους και να προωθεί τις επωφελέστερες για αυτούς
ευρωπαϊκές πολιτικές.
Πολύς λόγος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για το περίφηµο δηµοκρατικό
έλλειµµα για το γεγονός δηλαδή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε
πολλές από τις κλασσικές εξουσίες που έχουν τα εθνικά κοινοβούλια όσον
αφορά κυρίως τις νοµοθετικές του αρµοδιότητες. Το Κοινοβούλιο όµως,
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στα 50 αυτά χρόνια πάλεψε και ενίσχυσε σταδιακά το ρόλο του. Σήµερα
και ιδιαίτερα µε τη θέση σε ισχύ της Μεταρρυθµιστικής Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστής ως Συνθήκη της Λισαβόνας, τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Η βασική αρµοδιότητα του ΕΚ είναι η
ψήφιση των ευρωπαϊκών νόµων. Πρόκειται για αρµοδιότητα που έχει
άµεσο αντίκτυπο στην καθηµερινή ζωή των πολιτών. Η σύνταξη της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας γίνεται σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
οποία έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία από τη Συνθήκη και η έγκριση της
γίνεται σε συνεργασία µε το Συµβούλιο Υπουργών δηλαδή τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών σύµφωνα µε τη διαδικασία της συναπόφασης. Με
τον τρόπο αυτό τα συµφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών εξυπηρετούνται
καλύτερα και λαµβάνεται περισσότερο υπόψη η βούληση της κοινωνίας
των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας που τέθηκε σε ισχύ την 1η ∆εκεµβρίου
2009, το Κοινοβούλιο αναβαθµίζει περαιτέρω το ρόλο του και συναποφασίζει σε όλους σχεδόν τους τοµείς της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Συνδιαµορφώνει και εγκρίνει τον προϋπολογισµό της Ένωσης. Ασκεί σηµαντικές
ελεγκτικές αρµοδιότητες στην εκτελεστική εξουσία της Ένωσης, εγκρίνει
το διορισµό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων Επιτρόπων και ενισχύει την υποχρέωση λογοδοσίας και διαφάνειας που έχει
η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες.
Το Κοινοβούλιο διατηρεί όµως κυρίως ισχυρούς δεσµούς µε τους πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύει ότι δεν είναι αρκετό να λέει κανείς
στους πολίτες ότι η Ευρώπη οικοδοµείται για αυτούς αλλά ότι πρέπει να
οικοδοµηθεί µαζί µε αυτούς. Η δυνατότητα του κάθε πολίτη να υποβάλλει
αναφορές στο Κοινοβούλιο όταν θεωρεί ότι θίγονται τα δικαιώµατά του
καθώς και ο θεσµός και η λειτουργία του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή
(Συνήγορος του Πολίτη) είναι χαρακτηριστικά δείγµατα ότι το Κοινοβούλιο θέτει τον πολίτη στο επίκεντρο της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστάτησε για την προάσπιση της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων διαχρονικά όχι µόνο την Ευρώπη, αλλά και σε διάφορα σηµεία του κόσµου. Προσπάθησε να συµβάλλει
στη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης, επέδειξε πολιτική ευαισθησία στην
τραγωδία της Κύπρου και άσκησε πίεση για µία δίκαιη και βιώσιµη λύση
στο Κυπριακό ζήτηµα και συνέβαλε ευρύτερα στην συνειδητοποίηση της
πολιτικής και πολιτιστικής οµοιογένειας που αποτελεί την ασφαλή βάση
για µια Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτών. Προπαντός όµως, διαφύλαξε και πρόβαλε διεθνώς τα ιδανικά της Ευρωπαϊκής ιδέας: την ειρήνη, την ελευθερία, τη δηµοκρατία, την ευηµερία και τον ανθρωπισµό που αποτελούν την
ελπίδα και το στόχο όλων των λαών. Κατά την παρούσα κοινοβουλευτική
περίοδο (2009-2014), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να λάβει σηµαντικές αποφάσεις για θεµελιώδη ζητήµατα που αφορούν και επηρεάζουν τους πολίτες στην καθηµερινή τους ζωή: µέτρα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης που
αντιµετωπίζουν οι χώρες της ευρωζώνης, µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, πολιτικές για την ασφάλεια και επάρκεια του
ενεργειακού εφοδιασµού των χωρών µελών της ΕΕ, ρυθµίσεις για τη µετανάστευση και τα θέµατα ασύλου, ρυθµίσεις
για το χρόνο εργασίας, για την απελευθέρωση των υπηρεσιών χωρίς να θιγούν τα βασικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, για την υγεία, την ασφάλεια των τροφίµων, τις µεταφορές, τον πολιτισµό και την εκπαίδευση.
Σήµερα, σε συνθήκες σοβαρής οικονοµικής κρίσης, η οποία
απειλεί τις δοµές και τη συνοχή των οικονοµιών αρκετών χωρών
της ευρωζώνης, µε άγνωστες ακόµα συνέπειες για την κοινωνική
συνοχή στην Ευρώπη, η ΕΕ καλείται να επιβεβαιώσει την παρουσία της
και να δικαιώσει τις προσδοκίες των πολιτών, για µια συντονισµένη δράση
ως απάντηση για την υπέρβαση της παρούσας κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δηµοκρατικά εκλεγµένο θεσµικό όργανο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα στηρίξει το γενικότερο ευρωπαϊκό δηµόσιο
συµφέρον. A
*Εκπρόσωπος Τύπου
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

15 ARTA PRESS

ARTA PRESS 51

5/5/10

1:02 PM

™ÂÏ›‰·16

ΦΩΤΟ: Γεωργία Παντιώρα

§πª¡∏ ∑∏ƒ√À
∆Ô ÓÂÚﬁ ‚¿ÊÙËÎÂ ÎﬁÎÎÈÓÔ
Της Γεωργίας Παντιώρα
Μια πινακίδα, κοντά στην Φιλιππιάδα, κατευθύνει τον επισκέπτη σ΄ ένα
παραδεισένιο τοπίο.Η διαδροµή µέσα από το δάσος, που οδηγεί στη λίµνη
Ζηρού είναι µαγευτική. Όµως τα τελευταία χρόνια τα γαλήνια νερά της
λίµνης χρωµατίζονται κόκκινα,εξαιτίας ενός επικίνδυνου βακτήριου.
Παλαιότερα ο δήµος Φιλιππιάδας (Νοµός Πρέβεζας), ο δήµος Θεσπρωτικού (Νοµός Πρέβεζας) και ο δήµος Ξηροβουνίου (Νοµός Άρτας) διεκδικούσαν την διαχείριση της λίµνης Ζηρού. Αυτό το µπέρδεµα δηµιουργούσε προβλήµατα, λόγω των διαφορετικών κινήτρων και προτεραιοτήτων
που είχαν και δυστυχώς η ανάγκη να προστατευτεί όλος αυτός ο φυσικός
πλούτος ερχόταν σε δεύτερη µοίρα. Το έτος 1999 η λίµνη εντάχθηκε στο
πρόγραµµα Natura 2000, από την Νοµαρχία Πρέβεζας και εξασφαλίσθηκαν κονδύλια ύψους 700 εκατοµµύρια δρχ. για την αξιοποίησή της. Όντως,
µε αυτά τα κονδύλια κατασκευάστηκαν αθλητικές εγκαταστάσεις και το
πεζοπορικό µονοπάτι καθώς και άλλα δύο κτίρια τα οποία όµως αργότερα
εγκαταλείφθηκαν.είχε προκαλέσει η ύπαρξη ερυθρού χρώµατος στη λίµνη.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το κόκκινο χρώµα οφείλεται στο βακτήριο Planktothrix rubescens.
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Το επικίνδυνο βακτήριο
Σε µια εποχή που το νερό αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του
ανθρώπου και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος η λίµνη µολύνθηκε από ένα επικίνδυνο βακτήριο. Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ( επιστηµονικός υπεύθυνος της έρευνας καθηγητής Αλµπάνης Τριαντάφυλλος και οι
Ιωάννης Λεονάρδος, Βασίλειος Σακκάς, Χαρούλα Τσούτη, Ιωάννης Ζιώρης, Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Νικόλαος Λαγός, Νικόλαος Πετρίδης και
Νικόλαος Σπυριδωνάκος) πραγµατοποίησε έρευνα το διάστηµα από 1η
Μαρτίου 2009 µέχρι 28 Φεβρουαρίου 2010 µε τίτλο «Έλεγχοι ποιότητας
φυσικοχηµικών παραµέτρων, επιπέδων τοξικών και επιβλαβών ουσιών και
παρακολούθηση της οικολογικής κατάσταση της λίµνης Ζηρού» µε σκοπό
την συνολική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης και ιδιαιτέρως
της παρουσίας κυανοτοξινών στη λίµνη, µετά την έντονη ανησυχία που
είχε προκαλέσει η ύπαρξη ερυθρού χρώµατος στη λίµνη. Από την έρευνα
διαπιστώθηκε ότι το κόκκινο χρώµα οφείλεται στο βακτήριο Planktothrix
rubescens.
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Τοξίνες Ζηρού
Το συγκεκριµένο βακτήριο δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντάµε στις
λίµνες της χώρας µας. Έχει εµφανιστεί σε λίµνες της Αιτωλοακαρνανίας,
αλλά και εκτός Ελλάδας, σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Ολλανδία. Το φαινόµενο αυτό, δηλαδή η αύξηση των κυανοβακτηρίων ονοµάζεται ευτροφισµός και µεταφορικά δηλώνει την γήρανση των λιµνών. ∆ιάφορες µελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι οι αυξανόµενες καλλιέργειες, η κτηνοτροφία και διάφορες άλλες δραστηριότητες είναι ικανές να δηµιουργήσουν προβλήµατα στα οικοσυστήµατα των
λιµνών. Το ανησυχητικό µε την λίµνη Ζηρού είναι ότι το κυανοβακτήριο
συγκεντρώνεται σε µεγάλες ποσότητες και πολλαπλασιάζεται µε ταχύτατους ρυθµούς λόγω της µεγάλης ηλιοφάνειας και της υψηλής θερµοκρασίας νερού που ευνοεί την ανάπτυξη του βακτηρίου. Εποµένως, τους
καλοκαιρινούς µήνες που η ηλιακή ακτινοβολία είναι µεγαλύτερη, ζει στα
βαθύτερα στρώµατα της λίµνης, όπου η ποσότητα του φωτός είναι η
κατάλληλη για την ανάπτυξη του. Αντιθέτως τους χειµερινούς
µήνες, όπου η ηλιακή ακτινοβολία δεν µπορεί να φτάσει στα
βαθύτερα στρώµατα, ο οργανισµός αναγκάζεται να µετακινηθεί στην επιφάνεια της λίµνης όπου το φως είναι περισσότερο και αυτός είναι ο λόγος που το χειµώνα η λίµνη χρωµατίστηκε κόκκινη. Το άλλο αρνητικό στοιχείο είναι το
βάθος της λίµνης, αφού δεν µπορεί να βρεθεί το απολυµαντικό το οποίο να φτάνει τα 25 µέτρα βάθος του τοξικού βακτηρίου. Για το λόγο αυτό οι επιστήµονες επισήµαναν στους κατοίκους να µην ψαρεύουν και να µην καταναλώνουν ψάρια από την λίµνη, γιατί είναι επικίνδυνο για την
δηµόσια υγεία. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η µακροχρόνια
κατανάλωση ψαριών από την λίµνη µπορεί να προκαλέσει
σοβαρά προβλήµατα από γαστρεντερικές διαταραχές µέχρι
νέκρωση του ήπατος. Γι αυτό και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έχει θέσει τα όρια της ηµερήσιας δόσης που πρέπει να λαµβάνουµε
είτε µε νερό είτε µε την κατανάλωση τροφίµων. Οι
ποσότητες τοξίνης που ανιχνεύθηκαν στην
λίµνη Ζηρού ξεπερνούσαν κατά πολύ τα
όρια! Η έρευνα του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων επιβεβαίωσε την καθαρότητα της λίµνης σε ότι αφορά
την παρουσία φυτοφαρµάκων
και οργανικής ρύπανσης.
Όπως είχε διαπιστωθεί από
µελέτες της εταιρίας ανάπτυξης του Αµβρακικού
(ΕΤΑΝΑΜ) το 2000, η ύπαρξη κυανοβακτηρίων µπορεί
να οφείλεται σε εργαλεία
αλιείας που χρησιµοποιήθηκαν σε άλλες µολυσµένες
περιοχές καθώς και στην
γεωργική
δραστηριότητα
λόγω χρήσης λιπασµάτων και
την εισροή των υπολειµµάτων
τους µέσα στην λίµνη. Κάποιοι επιστήµονες επεσήµαναν ότι η µόλυνση
όλο και περισσότερων λιµνών µπορεί να
είναι και σηµάδι των κλιµατικών αλλαγών. Οι
µελετητές πρότειναν απαγόρευση της αλιευτικής δραστηριότητας, προστασία της λίµνης από τα υγρά και στερεά απόβλητα των
ανθρωπογενών δράσεων, απαγόρευση των ψεκασµών και αεροψεκασµών
µε φυτοπροστατευτικά προϊόντα και συνεχή παρακολούθηση των υδάτων.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Το σίγουρο είναι ότι για τα παραπάνω πράγµατα οφείλεται σε µεγάλο
βαθµό ο ανθρώπινος παράγοντας. Εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί το
µέλλον της λίµνης είναι αβέβαιο. Τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένα πνεύµα ευαισθησίας για τη λίµνη
Ζηρού. Το 2008, µε πρωτοβουλία του δήµου Φιλλιπιάδας, δηµιουργήθηκε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τα κτίρια που χρησιµοποιούνται είναι τα εγκαταλελειµµένα
κτίρια που είχαν χτιστεί µε το πρόγραµµα Natura 2000. Την µελέτη, την
περίφραξη και την κατασκευή των
κτιρίων ανέλαβε η Νοµαρχία Πρέβεζας. Ο εξοπλισµός του κτιρίου γίνεται µε έξοδα του ∆ήµου Φιλιππιάδας και τα διάφορα εκπαιδευτικά
προγράµµατα χρηµατοδοτούνται
από το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας. Ο κ.
Μανίκας Μιλτιάδης, υπεύθυνος του
Περιβαλλοντικού Κέντρου, µαζί µε τους
κυρίους Σκαµνέλο Χρήστο, Ντάκουλα Βαγγέλη, Καραµπίνα Φίλιππο και Σινάκο Πέτρο
προσπαθούν να δηµιουργήσουν εκπαιδευτικά προγράµµατα για µαθητές όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης,
από τις τάξεις του νηπιαγωγείου µέχρι και τις τάξεις του
λυκείου, καθώς και εκπαιδευτικά σεµινάρια για τους
εκπαιδευτικούς. Το πρόγραµµα το οποίο διεξάγεται
τώρα έχει σχέση µε το κύκλο του νερού και το υδάτινο οικοσύστηµα στην λίµνη Ζηρού. Έχουν σχεδιαστεί να υλοποιηθούν άλλα τρία προγράµµατα
µε θέµατα :1) Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
και πράσινη ανάπτυξη, 2)Ανακαλύπτοντας το
δάσος στη λίµνη Ζηρού και 3) Τα µανιτάρια
στην λίµνη Ζηρού. Το µεγαλύτερο ποσοστό
των σχολείων που επισκέπτονται τον
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι
από το νοµό της Πρέβεζας. Αυτό που προσδοκούν οι υπεύθυνοι είναι το 2011 να επισκεφτούν το περιβαλλοντικό κέντρο µαθητές
από όλη την Ελλάδα.
Τέλος το καλύτερο για την Λίµνη Ζηρού θα
ήταν να χαρακτηριστεί εθνικός δρυµός και να
αξιοποιηθεί το περιβαλλοντικό κέντρο που θα έχει
ως πρωταρχικό στόχο την προστασία και την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. A
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ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

AÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÂ˜ ÂÎÏ‹ÍÂÈ˜
Με την άνοιξη να έχει πια µπει για τα καλά, και µια δυσοίωνη ατµόσφαιρα να στοιχειώνει την χώρα, η ελληνική πεζογραφία εµφανίζεται ώριµη και πολυποίκιλη. Για παράδειγµα, το «Απόψε δεν
έχουµε φίλους» (Μεταίχµιο) της Σοφίας Νικολαΐδου είναι ένα
πρώτο σηµαντικό µυθιστόρηµα για το 2010, µε τη συγγραφέα να
βάζει υψηλούς στόχους, και να τους πετυχαίνει όλους. Μια πανεπιστηµιακή έρευνα γύρω από τους δοσίλογους και τους γερµανόφιλους της Θεσσαλονίκης µετατρέπεται σε ζωντανό µυθιστόρηµα
για τα απόνερα της Ιστορίας, τις αποσιωπήσεις, τις διαστρεβλώσεις, τη συλλογική συνενοχή.
Ένας από τους πιο αξιόλογους συγγραφείς της αµέσως προηγούµενης γενιάς, ο 56χρονος σήµερα Τάκης Θεοδωρόπουλος επιστρέφει µε νέο µυθιστόρηµα. Το «Ξυπόλητο σύννεφο» (Ωκεανίδα)
φαίνεται να συγγενεύει περισσότερο µε «Το µυθιστόρηµα του
Ξενοφώντα», µια και όχι µονάχα αντλεί από την αρχαιότητα (όπως
το «Αριστερό χέρι της Αφροδίτης») ιδέες και µοτίβα, αλλά και διαδραµατίζεται εξολοκλήρου σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Έτσι,
αυτή τη φορά στο επίκεντρο µπαίνει ο µεγαλύτερος φιλόσοφος
της αρχαιότητας, ο Σωκράτης, φωτισµένος µέσα από τη διαµάχη
του µε τον Αριστοφάνη, ο οποίος σατιρίζοντάς τον στις «Νεφέλες» τον έκανε διάσηµο στην Αθήνα της εποχής. Αυτά βέβαια, και
άλλα πολλά, αφού στην ιστορία εµπλέκονται κι άλλες γνωστές
µορφές της εποχής όπως ο Αλκιβιάδης και η Ασπασία, φτάνουν σε
εµάς µέσα από την αφήγηση µιας άλλης µυθικής µορφής της εποχής, τον «∆αίµονα» που οι «συνταξιούχοι» Θεοί είχαν στείλει στην
Αθήνα να καθοδηγήσει τον αλλόκοτο φιλόσοφο.
Ένα χρόνο µικρότερη, µε πολύ λιγότερα βιβλία στο ενεργητικό
της, η καθηγήτρια νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήµιο
της Οξφόρδης Ελένη Γιαννακάκη έχει γράψει δύο µυθιστορήµατα
που έχουν συζητηθεί και διαβαστεί ευρέως, τόσο το πρώτο της
«Περί ορέξεως και άλλων δεινών», ένα campus novel µε ψυχαναλυτικές προεκτάσεις, κι ακόµη περισσότερο το δεύτερο, «Τα
χερουβείµ της µοκέτας», στο οποίο µια ψυχαναγκαστική µε την
καθαριότητα µεσοαστή µητέρα εµφανίζει σταδιακά, κάτω από την
γυαλιστερή της επιφάνεια, έναν εαυτό σκοτεινό και κατακερµατισµένο. Με το «Σναφ» (Εστία), που µόλις κυκλοφόρησε, η Γιαννακάκη µας βάζει στον εφιαλτικό κόσµο του τηλεοπτικού κανιβαλισµού, έτσι όπως έχει επικίνδυνα εξελιχθεί στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια. Ο ήρωάς της, ένας έφηβος χωρίς πολλά εφόδια και
αντιστάσεις, βιώνει την ενηλικίωση ως µυητική πρόσβαση στις πιο
σκοτεινές και δύσοσµες πτυχές της ανθρώπινης φύσης. Σηµειωτέον ότι ο τίτλος βγαίνει από την αγγλική λέξη snuff, που περιγράφει
µια ταινία στην οποία παρακολουθούµε µια δολοφονία που πραγ-
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µατοποιείται µε σκοπό την κινηµατογραφική της καταγραφή και τη
συνακόλουθη εµπορική της εκµετάλλευση.
Συνοµήλικη της Γιαννακάκη, επίσης πανεπιστηµιακός (αντικείµενό
της είναι η Ιστορία της Εξωτερικής Πολιτικής), και µε ιδιαίτερα
µεγάλη συγγραφική παραγωγή την τελευταία δεκαετία, η Λένα
∆ιβάνη έγινε γνωστή πριν από ακριβώς δέκα χρόνια µε το µυθιστόρηµα «Οι γυναίκες της ζωής της». Έκτοτε, ουκ ολίγα βιβλία της
έχουν βρει ιδιαίτερα µεγάλη ανταπόκριση από το αναγνωστικό
κοινό, µε γνωστότερα τα «Ενικός αριθµός», «Ψέµατα. Αλήθεια
είναι…», «Νάντια», «Τι θα γίνω άµα δεν µεγαλώσω». Το άρτι εκδοθέν µυθιστόρηµά της έχει τον τίτλο «Ένα πεινασµένο στόµα»
(Καστανιώτης), κι είναι η ιστορία ενός φιλόδοξου και κυνικού φοιτητή της Νοµικής, του Γιάννη Γεωργιάδη, ο οποίος µπαίνει σαν
άλλος «άγγελος εξολοθρευτής» στη ζωή και στο σπίτι του καθηγητή του Χρίστου Κρεµόπουλου, αποφασισµένος να µην αφήσει τίποτε όρθιο. Εναλλάσσοντας δύο πρωτοπρόσωπους αφηγητές, κάθε
ήρωας παίρνει το λόγο από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, σχηµατοποιώντας έτσι την ανελέητη και δίχως όρια αντιπαράθεσή τους.
Ο 40χρονος Παναγιώτης Σ. Χατζηµωυσιάδης, εκπαιδευτικός µε
αρκετά βιβλία στο ενεργητικό σχετικά µε τη διδασκαλία της γλώσσας, έχει εκδώσει τρία ακόµη βιβλία πεζογραφίας τα τελευταία
τέσσερα χρόνια, κλιµακώνοντας το µέγεθος των αφηγήσεών του
από το διήγηµα µέχρι το προηγούµενο µυθιστόρηµά του, «Το παραµύθι του ύπνου». Στο καινούργιο του µυθιστόρηµα «Αστοχία υλικού» (Μεταίχµιο), παρακολουθούµε την πτώση ενός άντρα που όλα
έδειχναν ότι είχε στρώσει κάθε πτυχή της ζωής του. Οικογένεια,
σπίτι, δουλειά, όλα αίφνης διακυβεύονται κι ο ήρωας αναγκάζεται
να πάει πίσω, στη στιγµή που έχασε το µίτο της «αληθινής ζωής του».
Τέλος, ο Γιάννης Μακριδάκης, µε το «Ήλιος µε δόντια» (Εστία)
έχει γράψει ένα από τα καλύτερα µυθιστορήµατα της σεζόν. Πρόκειται για την ιστορία ενός απόκληρου, ενός κατατρεγµένου της
µικρής κοινωνίας της Χίου των αρχών του αιώνα, του Κωνσταντή.
Εξαιτίας της έκδηλης θηλυπρέπειάς του, βρέθηκε από παιδί στο
στόχαστρο της µικρής κοινωνίας, µε αποτέλεσµα µοναξιά και αλλεπάλληλες ταπεινώσεις. Τελικά, θα βυθιστεί στην τρέλα, ειδικά µετά
την απώλεια του ενός και µοναδικού του αγαπητικού και προστάτη,
του Αποστόλη, ο οποίος σκοτώνεται στον βοµβαρδισµό του λιµανιού της Χίου, τον Φεβρουάριο του 1944. Ιστορία και προσωπική

µοίρα διαπλέκονται µε µαστοριά, µε αποτέλεσµα ένα µυθιστόρηµα ζωντανό και γλαφυρό, γεµάτο πλήθος λεπτοµέρειες σχετικά µε την ιστορική και κοινωνική ζωή τηςA Χίου.
*Ο Κώστας Κατσουλάρης
είναι συγγραφέας και βιβλιοκριτικός.
kostas.katsoularis@gmail.com
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

The White Stripes
“Under great white
northern lights”

The thilight sad
“Forget the night ahead”

Warner Bros rec.

Fat car rec.

Χρειάστηκε πάνω από µια δεκαετία για να κυκλοφορήσουνε οι White Stripes ένα
live δίσκο, ο οποίος επ’ουδενί δεν θα µπορούσε να ιδωθεί ως ένα είδος best of. Ως
γνωστόν ο Jack White είναι σκέτος δυναµίτης επί σκηνής κι είναι ν’ απορείς στιγµές πως ένας άνθρωπος µπορεί να προκαλέσει τέτοιο ορυµαγδό µόνος του! Η
αρχή του δίσκου είναι χειµαρρώδης, αλλά νοµίζω ότι αποκτά µεγαλύτερο ενδιαφέρον στις ήρεµες στιγµές του όπως στο “300 MPH..” και στο “I just don’t know
what to do with myself” που ο Jack το εκτελεί σόλο. Άλλες αξιοσηµείωτες στιγµές
είναι η διασκευή του “Jolene” και το κλείσιµο µε το “Seven nation army”’. A

Peaches
“I feel cream”

Στη τελευταία τους περιοδεία οι Twilight συνοδέψανε τους Mogwai γεγονός που
επηρέασε αρκετά τον κιθαριστικό προσανατολισµό τους. Παρόλα αυτά η ατµόσφαιρα παραµένει σκοτεινή, ο James Graham έχει µεγάλα κέφια και φορές φέρνει έντονα στο µυαλό τον Morissey. ∆εν είναι όµως µόνο αυτή η ροπή προς το
new wave που αποµένει καθώς δύο από τις πιο εντυπωσιακές στιγµές του δίσκου
είναι το “I became a prostitute” και το “That birthday present” όπου συγκεράζεται
η νεφέλη των My bloody valentine µε την ψυχιατρικά ανεξιχνίαστη ακόµη περίπτωση που ονοµάζεται Shellac. A

Gorillaz
“Plastic beach”
EMI rec.

XL rec.
Αρκετά ραφιναρισµένος ο τελευταίος δίσκος της Peaches, µέρος του οποίου θα
παρουσιάσει αρχές Ιουνίου στο synch festival στην Αθήνα. Εδώ δεν χρησιµοποιήθηκαν καθόλου κιθάρες, τα ηλεκτρονικά στοιχεία κυριαρχούνε και πρόκειται για
ένα πέρα για πέρα χορευτικό δίσκο. Η Peaches ασχολείται ως συνήθως µε τα αγαπηµένα της θέµατα, σεξ, µουσική και pop κουλτούρα. Το πιο διεστραµµένο κοµµάτι του δίσκου είναι το “Mommy complex” και το πιο αποτυχηµένο το µπαλαντοειδές “Mud”. Αξίζει να σηµειωθεί και η συµβολή για την ολοκλήρωση του εγχειρήµατος των Soulwax και Drums of death. A

Σ’ αυτό το τρίτο δίσκο τους οι Gorillaz συνταιριάζουνε πλέον απόλυτα τη µουσική
µε την εικόνα που είχανε κτίσει γύρω από το όνοµά τους, καθώς το Plastic beach
θα µπορούσε άνετα να ήταν η επένδυση µιας ταινίας κινουµένων σχεδίων. Το εξώφυλλο και ο τίτλος του δίσκου από µόνα τους αποκαλύπτουνε την πρόθεση του
Albarn να καταπιαστεί µε τις µελλοντικές αλλαγές που θα επέλθουνε στον πλανήτη µας. Οι συνεργασίες είναι πολλές και ανάµεσά τους οι πιο σηµαντικές αυτές
µε τον Reed και τον Snoop dog, µε τον Gruff Rhys πάντως των Super furry animals
να κλέβει την παράσταση λόγω και του παρεµφερούς µουσικού παρελθόντος µε
τον Albarn. Ο τελευταίος πάντως σε κανένα σηµείο δεν χάνει την εποπτεία του
υλικού αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά πόσο µεγάλος καλλιτέχνης είναι! A
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

Smart Cars:
Car Technology Unleashed
Στην αντίπερα όχθη, η Fiat σε συνεργασία µε την Microsoft και την εταιρεία Magneti
Marelli ενσωµατώνουν στα νέα αυτοκίνητα της Ιταλικής φίρµας, software το οποίο βασίζεται στα Windows Mobile και αναλαµβάνει ρόλο στην διασκέδαση και τις επικοινωνίες
του αυτοκινήτου. Το σύστηµα ονοµάζεται Blue & Me και εκτός απο GPS, φωνητικές
εντολές, αναπαραγωγή µουσικής και Bluetooth, µαζεύει δεδοµένα κατά την οδήγηση σας
στο USB Stick το οποίο έχετε συνδεδεµένο στο αυτοκίνητο και τα µοιράζεται µε όλους
του οδηγούς που χρησιµοποιούν την ίδια πλατφόρµα, προκειµένου να σας ενηµερώσει
πόσο οικολογική ή όχι ήταν η οδήγησή σας. Φυσικά όταν έρχεται SMS, το αυτοκίνητο
αναλαµβάνει να σας το διαβάσει προκειµένου να µην αποσπαστεί η πολύτιµη προσοχή
σας.
Η πιο σηµαντική είδηση στον τοµέα αυτό όµως έρχεται από τη FORD. Ο γίγαντας του
Detroit ξυπνάει και παρουσιάζει το MyFord Touch στον κόσµο και τους developers.
Με µια πρόταση αυτό σηµαίνει ότι το αυτοκίνητο θα αποκτήσει APIs και θα είναι ανοιχτό
Όταν τη 10ετία του 80 ο KITT µιλούσε στον τότε Michael Knight

σε developers. Πρακτικά, για τον υποψήφιο αγοραστή το MyFord Touch είναι ένα νέο

,λέγε µε David Hasselhof, ποιός θα το φανταζόταν ότι λίγα χρό-

ταµπλό και µια σειρά από λειτουργίες που όχι µόνο θα διευκολύνουν την ζωή αλλά θα

νια µετά αντίστοιχη τεχνολογία θα ήταν γεγονός;

αλλάξουν τον τρόπο που ο οδηγός ζει την κάθε στιγµή µε το αυτοκίνητο. Το ταµπλό µε

Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν είµαστε ακόµη εκεί, αλλά πολύ

τα όργανα χωρίζεται σε 3 µέρη. ∆εξιά και αριστερά οθόνες αφής 4.2 ιντσών και στο µέσο

κοντά. Η προσπάθεια ξεκινά από πλατφόρµες που επιτρέπουν

το αναλογικό κοντέρ. Στην κονσόλα του αυτοκινήτου µια οθόνη αφής 8 ιντσών µε ανά-

στους developers να µπορούν πλέον να αλλάζουν τον τρόπο επι-

λυση 800 x 480 pixels αναλαµβάνει τα υπόλοιπα.

κοινωνίας από και προς τα αυτοκίνητα, µε ανοιχτές πλατφόρµες
αλλά και αρκετές ιδέες από µέρους τους.

Μέσα από τρεις οθόνες, το MyFord Touch προσφέρει web browser, σύνδεση µε 3G ή 4G

Στην Ιαπωνία, µε την βοήθεια εταιρειών όπως η Nissan, Honda,

modems και δυνατότητα παροχής υπηρεσιών WiFi hotspot (ναι το αυτοκίνητο θα γίνεται

Denso, Toshiba αλλά και την συµπαράσταση του κράτους δηµι-

hotspot), smart phone app API, portable customizations και άλλα. Αυτό σηµαίνει ότι ο οδη-

ουργήθηκε η συµµαχία JasPar (Japan Automotive Software

γός του MyFord Touch 2011 Ford Focus θα µπορεί να ρυθµίσει το αυτοκίνητο όπως θέλει,

Platform Architecture) που σκοπό έχει να παρουσιάσει την πρω-

να συνδέσει το κινητό του, να κατεβάσει apps στο αυτοκίνητο και όταν βρεθεί µπροστά

τότυπη έκδοση ενός λειτουργικού, ενώ παράλληλα θα προσπα-

από το τιµόνι ενός άλλου MyFord Touch οχήµατος, να µεταφέρει τις ρυθµίσεις µε ένα

θήσει να δηµιουργήσει ένα standard για την βιοµηχανία των

USB stick ή µια κάρτα µνήµης SD. Αυτό είναι µόλις η κορυφή του παγόβουνο γιατί όπως

αυτοκινήτων.

είναι γνωστό η φαντασία των developers οργιάζει.
Τα smart phones είναι εδώ. Μήπως τελικά τα SmartCars δεν είναι τόσο µακριά;
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GADGETS
DM500HD:
Dreambox
Power!
Όταν το Μάιο
του 2009 η
Dreambox ανακοίνωνε τον
DM500HD, όλοι
ανέµεναν την
καινούρια γενιά των HD ∆εκτών του πασίγνωστου DM500 ο οποίος ήταν ο πρώτος
Linux δέκτης που ξεκίνησε την επανάσταση στον εν λόγω τοµέα.
Επιτέλους ο DM500HD έφτασε, το “µικρό” αδερφάκι του DM800HD, το οποίο διαθέτει όµως καλύτερο hardware! Και για να είµαστε ακριβείς, έχει επεξεργαστή
400MHz MIPS (BCM7405), 256MB memory, HDMI connector, MPEG-2 / H.264
Hardware decoding, και 1x Smartcard-Reader. ∆εν έχει τις PVR δυνατότητες του
DM800hd καθώς δεν δέχεται εσωτερικό σκληρό δίσκο, αλλά µε µικρές µετατροπές
(πράγµα σύνηθες στους DreamBox) µπορεί να δεχτεί εξωτερικό σκληρό δίσκο.
Το πιο σηµαντικό φυσικά παραµένει το Enigma2 Software του ∆έκτη, το οποίο φροντίζει για το user experience καθώς και για την εύκολη παραµετροποίηση του, προκειµένου οι δορυφορικές µας περιηγήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολες.
Πηγή : msg-sat - Τιµή: 350

Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

Movie peg
Αν και είναι
πραγµατικά δύσκολο
να περιγράψει κάποιος κάτι
το οποίο είναι απλό: µία βάση
για το iPhone σας η οποία
παρέχει τη δυνατότητα
στήριξής του είτε οριζόντια
είτε κάθετα. Όµως, η βάση
αυτή έχει τόσες πολλές
χρήσεις, που τελικά
ο χαρακτηρισµός “tilting wonder” από την κατασκευάστρια εταιρία αξίζει και µε το
παραπάνω. Σκεφτείτε ένα σταθερό τρίποδο για το iphone σας
όταν βγάζετε φωτογραφίες, έναν τρόπο να το στηρίζετε στο τραπέζι καθώς βλέπετε ταινία, στο κοµοδίνο σας όταν χρησιµοποιείτε το iphone ως alarm clock και
φυσικά πολλές πολλές άλλες χρήσεις. Το Movie peg έρχεται σε διάφορα χρώµατα
και φυσικά σε πολύ προσιτή τιµή, για εσάς και τους φίλους σας.
Πηγή: movie-peg.com - Τιµή: 8

HTC HD Mini: Μικρό στο µάτι
Όταν ο µεγάλος αδερφός είναι αδιαµφισβήτητα ένα από τα high
end κινητά που κυκλοφορούν αυτή τη στιγµή στην αγορά, τότε
πρέπει Αυτό που ήθελαν να πετύχουν οι µηχανικοί ήταν να
φέρουν όλα τα καλά του HD2 σε ένα µικρότερο κινητό που δεν
προβληµάτιζε µε το µέγεθος της οθόνης. Έτσι η διαγώνιος της
οθόνης έχει µειωθεί στις 3.2’’ παραµένοντας βέβαια capacitive
touch µε Multitouch. Στα λοιπά χαρακτηριστικά το HD Mini διαθέτει CPU 600MHz και 384MB RAM , κάµερα ανάλυσης 5 megapixels
και αυτόµατη εστίαση που αποθηκεύει φωτογραφίες στις κάρτες
microSD µέχρι 32GB, ραδιόφωνο FM , accelerometer, Bluetooth 2.1,
proximity sensor, ambient light sensor, WiFi 802.11 b/g, A-GPS, υποστήριξη για quad band GSM και dual
band HSPA δίκτυα και όλα αυτά τρέχουν πάνω στην πλατφόρµα Windows Mobile 6.5.
Ήδη πολλά από τα test one on one βγάζουν το HD mini νικητή στο θέµα της ταχύτητας. Θα πρέπει να
λάβουµε βέβαια υπόψη και ότι πρέπει να οδηγήσει την οθόνη µια ίντσα και κάτι λιγότερο.
Πηγή: plaisio.gr - Τιµή: 399

Razer Orochi Gaming mouse: Notebook (Not)
Only
Το Razer Orochi προέρχεται από µια εταιρία
η οποία παραδοσιακά κατασκευάζει προϊόντα τα
οποία απευθύνονται κυρίως στους gamers και
στους tech freaks. ∆ιακρίνονται για την εξαιρετική τους ακρίβεια και ταχύτητα, γεγονός που τα
κάνει ανάρπαστα στους παραπάνω κύκλους. Το
Razer Orochi µεταφέρει την εµπειρία αυτή στο
notebook σας, µε τον 4000dpi 3G Laser sensor,
Bluetooth 2.0 συνδεσιµότητα και την µοναδική
δυνατότητα που έχει να δουλεύει είτε wirelessly
είτε µε καλώδιο!
Όλα αυτά βέβαια σε compact µέγεθος για να
µην χαθεί ο φορητός προσανατολισµός του
καθώς και την απαράµιλλη αισθητική που συνοδεύει το όνοµα Razer. Επιπρόσθετα πολύ χρήσιµη είναι και η θήκη µεταφοράς που έρχεται µαζί,
για να σας συνοδεύει εύκολα οπουδήποτε.
Πηγή: itsmart.gr - Τιµή: 69,90

Panasonic - DMP-BDT300: 3D Bluray player
Το 2010 είναι η χρονιά του 3D και η Panasonic το έχει καταλάβει πολύ καλά. Γι αυτό και ενσωµάτωσε στο product lineup της το κορυφαίο BDT300. Το DMP-BDT300 έχει το ίδιο σοκολατένιο φινίρισµα όπως η 3D τηλεόραση TX-P50VT20E. Το player διαθέτει δύο εξόδους HDMI v1.4, ενσωµατωµένο αποκωδικοποιητή ήχου 7.1, USB θύρα που δέχεται
USB µέχρι 128GB, υποδοχή κάρτας SD για να βλέπουµε άµεσα τις λήψεις µας
φωτογραφικές και βιντεοκάµερες, ποιοτικά audiophile υλικά, πλήθος ενδείξεων επί
της οθόνης, VieraCast, δυνατότητα DLNA ακόµη και από Wi-Fi µε τη βοήθεια ειδικού
dongle που υπάρχει στο κουτί, αντι-jitter σύστηµα και κορυφαίο ήχο.
Με τον ολοκαίνουργιο επεξεργαστή, τη στιβαρή κατασκευή, την ηχητική ποιότητα
και την προσιτή τιµή (σύµφωνα µε αυτά που προσφέρει) έχει δίκαια χαρακτηριστεί
ως το top του 2010.
Πηγή: kalogeropoulos.gr - Τιµή: 499
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γυρνώντας στα παλιά: πώς βρεθήκατε στο χώρο της λογοτεχνίας;
Μαθητής Γυµνασίου διάβαζα Κρυστάλλη και άκουγα δηµοτικό τραγούδι απ’ τις παλιές
γυναίκες του χωριού. Αυτά µε µάγευαν και, αποµονωµένος, γέµιζα σελίδες τετραδίων µε
ποιήµατα και πεζά. Αλλά και το τοπίο (ποτάµι, ρυάκια, γκρεµοί, δέντρα κρεµασµένα σε
βράχια, καταρράχτες) ήταν άκρως ποιητικό και µε προδιέθετε για να πλάθω παραµύθια.
Και µέσα σ’ αυτό το τοπίο, οι κουβέντες των χωρικών (στο σπίτι, στο δρόµο, στο χωράφι)
που είχαν µια πρωτόγονη γνησιότητα. Πώς να τις άφηνες να πέσουν κάτω; Αργότερα, στις
τελευταίες τάξεις, διάβαζα Ντοστογιέφσκι, Μαγιακόφσκι, Θεοτόκη, Στάιµπεκ. Αυτοί µ’
έριξαν σ’ άλλα νερά. Φοιτητής δηµοσίευσα σε µια συλλογή τα πρώτα ποιήµατά µου.
Ίντερνετ και λογοτεχνία. Τι είδους σχέση;
Με την επικράτηση του ίντερνετ, πολλοί φοβήθηκαν πως το ηλεκτρονικό βιβλίο θα παραγκωνίσει το έντυπο. Οι φόβοι έµειναν φόβοι. ∆εν είναι δυνατό να έχουµε µαζί µας και
έναν υπολογιστή, κάθε φορά που επιθυµούµε (στο µετρό, στο αυτοκίνητο, στο βουνό,
στην ακροθαλασσιά) να διαβάσουµε! Και κάτι ακόµα: ανάµεσα στον αναγνώστη και στο
λογοτεχνικό βιβλίο αναπτύσσονται σχέσεις αγάπης. Αγαπούµε τους ήρωες του έργου
(«καλούς» και «κακούς») και νιώθουµε ότι µας αγαπούν κι εκείνοι. Κι αυτή η αγάπη περνάει µέσ’ απ’ το χαρτί, απ’ το χρώµα του βιβλίου, απ’ τη µυρουδιά του. Έχουµε λοιπόν την
ανάγκη να το αγγίξουµε, να το µυρίσουµε. Φαντάζεστε να επικοινωνούσαµε µε τα παιδιά
µας µέσω µιας οθόνης; Το ίντερνετ, βέβαια, έχει ποικίλες δυνατότητες. Αν κάποιες αξιοποιηθούν από το λογοτέχνη, µπορεί το ίντερνετ να γίνει η παραδουλεύτρα της λογοτεχνίας.
Ζούµε στην εποχή της εικόνας. Πιστεύετε ότι η τηλεόραση έχει επιβάλει, ανεπιστρεπτί,
την εύκολη θέαση και, κατά συνέπεια, η ανάγνωση παραµερίζεται;
Η τηλεόραση, πέραν του ότι εθίζει τον άνθρωπο στην εικόνα, του αναπτύσσει και µια
ευδαιµονιστική µακαριότητα. Το βιβλίο είναι ξένο σ’ αυτό το πνεύµα. Ασυµβίβαστο. Το διάβασµά του θέλει φαντασία και καλλιεργηµένη ψυχή. Μοιάζει εποµένως παρείσακτο στον
κόσµο της εικόνας. Ενοχλεί. Για τον παραµερισµό όµως της ανάγνωσης δεν είναι ένοχη
µόνο η τηλεόραση και οι αξίες που αυτή προβάλλει. Μεγάλη είναι η ευθύνη της οικογένειας και του σχολείου. Να λάβουµε, επίσης, υπόψη και την εξωστρέφεια του µεσογειακού ανθρώπου. Το ελληνικό φως και τα καµώµατα της φύσης δε µας αφήνουν ούτε εντός
σπιτιού ούτε εντός εαυτού.

MAN£√™
™∫∞ƒ°πø∆∏™

Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στην ανάγνωση των βιβλίων;
Το βιβλίο είναι ό,τι ο κρυφός τόπος προσευχής. Το εργαστήρι του ονειροπόλου. Σου ανοίγει πόρτα για τον κόσµο που θέλεις ή καταγγέλλει τον κόσµο που δε θέλεις. Και καθώς
γυρνάς µία-µία τις σελίδες, γίνεσαι καθ’ οδόν – εδώ είναι η οµορφιά του – κι εσύ δηµιουργός µαζί µε το συγγραφέα. Ώσπου φτιάχνεις έναν κόσµο στα µέτρα σου. Ας είναι
φανταστικός. Χρειάζεται για την ισορροπία σου. Τον χτίζεις, όπως έχτιζε ο άνθρωπος το
σπίτι του πριν απ’ την εποχή των πολυκατοικιών. Πλάστης κι εσύ, ένας καθηµερινός θεός,
πώς λοιπόν να µη νιώσεις ευτυχής;

“°Ú¿Êˆ ¿ÓÂ˘ Û¯Â‰›ˆÓ ”

Τί θα αλλάζατε από τη σηµερινή Ελλάδα;
Αν είχα τη δύναµη, θα αφάνιζα την παχυδερµία των πολιτικών, την υποκρισία των µεγαλοπαπάδων και την ευκολοπιστία του λαού.
Εξακολουθείτε να επιστρέφετε στο γενέθλιο τόπο, κυριολεκτικά και µεταφορικά;
Μεταξύ του γενέθλιου τόπου και εµού υπάρχει έρωτας διαχρονικός. Εκεί όλα παραπέµπουν στην παιδική ηλικία κι έχω την αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας. ∆εν θα ήθελα

Ο Μάνθος Σκαργιώτης
γεννήθηκε στο χωριό Μονολίθι Ιωαννίνων.

όµως να µείνω µόνιµα στον τόπο που µεγάλωσα, γιατί τότε θα χαθεί η γοητεία που εκπέµπει. Προτιµώ τους ισόβιους αρραβώνες µαζί του. Θέλω να µε ξεπροβοδίζει και να µε
καλωσορίζει. Συχνά.

Είναι φιλόλογος. Ζει στην Αθήνα
και εργάζεται στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές και µυθιστορήµατα
ενώ δηµοσίευσε εισαγωγικές µελέτες για το έργο

Τί σας αρέσει από (σ)την Ήπειρο;
Η ανθρωπιά του τοπίου, η αθωότητά του. Οι θρύλοι που διατρέχουν τα ποτάµια, τα σκόρπια σπίτια στις βουνοπλαγιές, τα αποµεσήµερα του Αυγούστου, το καθαρό βλέµµα του
ξωµάχου, το τσεµπέρι που πάει να εκλείψει.

του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, του Κώστα Κρυστάλλη
και του Γιώργου Κοτζιούλα.

Τίδεν σας αρέσει από (σ)την Ήπειρο;
Η προσπάθεια άλωσής της από τη λογική της µοντέρνας «ανάπτυξης».

Από το 2002 παρουσιάζει τα «πορτρέτα»
ηπειρωτών δηµιουργών στο ∆ελτίο της Ιστορικής
και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουµέρκων.
Ποιήµατά του έχουν µεταφραστεί στα ιταλικά.

Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;
Λένε πως, όταν κάνουµε σχέδια, ο Θεός γελάει. Εκείνο που θέλω είναι να καταστρώνω
σχέδια και να τα ακυρώνω αµέσως, έτσι που να µην προλαβαίνει ο Θεός να γελάσει.Tις
επόµενες µέρες θα πάω στο Βόλο, στην Άρτα και στα Γιάννενα, όπου παρουσιάζεται το
νέο µυθιστόρηµά µου «Ένα κλειδί, τρεις πόρτες». Κατά τα άλλα, γράφω άνευ σχεδίων.
Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, από τους γονείς σας;
Από τον πατέρα: «ποτέ µην πεις µισή την καληµέρα». Από τη µάνα: «όποιος αγαπάει τα
ρόδα πρέπει να `χει υποµονή/ όταν τον τρυπούν τ’ αγκάθια, να µη λέει πως πονεί». Ιερές
παρακαταθήκες.
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