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EDITORIAL

Ioύνιος 2010

Nullious in verba

∆

Θ Ε Μ Α Τ Α

ιαβάζω στην Ελευθεροτυπία για τον δήµαρχο του Τορόντο Ντέϊβιντ Μίλερ που κατάφερε να πρασινίσει (ακόµα) περισσότερο
την πόλη του, εφαρµόζοντας ένα πρόγραµµα που έφερε την
ονοµασία “Live Green”, δηλαδή «Ζήσε πράσινα». Παράλληλα

πέτυχε να αντιµετωπίσει τη διαφθορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (δυστυ-

6

χώς ανθεί και στις πιο προηγµένες χώρες), στέλνοντας στον εισαγγελέα

6

Κίτρινα ποδήλατα
Μακριά απ’ το life style
Συνέντευξη στον Πάνο Κίτσιο

όλους τους συµβούλους και τους υπαλλήλους που είχαν αναµιχθεί σε
σκάνδαλα. Η πολιτική του αυτή επιβραβεύτηκε από τους κατοίκους του
Τορόντο και το 2006 τον επανεξέλεξαν πανηγυρικά µε ποσοστό 60%.
Αυτός ο επιτυχηµένος και δηµοφιλής δήµαρχος λοιπόν δεν θα είναι ξανά
υποψήφιος στις επόµενες εκλογές, διότι δεν πιστεύει στη µονιµότητα των
δηµόσιων αξιωµάτων.

8

Συγκρίνοντας τα παραπάνω µε τα δικά µας µε πιάνει µελαγχολία. Τοπικοί

Άρτας - Τρικάλων

άρχοντες µε δύο θητείες ελαχιστότατου έργου στην πλάτη όχι µόνο δεν

∆ιασχίζοντας την Πίνδο
Του Πάνου Βεντίστα

αποσύρονται σεµνά και ταπεινά, αλλά αντιθέτως, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής
και µε περισσή αλαζονεία, απαιτούν να συνεχίσουν προκειµένου να ολοκληρώσουν αυτό που δεν κατάφεραν σε οκτώ χρόνια. Καλοί χειριστές του
λόγου υποκαθιστούν την πολιτική µε την επικοινωνία. Τα έργα µε τα παχιά
λόγια. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα στο µεγαλύτερο τµήµα της

14

υπήρξε χώρος «απόσυρσης» πρώην βουλευτών, κοµµαταρχών, πολιτευτών

Άγγελος Παναγιωτίδης

και συνταξιούχων πάσης φύσεως και σε ένα πολύ µικρό τµήµα στελεχώ-

Συνέντευξη στον Ντίνο Γιώτη

θηκε από ανήσυχους «αυτοδιοικητικούς», εραστές του τόπου τους, που

8

έκαναν τη διαφορά. Στο µεταπολιτευτικό τοπίο, τα κόµµατα µετέφεραν
την πολιτική τους αντιπαράθεση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση , επειδή
είτε ήθελαν να επιβεβαιώσουν την εκλογική τους δύναµη είτε να πάρουν
τη ρεβάνς από τις βουλευτικές εκλογές. Οι δηµότες, σ΄ένα συντριπτικά
µεγάλο ποσοστό, έσπευδαν να στοιχηθούν άκριτα πίσω από όσους έπαιρναν από τα κεντρικά το «χρίσµα», ακόµα και αν οι τελευταίοι δεν ήξεραν
«να µοιράσουν δύο γαϊδουριών άχυρα».
Με τα γνωστά αποτελέσµατα: άσχετοι άνθρωποι, µε ελάχιστη παιδεία και

14

ανύπαρκτη αισθητική, να καθορίζουν το µέλλον των πόλεων. Τις οποίες,
τελικά τις έκαναν όπως τα µούτρα τους. ∆εν ξέρω αν και κατά πόσο µε τον
«Καλλικράτη» τα πράγµατα θα αλλάξουν προς το καλύτερο, ωστόσο ελπίζω πως περισσότεροι πολίτες µε κοινό νου και αγάπη για τον τόπο τους,

Σ Τ Η Λ Ε Σ

θα πάρουν την τύχη των πόλεων που ζουν στα χέρια τους, χωρίς να βασίζονται, πλέον, στα λόγια και τις υποσχέσεις των επιτήδειων.
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Από την ∆άφνη Τσιόλη

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ντίνος Γιώτης

10. Βιβλίο

ΑRT DIRECTOR: Κατερίνα Καρανάσου

Από τον Κώστα Κατσουλάρη

11. Μουσική
Από τον Ευθύµιο Σακκά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α:
Γιώργος Παπασωτηρίου, Κώστας Κατσουλάρης, Aλέξανδρος Κακαβάς,
Αγνή Ιωάννου, Ευθύµιος Σακκάς, ∆ηµήτρης Νάκης, Αντίλογος
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12. Ψηφιακός κόσµος

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: Πάνος Βεντίστας, Πάνος Κίτσιος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αrta Press,
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Θωµάς Ξυλογιάννης, Τηλ.: 6945 834691
WEB DESIGNER: Utopia
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΕΛΛΑΣ, Μάνης 10, 16ο χλµ. Λ.Λαυρίου, Παιανία
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Παναγιώτης Γιώτης

Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Εκδόσεις Ηώκαινο, Θεοδώριανα Άρτας
Μηνιαία εφηµερίδα, διανέµεται δωρεάν. Eπιτρέπεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή ή απόδοση µέρους
ή ολόκληρου του περιεχόµενου της έκδοσης µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο, εφόσον αναφέρεται απαραίτητα η πηγή.

13. Gadgets
Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

www.artapress.gr
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e-mail: artapress@yahoo.gr

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Πίνακας του Βασίλη Καζάκου (1945 - 2006)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Της ∆άφνης Τσιόλη

Μουσικός Ιούνιος
Ο Ιούνιος είναι έτσι κι αλλιώς µουσικός µήνας
καθώς κάθε χρόνο στις 21 γιορτάζεται η Παγκόσµια
Ηµέρα Μουσικής.Φέτος συµπληρώνονται 10 χρόνια µουσικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και µεταξύ των21
πόλεων που φιλοξενούν µουσικές σκηνές περιλαµβάνονται για ακόµη µια χρονιά και τα Γιάννενα που θα συναγωνιστούν τις υπόλοιπες ευρωπαικές πόλεις.Οσοι µουσικοί ,ανεξαρτήτως επιπέδου και ηλικίας ,ενδιαφέρονται
να συµµετάσχουν στις εκδηλώσεις ώστε να δηµιουργηθεί εγκαίρως το πρόγραµµα µπορούν να επικοινωνούν
στα τηλέφωνα 2651045563 και στο 6932510923 η στο
email: ioamusicday@gmail.com" ioamusicday@gmail.com.

Στο χώρο των εκθέσεων η Ζωσιµαία Παιδαγωγική Ακαδηµία φιλοξενεί εως τις 20 Ιουνίου την Ρουµπίνα Σαρελάκου και την έκθεσή της «Κρήτη ένα αλλο ταξίδι».Η ζωγράφος και χαράκτρια ολοκληρώνοντας τον
κύκλο της Κρήτης γίνεται κήρυκας ενος άλλου ταξιδιού
µέσα απο τα βλέµµατα,τους ήχους,τις κινήσεις των
ανθρώπων της κρητικής γης σµίγοντας το τώρα µε το
παρελθόν. Στις ενδιαφέρουσες εκθέσεις που φιλοξενεί η
πόλη είναι και η έκθεση νοµισµάτων που διοργανώνει η
Alpha bank και η ΙΒ’ Εφορεία Προιστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων στο ανακαινισµένο Αρχαιολογικό Μουσείο
Ιωαννίνων µε τον τίτλο «Μέγας Αλέξανδρος, απο τη γη
της Μακεδονίας εως τα πέρατα της οικουµένης».
Για τους λάτρεις της ορειβασίας ο ορειβατικός
σύλλογος Ιωαννίνων διοργανώνει φέτος ανάβαση στα
Πυρηναία.Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί το διάστηµα
απο 25 Ιουλίου εως 5 Αυγούστου και θα γίνει µε λεωφορείο και πλοίο.Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις
συµµετοχής στα γραφεία του συλλόγου 28ης Οκτωβρίου
17Α καθηµερινά 7 µε 9µ.µ και στο τηλέφωνο: 26510
22138.

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΑ
Η Οµοσπονδία Αλιευτικών
Συλλόγων Ηπείρου, µε αφορµή το πρόγραµµα ΑΝΑΣΑ
(Αειφορική Ανάπτυξη στον
Αµβρακικό), ζητά να µετεγκατασταθούν όλες οι ιχθυοκαλλιέργειες του Αµβρακικού
εκτός του κόλπου, επειδή δεν
λειτουργούν σε νόµιµο ευρωπαϊκό πλαίσιο (δεν ανήκουν
σε Περιοχές Οργανωµένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών-ΠΟΑΥ).
Καταγγέλει την Πολιτεία για έλλειψη ελέγχων στις ιχθυοκαλλιέργειες του Αµβρακικού
Κόλπου που έχει αποθρασύνει του ιχθυοκαλλιεργητές. Έχει αποδειχθεί -αναφέρει η Οµοσπονδία- από µελέτες τόσο του πανεπιστηµίου Ιωαννίνων όσο και των Πατρών, ότι οι
ιχθυοκαλλιέργειες επιβαρύνουν τον Αµβρακικό µε οργανικά φορτία (τροφές που πέφτουν
στο βυθό κάτω από τις µονάδες, κόπρανα τόνων ψαριών, αντιβιοτικά και χαλκούχες ενώσεις) έχουν ένα µεγάλο µερίδιο ευθύνης για τις ανοξικές µάζες του Αµβρακικού και επηρεάζουν τις κινήσεις των ελευθέρων ψαριών, ειδικά οι µονάδες που βρίσκονται στο δίαυλο
από τον Αγιο θωµά και Άκτιο ως τη Λασκάρα και Παναγιά Βόνιτσας. A

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΑΡΤΙΝΟΙ ΣΤΟ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ

Με τρία ασηµένια µετάλλια στις αποσκευές της επέστρεψε η αρτινή αποστολή από την
Περούτζια της Ιταλίας, όπου στις 14- 16 Μαΐου, έγινε το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα KUNG
FU – TAI CHI CHUAN, µε τη συµµετοχή 38 χωρών.
Η αποστολή από την Άρτα, που αντιπροσώπευσε την Ελλάδα, αποτελούνταν από τον
Μάστερ Βασίλη ∆ρούγα, τον Γιώργο Γώγο , τον Θεόδωρο Λάιο και το Χρήστο Κολιό. A

ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Από τις αρχές του καλοκαιριού, όταν οι επαρχιώτες επιστρέφουν στις πατρογονικές εστίες τους, κάποιοι "καθαριστές" τους ακολουθούν κατά πόδας. Οι παραθεριστές ανοίγουν τα σπίτια τους, καθαρίζουν τις αυλές τους και
θέλουν να ξεφορτωθούν κάθε άχρηστο υλικό: κρεβάτια που κύρτωσαν στο πέρασµα του χρόνου, πλυντήρια και κουζίνες που σταµάτησαν να λειτουργούν, σκεύη µιας άλλης εποχής.
Τότε αναλαµβάνουν δράση οι γύφτοι, οι ρακοσυλλέκτες.Ανηφορίζουν στα χωριά µε τα παµπάλαια ντάτσουν, µαζεύοντας χαλασµένες ηλεκτρικές συσκευές και κάθε είδους σιδερικά που σκουριάζουν σε µια γωνιά της αυλής (αν
βέβαια ο νοικοκύρης δεν τις ξεφορτώθηκε στο διπλανό ρέµα).
Είναι οι σύγχρονοι ανακυκλωτές των προϊόντων που στοιβάζει αφειδώς η καταναλωτική µας εποχή. Οι ίδιοι, πιθανόν χωρίς να το γνωρίζουν, προσφέρουν στην κοινωνία και στο περιβάλλον υπηρεσίες, που αξίζουν πολύ περισσότερο από τα λεφτά που κερδίζουν, πουλώντας τα παλιοσίδερα. A
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ΞΑΝΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΕΡΝΑ

Η εταιρεία "ΤΕΡΝΑ " επιµένει στην κατασκευή υδροηλεκτρικών εργοστασίων στα Θεοδώριανα, µολονότι οι γνωµοδοτήσεις της Πολιτείας,
επί των συνεχών αιτήσεών της, είναι αρνητικές. Προϋπήρξε η σχετική
ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ, το 2004. Μετά ήρθε η απόφαση της Υπηρεσίας Νεώτερων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, το 2008, που
δεν ενέκρινε την προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Ακολούθησε η οµόφωνη απόφαση της Ν.Ε.ΧΩ.ΠΕ. Νοµού Άρτας (8-12010), η οποία ∆ΕΝ συµφωνεί µε την κατασκευή των παραπάνω έργων
και τέλος έρχεται η αρνητική γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης Υδάτων της
Περιφέρειας Ηπείρου (1-5-2010).
Τί άλλο θέλει η ΤΕΡΝΑ για να καταλάβει ότι οι κάτοικοι δεν θέλουν τα
εργοστάσια και πολύ περισσότερο ότι τα ποτάµια της περιοχής δεν
αντέχουν άλλα εργοστάσια; Ή δη λειτουργεί από το 2004 ανάλογο
έργο της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, που σηµειωτέον επιβαρύνει το περιβάλλον,
A
παραβιάζοντας συστηµατικά τους περιβαλλοντικούς όρους.

ZHTΟΥΝTAI
συνεργάτες πλήρους ή µερικής απασχόλησης
για το διαφηµιστικό τµήµα

Η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
H Πανηπειρωτική Συνοσµπονδία
Ελλάδος, µε ψήφισµά της, συµπαρίσταται στο δίκαιο και καθολικό αίτηµα των κατοίκων της Πέρδικας και
των Συβότων Θεσπρωτίας, για να
αποτραπεί η ήδη σχεδιασµένη διέλευση αγωγού φυσικού αερίου απ’
την, ειδικού φυσικού κάλλους περιοχή τους. Η ΠΣΕ εκτιµά ότι το έργο
αυτό θα βλάψει ανεπανόρθωτα µε
τις καταστρεπτικές συνέπειές του το
περιβάλλον, όπως και το µοναδικό
πόρο της ανάπτυξής του, δηλαδή
τον τουρισµό. Απαιτεί από την Πολιτεία την άµεση αναθεώρηση του
τρόπου και τόπου διέλευσης του
αγωγού έτσι ώστε και το περιβάλλον
να µην επιβαρυνθεί και η διέλευση
του αγωγού, που αποτελεί µια από
τις βασικές υποδοµές ανάπτυξης της
Ηπείρου, να εξυπηρετηθεί. A

της ARTA PRESS.
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ΠΡΕΒΕΖΑ

ΣΤΑΜOΥΛΗΣ

ΕVEREST

CAFE ΠΡΟΦΙΛ

LOUNGE
CAFE MAXIM

FLOCAFE

ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
ΑΤΡΑΠOΣ

ΑΡΤΙΝOΝ

LIBRARY
LOUNGE BAR

PREVERE CAFE

AU BAR

ROSSONERO CAFE

EN IΩΑΝΝΙΝΟΙΣ

CAFE ΜΟJΟ (ΚΑΝΑΛΙ)

cine ΠΑΛΛΑΣ

ΦΡΟΝΤΖΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΚΤΕΛ

ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
Η ΠOΛΥΘΡOΝΑ
ΤOΥ ΝΙΤΣΕ

ZUKERO

GOODY’ S
ΜΕΛΑΘΡOΝ
EL MUNDO CAFE

ΚΤΕΛ
ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ
CAFE PUENTE

LA SUITE BAR CAFE
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τ.Ε.Ι.

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

ΦΙΛΟΘΕΗ
IN TIME CAFE

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
CAFE CASA

ΠΕΤΑ
CAFE ΜΝΗΜΕΙO
CAFE ΣΗΜΕΙΟ

ΜΕΝΙ∆Ι
CAFE OCEAN

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
DALI CAFE
eNVy
THERAPY BAR
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Συνέντευξη: Πάνος Κίτσιος
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>> Η Ήπειρος είναι από τις πιο ροκ περιοχές, µε την έννοια ότι ιδιαίτερα η
νεολαία της ψάχνει και αναζητεί να υποστηρίξει προσπάθειες, που δεν είναι
ανάγκη να ανήκουν στην µοδάτη τάση ή στο life style και το mainstream.
Κι αυτό σας το βεβαιώνει ένα συγκρότηµα που δουλεύει χρόνια µακριά από
τα φώτα, που έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα, προκειµένου να χτίσει ένα
όνοµα µέρα µε τη µέρα, συναυλία µε τη συναυλία.
Όταν ακόµα δε µας ήξεραν σε όλη την Ελλάδα, µέρη όπως η Άρτα, η Πρέβεζα, τα Ιωάννινα όχι µόνο γνώριζαν τη προσπάθειά µας, αλλά µας στήριξαν,
δίνοντάς µας πολλές φορές το φιλί της ζωής και κάνοντας µας να νιώθουµε
σαν το σπίτι µας.
>> Εκείνο που έχει παραµείνει αναλλοίωτο, από τότε που ξεκινήσαµε τη
µουσική µας πορεία, είναι η σχέση µας µε το κοινό. Μια διαρκής σχέση ειλικρίνειας και σεβασµού που δεν προέκυψε, µέσα σε µια νύχτα, µε κόλπα και
τακτικές διαφήµισης και «επιβολής. Και αυτή η σχέση οδήγησε στην αποδοχή και την αναγνώριση του έργου µας από τον κόσµο. Αυτό βέβαια είναι υπέροχο, αλλά από την άλλη µάς γεµίζει ευθύνη για τη συνέχεια της προσπάθειάς µας να συνδέσουµε το όνοµά µας µε δηµιουργικό έργο, που θα ανήκει
στη φωτεινή πλευρά της δισκογραφίας.
>> Κάποιοι στίχοι που µας εκφράζουν ιδιαίτερα, είναι από το άλµπουµ µας
«Ανάδυση»: «Θα αντέξω..δε θα λυγίσω ποτέ... θα το παλέψω µε το κεφάλι
ψηλά, ώσπου ο ήλιος να βγει µέσα απ το σκοτάδι..»
>> Σήµερα δεν µας αρέσει που «βλέπουµε» και δεν ακούµε πλέον µουσική. ∆εν µας αρέσει που η µουσική δεν είναι ο σκοπός, αλλά το µέσον για τα
µαταιόδοξα «αγαθά» των εποχών. Ακόµα δεν µας αρέσει που ερµαφρόδιτα
πράγµατα και ελαφρά ποπ σχήµατα καθιερώνονται από το πουθενά, σε ένα
βράδυ, έχοντας καπηλευτεί τον ήχο της ροκ µουσικής, σε µια άκρως σκυλάδικη νοοτροπία, επειδή κάποιοι τους επέβαλαν µε το "έτσι θέλω".
Μας αρέσει που νέοι καλλιτέχνες ξεκινούν µε αξιοπρέπεια, µακριά από τη
δικτατορία της τηλεόρασης και του life-style.
>> Ετοιµάζουµε µια νέα δισκογραφική δουλειά που σηµατοδοτεί και τη
συµπλήρωση δέκα χρόνων µας στη δισκογραφία, και που θα συνοδευτεί µε
µια σειρά συναυλίες από τον επόµενο χειµώνα. Πριν από αυτό όµως, ετοιµαζόµαστε για µια ακόµα καλοκαιρινή περιοδεία για να κλείσει ο κύκλος της
προώθησης του άλµπουµ µας «Ανάδυση».
>> Στους αναγνώστες της ARTA PRESS ευχόµαστε να όλοι καλά, υγιείς
και εσωτερικά ήρεµοι και να µη παρασύρονται από καθετί µη αυθεντικό. A
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ντίνος Γιώτης

¢È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¶›Ó‰Ô

∞ﬁ ÙËÓ ÕÚÙ· ÛÙ· TÚ›Î·Ï·
Μεγαλώσαµε µε ένα όνειρο.
Να δούµε το δρόµο Άρτας - Τρικάλων ολοκληρωµένο.
Και µπορεί το όνειρο αυτό µε τον καιρό να ξεθώριασε,
µπορεί να υποσκελίστηκε εµπορικά
από άλλα µεγάλα έργα όπως η Εγνατία,
έγινε όµως πραγµατικότητα.
Ο δρόµος δεν ένωσε µόνο δύο σηµαντικά
αστικά και αγροτικά κέντρα.
Έβγαλε από την αφάνεια αρκετά χωριά
στα όρια των δύο νοµών και έκανε προσιτά
πανέµορφα µέρη της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Παράλληλα µάς έκανε µάρτυρες του βιασµού
ενός από τα πιο όµορφα ποτάµια µας, του Αχελώου.
∆ιατρέχει οριζόντια την κεντρική Πίνδο,
προσεγγίζει δύο µεγάλα µας ποτάµια
τον Άραχθο και τον Αχελώο,
δύο µεγάλα φράγµατα το Πουρνάρι και της Μεσοχώρας
που δεν λειτουργεί ακόµα, διασχίζει τις πλαγιές
των βουνών Τζουµέρκα, Χατζή, Αυγό και Κόζιακα,
περνάει από έξι σήραγγες και µια δεκάδα ορεινά χωριά.

Λίµνη Πουρναρίου
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Του Παναγιώτη Βεντίστα
Στην έξοδο της Άρτας προς Αθήνα στρίβουµε αριστερά µε κατεύθυνση το Βουργαρέλι. ∆ύο χιλιόµετρα µετά ο δρόµος αρχίζει να ανεβαίνει. Ξεχάστε τις ισιάδες µέχρι την Πύλη, 130 χιλιόµετρα µετά.
Ξεχάστε τη γρήγορη οδήγηση, τις µεγάλες ταχύτητες. Και απολαύστε το τοπίο.
Η διαδροµή είναι όλη µέσα στο πράσινο. Τριάντα χιλιόµετρα µετά
φτάνουµε στις Μελάτες και το φράγµα του Πουρναρίου. Με τα Τζουµέρκα να επιβάλλονται στο οπτικό µας πεδίο περνάµε από το Κάτω
Αθαµάνιο, το Παλιοκάτουνο και φτάνουµε στο Βουργαρέλι, 56 χιλιόµετρα από την Άρτα. Από το Βουργαρέλι µέχρι τα Στουρναρέϊκα ο
δρόµος κινείται σε υψόµετρο 800-1200 µέτρα, µε κύρια χαρακτηριστικά τις εναλλαγές του τοπίου, τα δάση ελάτης στην Άρτα και οξιάς
στα Τρίκαλα, βουνοκορφές, χαράδρες, σήραγγες και κυρίως τον
Αχελώο και τους παραποτάµους του. Μετά το Βουργαρέλι συναντάµε το Αθαµάνιο, τα Κάψαλα και µετά τη σήραγγα Σκορλίγκα προσεγγίζουµε τον Αχελώο. Φαίνεται αριστερά το φαράγγι που οδηγεί
προς τις ψηλότερες κορυφές των Τζουµέρκων, και το ποτάµι που
έρχεται από κει. Συνεχίζοντας µπαίνουµε στο νοµό Τρικάλων και
µετά από 10 χιλιόµετρα αφού περάσουµε τις 3 σύγχρονες σήραγγες
φτάνουµε στο φράγµα της Μεσοχώρας.
Το φράγµα της Μεσοχώρας το οποίο προορίζεται για τη λειτουργία
υδροηλεκτρικού αλλά κυρίως η εκτροπή του Αχελώου που σχεδιάζεται πιο κάτω έχουν χαρακτηριστεί σαν φαραωνικά έργα και έχει
αµφισβητηθεί έντονα η αποτελεσµατικότητά τους.
Περνάµε πάνω από το φράγµα µπαίνουµε στη σήραγγα και φτάνουµε στη Μεσοχώρα. Μετά τη Μεσοχώρα περνάµε το Βαθύρρευµα, και
φτάνουµε στο πέρασµα Γκρόπα (1.200 µ). Πανέµορφη διαδροµή που
εκτός από τα ωραία δάση έχει θέα στα αριστερά προς τις νότιες πλαγιές του όρους Αυγό (2.148 µ). Η Γκρόπα ταλαιπωρεί αρκετά τους
οδηγούς το χειµώνα αν υπάρχει χιόνι. Στο σηµείο αυτό ήδη κατασκευάζεται σήραγγα. Μη σας φοβίσουν τα 300 µέτρα χωµατόδροµος, περάστε τα και σταµατήστε στην έξοδο στο εικονοστάσι να
ρίξετε µια µατιά στο φαράγγι και τις απέναντι εντυπωσιακές κορυφές. Είστε στην αρχή των Αγράφων (ή στο τέλος τους). Ακολουθούν
τα Στουρναρέϊκα και κατόπιν ο δρόµος κατηφορίζει προς την Πύλη.
Μετά την Πύλη είµαστε στο Θεσσαλικό κάµπο και σε 14 χλµ στα Τρίκαλα. Η «κανονική» χάραξη του δρόµου Άρτας Τρικάλων είναι λίγο
διαφορετική. Συνεχίζει µετά το Αρµατολικό, περνάει τη γέφυρα Αλεξίου και στρέφεται προς τα χωριά ∆έση, Πύρρα, Νεραϊδοχώρι, Περτούλι . Το τµήµα όµως αυτό από το Αρµατολικό µέχρι τη γέφυρα
Αλεξίου µήκους 17 χλµ είναι σε κακή κατάσταση. Έχει εξαγγελθεί
από τη Νοµαρχία Τρικάλων ότι θα είναι έτοιµο το 2013. Παρόλα αυτά
αποτελεί ενδιαφέρουσα παράκαµψη γιατί οδηγεί στις πανέµορφες
περιοχές των πηγών του Άσπροπόταµου, του πρώτου δηλ. τµήµατος
του Αχελώου.

Σκαρπάρι

Φράγµα Μεσοχώρας

∂Ó‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· ·ÍÈÔı¤·Ù· Î·È ·Ú·Î¿Ì„ÂÈ˜
Αξιοθέατα που µπορείτε να δείτε είναι η Κόκκινη Εκκλησιά λίγο πριν
το Βουργαρέλι, η Ι. Μονή Αγ. Γεωργίου στο Βουργαρέλι, η εκκλησία
Πόρτα Παναγιά και το πέτρινο τοξωτό γεφύρι στην Πύλη. Σε όλα τα
χωριά θα βρείτε καφενεία για ξεκούραση και φαγητό.
Στο Αθαµάνιο µπορούµε να στρίψουµε αριστερά προς Θεοδώριανα
στην καρδιά των Τζουµέρκων και να ξανασυναντήσουµε το δρόµο
λίγο πριν τη Μεσοχώρα. Ενδιαφέρουσα παράκαµψη είναι και τα
χωριά Μεσούντα και Τετράκωµο λίγο µετά το Αθαµάνιο πνιγµένα
στο πράσινο. Λίγο πριν την Πύλη µπορούµε να στρίψουµε αριστερά
προς Ελάτη - Περτούλι που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη σύσταση.

√ ‰ÚﬁÌÔ˜ ÌÂ ·ÚÈıÌÔ‡˜
Συνολική απόσταση 150 χλµ.
Αποστάσεις από Άρτα: Μελάτες 30, Βουργαρέλι 56,
όρια Ν. Άρτας 76, Μεσοχώρα 88.
Αποστάσεις από Τρίκαλα: Πύλη 14, Στουρναρέϊκα 31, Βαθύρευµα 49,
Μεσοχώρα 62, όρια ν. Άρτας 74.
Υψόµετρα: Βουργαρέλι 800, Σκαρπάρι 660,Μεσοχώρα 800,
Γκρόπα 1200, Στουρναρέϊκα 800. A

Πύλη Τρικάλων
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ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

™Ù· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡
Πιστεύουµε συχνά ότι να κινείται και να ζει κανείς βασισµένος

τιωτική Σχολή του Νανκίν. Αργότερα, όταν θα συνειδητοποιή-

στις «ιδέες» του είναι κάτι a priori καλό, και το επίθετο «ιδεο-

σει ότι η Κόκκινη Σηµαία δεν πρόκειται να είναι το όχηµα που

“H ΤΕΤΑΡΤΗ ΡΟΜΦΑΙΑ”

λόγος» έχει ακόµη µάλλον θετική συνδήλωση. Ωστόσο, µερικά

θα ηγηθεί µιας επανάστασης, θα ριζοσπαστικοποιηθεί και θα

ΣΑΝΤΙΑΓΟ

από τα µεγαλύτερα και διαρκέστερα µαζικά εγκλήµατα στον

ηγηθεί µιας οργάνωσης µε αυστηρή δοµή, απαράβατους κανό-

ΡΟΝΚΑΛΙΟΛΟ

κόσµο έχουν γίνει στο όνοµα των ιδεών: Από τη ναζιστική Γερ-

νες, απόλυτη πίστη στην σκέψη του ηγέτη και επαναστατικές

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

µανία µέχρι τη σταλινική Ρωσία στο όνοµα µεγαλεπήβολων

φιλοδοξίες. Θα έχει γίνει πλέον ο «πρόεδρος Γκονσάλο».

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ιδεών χύθηκαν ποτάµια αίµα και καταγράφηκαν µερικές από τις

Το τραύµα του Περού άνοιξε στην νότια επαρχία Αρεκίπα και

ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ
εκδόσεις: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

πιο αποτρόπαιες στιγµές στην ανθρώπινη ιστορία. Σε µια άλλη

εξαπλώθηκε συµπαρασύροντας ανθρώπους και ιδεολογίες,

κλίµακα, αυτή της λεγόµενης τροµοκρατίας, το «Φωτεινό

διχάζοντας τον λαό. Εντυπωσιακό και ταυτόχρονα ενδεικτικό

σελ.: 264

Μονοπάτι», το πιο βίαιο και αιµατηρό αντάρτικο στην ιστορία

στοιχείο για το πώς επετεύχθηκε η συνοχή των υποστηρικτών

τιµή: 15,00

της Λατινικής Αµερικής, ήταν επίσης ένα µεγάλο ιδεολογικό

του Φωτεινού Μονοπατιού και πώς εξασφαλίστηκε η προσήλω-

εργαστήριο. Περιέργως, στο World Factbook της CIA για το

σή τους είναι το γεγονός ότι ρίχνοταν στον πόλεµο χωρίς

Περού υπάρχει µονάχα µια υποσηµείωση που αναφέρει πως ο

πραγµατικά όπλα. Καλούνταν να εκτελέσουν τους εχθρούς

ηγέτης του είναι στη φυλακή. Κι όµως: Το Φωτεινό Μονοπάτι

τους µε µαχαίρια ή ακόµη και πέτρες και έτσι µεταµορφώνταν

(Sendero Luminoso) υπάρχει ως ανεπούλωτη πληγή αλλά και

σε εξαχρειωµένους αλλά ορκισµένους δολοφόνους. Ο αδιάλ-

ως αποσιωπηµένη τραγωδία για τον λαό του Περού. ∆εκαοχτώ

λακτος µαρξιστής Αµπιµαέλ Γκουσµάν, θεωρώντας εαυτόν την

χρόνια µετά τον εγκλεισµό σε φυλακές υψίστης ασφαλείας

τέταρτη ροµφαία του διεθνούς κοµµουνισµού µετά τον Λένιν,

του ανθρώπου που καθοδήγησε το αιµατοκύλισµα χρησιµοποι-

τον Στάλιν και τον Μάο και µε δόγµα ότι «το κόµµα δίνει εντο-

ώντας την καθολική δύναµη των ιδεών, του Αµπιµαέλ Γκου-

λές στο τουφέκι» ξεκινά την απόδοση δικαιοσύνης για τα δεινά

σµάν, οι λογαριασµοί παραµένουν ανοιχτοί.

που είχε υποστεί ο βυθισµένος στην ένδεια λαός του Περού

Ο 35χρονος δηµοσιογράφος και συγγραφέας Σαντιάγκο Ρον-

στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Η αρχική διεύσδυση στα

καλιόλο (γνωστός µας στην Ελλάδα από δυο ακόµη βιβλία του,

πανεπιστήµια και δη στα παιδαγωγικά τµήµατα την δεκαετία

µυθιστορήµατα εκείνα) διερευνά τα αίτια και την πορεία εξέλι-

του ’70, µε σκοπό την δηµιουργία ενός κινήµατος δασκάλων

ξης του Φωτεινού Μονοπατιού επιχειρώντας εκτός από την

που θα µεταλαµπαδεύσουν στους µαθητές τις αξίες της ιδεο-

καταγραφή των γεγονότων να καλύψει το βιβλιογραφικό κενό.

λογίας του προέδρου Γκονσάλο, εξασθενεί. Το κόµµα ωστόσο

Αποτολµά να σκιαγραφήσει την προσωπικότητά του Αµπιµαέλ

βρίσκει χιλιάδες υποστηρικτές στα πιο αναπάντεχα στρώµατα

Γκουσµάν µέσα από τα προσωπικά του βιώµατα και τα παιδικά

της κοινωνίας, παρότι η ωµότητα και η ιδιαίτερη σκληρότητα

του χρόνια, συγκεντρώνοντας µαρτυρίες ανθρώπων που έζη-

των µεθόδων που χρησιµοποιούνται µειώνει το λαïκό έρεισµα.

σαν κοντά του. Ο Αµπιµαέλ Γκουσµάν ήταν ο νόθος γιος ενός

Οι νεκροί στον πόλεµο Κράτους και Φωτεινού Μονοπατιού υπο-

εµπόρου και µιας γυναίκας που θα εγκαταλείψει το παιδί της

λογίζονται στις 70.000, µε τις δύο πλευρές να συναγωνίζονται

νωρίς δίνοντάς του ευχή και κατάρα «να προσέχει τον γιο της

σε ωµότητητα και αγριότητα. Τον Σεπτέµβριο 1992 η σύλληψη

µητέρας του», λέγοντάς του «εσύ µπορείς να το κάνεις καλύ-

του Γκουσµάν σηµατοδοτεί την αρχή του τέλους αλλά τα ενα-

τερα απ’ όλους.» Θα µεγαλώσει µε την οικογένεια του πατέρα

ποµείναντα µέλη του Φωτεινού Μονοπατιού δεν καταθέτουν

του, θα σπουδάσει νοµικά και θα εκλεγεί καθηγητής στο Πανε-

οριστικά τα όπλα. Ο Ρονκαλιόλο συµβάλει µε την έρευνά του,

πιστήµιο. Θα παραµείνει όµως µέχρι τέλους ένας άντρας που

που διαβάζεται ως µυθιστόρηµα, στο να φωτιστεί η αλήθεια

δεν κλαίει ποτέ, χωρίς φίλους, µόνο µε συντρόφους. Την δεκα-

πίσω από τον αδιεπέραστο τοίχο που είχε υψώσει ο Αµπιµαέλ

ετία του ’60 θα είναι ο «σύντροφος Άλβαρο» της οργάνωσης

Γκουσµάν ανάµεσα στον ίδιο και τον υπόλοιπο κόσµο. Και να

Κόκκινη Σηµαία. Θα ταξιδέψει στην Κίνα και θα εντρυφήσει

διαφανεί, για µια ακόµη φορά, η φονική ισχύς των ιδεών, «όταν

στον µαοïσµό φοιτώντας για δύο χρόνια στην Πολιτικοστρα-

αυτές είναι το µόνο που έχουµε».

A

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

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

Black rebel
motorcycle club
“Beat the devil’ s tattoo”
Vagrant rec.
Πολλοί είχαµε αρχίσει να πιστεύουµε εξαιτίας των τελευταίων δειγµάτων ότι δεν
πρόκειται να ακούσουµε ξανά τίποτα της προκοπής από τους Black rebel
motorcycle club. Όµως εδώ χτυπήσανε µπλε φλέβα. Ο δίσκος αρχίζει εντυπωσιακά µε το σερνάµενο οµώνυµο κοµµάτι και ακολουθεί το “Consience killer” δείγµα των παλιών καλών καιρών. Άλλες αξιοσηµείωτες στιγµές το stoner “War
machine” και το παράταιρο ακουστικό folk “Sweet thing”. Γενικώς η ατµόσφαιρα
είναι υποχθόνια, βρώµικα υποχθόνια. Ελάχιστες οι groove, να τις πούµε έτσι, στιγµές όπως το “Mama taught me better”. Πάντα τέτοια. A

Gill Scott Heron
“I’ am new here”
XL rec.
Με µια ντουζίνα δίσκους στο ενεργητικό του και έπειτα από δεκάξι χρόνια σιωπής
ο Heron επιστρέφει και δίνει τα ρέστα του µέσα σε είκοσι οχτώ λεπτά. Η αρχή
γίνεται µε το πρώτο µέρος του ποιήµατος “On coming from a broken home”, το
δεύτερο µέρος κλείνει το δίσκο. Στο οµώνυµο “I’m new here” του Bill Callahan ο
Heron µοιάζει να καταθέτει ψυχή και σώµα. Ο δίσκος είναι τραχύς, σκοτεινός και
η ιδέα του θανάτου κόβει βόλτες τριγύρω. ∆εν λείπουνε πάντως και οι τρυφερές
στιγµές όπως η διασκευή στο “I’ll take care of you”. Ένας δίσκος βαθύς, αφοπλιστικά ειλικρινής από έναν άνθρωπο που κυκλοφόρησε το πρώτο του άλµπουµ πριν
από σαράντα χρόνια. A

Deftones
“Diamond eye”
Reprice rec.
Ως γνωστόν ο µπασίστας Chi Cheng έπειτα από αυτοκινητικό ατύχηµα βρίσκεται
εδώ και τρία χρόνια σε κωµατώδη κατάσταση, γεγονός που λογικά αποτέλεσε
τροχοπέδη στην πορεία της µπάντας. Τελικά αντικατάσταση έγινε από τον Sergio
Vega και οι Deftones είναι και πάλι εδώ. Το Diamond eyes µπορεί να µην είναι η
καλύτερη δουλειά τους αλλά είναι η πιο ώριµη. Σε σηµεία περισσότερο µελωδικοί
παρά ποτέ. ∆εν υπάρχουν µέτριες στιγµές. Στο “you’ve seen the butcher”, η κορύφωση του δίσκου δηµιουργείται η εντύπωση ότι εκτελούνε οι Tool. A

Fuck Buttons
“Tarot sport”
ATP rec.

Πειραµατικό δίδυµο από το Μπρίστολ της Αγγλίας. Σ’αυτό το δίσκο στρέφονται
προς τον ηλεκτρονικό ήχο. Το εναρκτήριο “surf solar” έρχεται από το διάστηµα, ή
µάλλον απευθύνεται σε µη γήινα όντα. Το “olympians” αποτελεί την πιο ευχάριστη, σχεδόν ευφορική, στιγµή του δίσκου. Τα κοµµάτια απέχουν πολύ από αυτό
που λέγεται χορευτική µουσική, παρόλα αυτά η ευρηµατικότητα των buttons δεν
επιτρέπει στιγµές χαλάρωσης. Νοµίζω ότι είναι ένας καθαρά εγκεφαλικός δίσκος
που επιτρέπει στον ακροάτη να τον χειριστεί κατά πως θέλει ο ίδιος. A
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

Κρυπτογραφία και ασφάλεια:
Σηµαντικά κι όµως τόσο εύκολα
Η ασφάλεια των δεδοµένων, προσωπικών ή εταιρικών, είναι σηµαντική υπόθεση. Ευτυχώς σήµερα οι λύσεις για κρυπτογράφηση email, φακέλων µε αρχεία
ακόµα και chat είναι εύκολη υπόθεση και µάλιστα δωρεάν. Ακόµα και αν το

Συνεχίζοντας, µε δυνατότητες κρυπτογράφησης αρχείων και φακέλων, οι

laptop πέσει στα λάθος χέρια, οι απόρρητες προσωπικές ή εταιρικές σας πλη-

λύσεις είναι OS dependant. Σε MacOS, το FileVault παρέχει κρυπτογράφηση

ροφορίες θα παραµείνουν κρυφές. Με µερικά µόνο κλικ, εταιρείες µπορούν να

στο home folder του κάθε χρήστη, ενώ στα Windows 7 υπάρχει το syskey που

προστατέψουν τα λογιστικά δεδοµένα και να νιώσουν µεγαλύτερη ασφάλεια

κρυπτογραφεί τους αποθηκευµένους κωδικούς σας και υποστηρίζει encryption

σε περίπτωση ατυχήµατος ή κλοπής µε τα emails σε κοινή θέα.

ξεχωριστά για όποιους φακέλους εσείς δηλώσετε. Επιπρόσθετα σε Windows 7

Με τα απλά εργαλεία που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, µπορείτε εύκολα να
προστατεύσετε τόσο την επικοινωνία όσο και τα δεδοµένα σας. Το
άρθρο αυτού του µήνα θα κάνει µια µικρή ανασκόπηση σε µερικά από τα εργαλεία που σας επιτρέπουν να κάνετε την επικοινωνία και τα δεδοµένα σας πιο ασφαλή. Ξεκινώντας από
το την πιο απλή µορφή επικοινωνίας, το email, το

(Enterprise και άνω) το Bitlocker εξασφαλίζει επίσης κρυπτογραφηµένες
πληροφορίες, µε επιπλέον όµως απαιτήσεις σε hardware και
software. Σε Linux περιβάλλοντα η παραχώρηση δικαιωµάτων στα αρχεία ανάλογα µε το χρήστη είναι native στο
λειτουργικό σύστηµατα, ενώ υπάρχουν πολλαπλές
εντολές για κρυπτογράφηση.

Thunderbird µαζί µε το πρόσθετο Enigmail σας επιτρέπει

Εναλλακτικά και cross-platform το Truecrypt µπορεί

τη δηµιουργία κρυπτογραφηµένων emails µε ψηφιακή

να

κρυπτογραφήσει

ολόκληρους

σκληρούς

υπογραφή. Πρέπει να δηµιουργηθεί βέβαια το αντίστοιχο

δίσκους εύκολα και transparently στον τελικό χρή-

set κλειδιών (δηµόσιο και ιδιωτικό) καθώς και το αντί-

στη. Και αυτό είναι βέβαια opensource.

στοιχο certificate και να µοιραστούν. Όλα αυτά συνάδουν

Για να είµαστε ξεκάθαροι, καµία λύση δεν προσφέ-

µε το OpenPGP πρότυπο το οποίο χρησιµοποιούν αντί-

ρει την απόλυτη ασφάλεια σε κανένα επίπεδο και

στοιχα εµπορικά προϊόντα.
Αντίστοιχα γίνεται και η κρυπτογραφηµένη επικοινωνία µε
Instant Messengers. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε έναν από τους
πιο δηµοφιλείς Instant Messaging Clients ονόµατι Pigdin µαζί µε το
addon OTR (off-the-record messaging), δηµιουργώντας τα ψηφιακά αποτυπώ-

καµία από τις λύσεις δεν αντικαθιστά το backup. Τα
δωρεάν plugins, προγράµµατα και εργαλεία που µπορεί
να χρησιµοποιήσει κάποιος στα Windows και το Mac OS X
κάνουν σηµαντικά πιο δύσκολη ως εξαιρετικά δύσκολη την
προσπάθεια υποκλοπής δεδοµένων από τρίτους και έχουν το αντί-

µατα και στις 2 πλευρές και “αυθεντικοποιώντας” ο ένας τον άλλον.

στοιχο κόστος σε χρήση CPU κλπ.

Η κρυπτογραφία δεν περιορίζεται στις γραπτές συνοµιλίες. Με το Zfone µπο-

Σε κάθε περίπτωση, η κρυπτογραφία και ασφάλεια είναι σηµαντικές παράµετροι

ρούµε να κρυπτογραφήσουµε ήχο και video. Εκµεταλλευόµενοι την κρυπτο-

της καθηµερινότητάς µας, που µπορεί όµως να παραβλέπουµε. Ελπίζουµε οι

γραφία για άλλη µια φορά, password managers όπως το KeePass αποθηκεύουν

λύσεις που προτείνουµε να κάνουν την επικοινωνία σας πιο προσωπική και τα

σε database µε ισχυρή κρυπτογράφηση τα πολύτιµα passwords µας, δηµιουρ-

δεδοµένα σας πιο ασφαλή!

γούν νέα από random patterns, και επικοινωνούν µε third party applications προκειµένου όποτε χρειαστεί να τα ανακαλέσουν.
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GADGETS

Seagate Momentus XT: Hybrid HDD…
or should we say SSD?
Γνωρίζουµε περί υβριδικών αυτοκινήτων
καθώς και τα πολλαπλά οφέλη (ή µήπως
όχι) που µας έχουν “ζαλίσει” ότι απορρέουν από δαύτα... Τί είναι όµως
ένας υβριδικός δίσκος; Ο Momentus είναι
ένας 2.5" 7200 RPM notebook drive
(9mm form factor) µε 4GB SLC NAND
που χρησιµοποιείται ως read cache
για δεδοµένα τα οποία χρησιµοποιούνται
συχνά, σύµφωνα µε τον αλγόριθµο της
Seagate. Το drive διαθέτει επίσης και 32MB
cache, η µεγαλύτερη για αυτό το µέγεθος. Το αποτέλεσµα; Επιδόσεις 10.000 RPM
Velociraptor σε προσιτή τιµή καθώς και ο επιπλέον χώρος που άπλετα προσφέρουν
οι σκληροί δίσκοι. Ο Momentus XT συνδυάζει τα 2 καλύτερα χαρακτηριστικά
από τις 2 αποθηκευτικές τεχνολογίες που υπάρχουν αυτή τη στιγµή:
την ταχύτητα των SSD (τις περισσότερες φορές) και την µεγάλη χωρητικότητα
των σκληρών δίσκων. Το προϊόν δείχνει ιδιαίτερα ελκυστικό, αν αναλογιστεί κανείς
ότι θα τιµάται από 120 – 160 περίπου ευρώ, ανάλογα µε την χωρητικότητά του.
∆υστυχώς την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές το προϊόν δεν έχει ακόµη βγει
στην Ελληνική αγορά, αναµένεται όµως πολύ σύντοµα.
Πηγή: www.segate.com - Τιµή: 120 – 160

Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

Panasonic 42U20:
World Cup
Unleashed
Με Plasma Panel
13ης γενιάς,
δυναµική αντίθεση
2.000.000:1, 400Hz
Subfield driving,
Full HD 1080p support
και την κληρονοµιά
της προηγούµενης U10,
η νέα U20 έρχεται να µας δώσει τη δυνατότητα να δούµε το World Cup
σε HD εικόνα (µέσω sat) στην νέα δηµιουργία της Panasonic.
Στις συνδεσιµότητα η τηλεόραση είναι υπερπλήρης καθότι διαθέτει
HDMI x 2, RGB In (D-sub-15 pin), Stereo mini jack in (3,5mm), 2 Scart
1 Component, 1 S - video ,1x Composite και 1 SD Memory Card Slot.
Η τεχνολογία plasma της Panasonic υπόσχεται
µεγάλη πιστότητα στο µαύρο,
διαθέτει ενσωµατωµένο δέκτη mpeg2/4
και συνοδεύεται από 24 µήνες εγγύηση.
Ετοιµαστείτε για HD λήψεις
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο!
Πηγή: multirama.gr
Τιµή: 599

Ikelite underwater cases: Under the water safe
Η Ikelite είναι µια εταιρία που επί 35 χρόνια κατασκευάζει προϊόντα υποβρύχιας φωτογραφίας, κυρίως underwater cases για τον
φωτογραφικό και όχι µόνο εξοπλισµό µας. Εξυπακούεται ότι ένα
τόσο αφιλόξενο περιβάλλον όπως ο βυθός της θάλασσας αποτελεί
εχθρό για τον εξοπλισµό µας, πόσο µάλλον όταν αυτός δεν προστατεύεται κατάλληλα. Η Ikelite δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες
προκειµένου να αποθανατίσουµε τις πιο όµορφες στιγµές µας ακόµη
και σε αυτό το απίθανο µέρος.
Η Ikelite διαθέτει ευρεία γκάµα προϊόντων η οποία καλύπτει τις ανάγκες
µας ανάλογα την φωτογραφική µηχανή την οποία έχουµε, είτε είναι µια πολύ φθηνή
digital είτε µια επαγγελµατική DSLR. Επιπρόσθετα υπάρχουν και θήκες για videocameras.
Ακόµη, στα προϊόντα µπορεί κάποιος να βρει επιπλέον accessories τα οποία απαιτούνται
για ποιοτικές λήψεις, όπως Strobes, Lites, Arms, κτλ. κτλ.
Αποτελούν την κορυφαία επιλογή για τους επαγγελµατίες όσο και για τους χοµπίστες.
Βουτήξτε άφοβα λοιπόν!
Πηγή: www.vithos.net
Τιµή: Ν/Α

Vu+ DUO HD: Satellite Powerhouse
Με hardware βασισµένο στον πολύ γνωστό DM8000 και µεγάλες οµοιότητες, διπλό tuner,
ισχυρό επεξεργαστή MIPS 400Mhz, αποτελεί την νέα πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή στον κόσµο
των satellite receivers. Η δυνατότητα του να γράφει κάποιο πρόγραµµα και παράλληλα
να παρακολουθείτε κάποιο άλλο (και σε τελείως ξεχωριστούς transpoders) σίγουρα είναι από τους
λόγους επιλογής. Ο δέκτης δεν είναι κλώνος dreambox αφού απαιτεί τους δικούς του οδηγούς, αλλά
είναι 100% συµβατός µε enigma2 λόγω µεγάλης οµοιότητας µε το hardware των dreambox.
∆ιαθέτει 2 card readers και 2 CI slots, υποστηρίζει εσωτερική και εξωτερική σύνδεση σκληρών δίσκων
µέσω SATA και φυσικά διαθέτει 100άρι Ethernet για επικοινωνία µε τον έξω κόσµο. Ο εν λόγω δέκτης
είναι ένα πραγµατικό powerhouse,
µε µεγάλη υποστήριξη από
third parties και σίγουρα
στην τιµή του θα κάνει θραύση.
Πηγή: Tronix.gr
Τιµή: 449

Onkyo TX-SR608 AV-Receiver: 3D Audio
Ο καλύτερος τρόπος να συνοδεύσετε τη νέα σας
3D τηλεόραση δεν είναι άλλος από τον 3D ενισχυτή της
Onkyo, που επιµένει να ανεβάζει τον πήχη απόδοσης/τιµής.
Αν και θεωρείται entry-level, διαθέτει 6 HDMI εισόδους 1.4
(διαθέτουν το πρότυπο Audio Return Channel για επιστροφή
από το display στον receiver), υποστήριξη για 7+1 κανάλια,
HDMI input µπροστά, analog RGB video input
για το PC σας, και Universal Port για τα Onkyo peripherals.
Μπορεί να κάνει upscale σε 1080p µέσω HDMI όλα
τα video sources ανεξαρτήτως ανάλυσης.
H δύναµη του Audio processing διαθέτει Burr-Brown DACs,
lossless Dolby και DTS codecs καθώς και τα surround formats
του Audyssey DSX και Dolby Pro Logic IIz.
Επιπρόσθετα οι επιδόσεις του εν λόγω Onkyo,
του χάρισαν και το THX Select2 Plus Certification.
Πηγή: Schlauer Shoppen
Τιµή: 465
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ΓΛΥΠΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

Φύση και Τέχνη. Τί είδους σχέση;
Οι ζωγράφοι, οι γλύπτες, οι µουσικοί, οι ποιητές και γενικά όλοι οι καλλιτεχνες είναι ένας κόσµος που δεν αναπαριστά τη φυσική πραγµατικότητα. Ο
κόσµος της τέχνης µας δείχνει πώς να αντιλαµβανόµαστε τη φύση, διαφορετικά από τον τρόπο που την συλλαµβάνουµε µε τις φυσικές αισθήσεις
µας. Ο Αριστοτέλης έλεγε ο σκοπός της τέχνης δεν είναι να αναπαραστήσει την εξωτερική εµφάνιση των πραγµά των, αλλά την εσωτερική τους
σηµασία.
Τί είναι εκείνο που σας παρακινεί να εκφράζεστε µε τη συγκεκριµένη
τεχνική;
Η συγκεκριµένη τεχνική δεν είναι αποτέλεσµα σπουδών για µένα, αλλά
πολλών χρόνων εµπειρίας πάνω στα µέταλλα και στη συµπεριφορά τους.
Συγχρόνως νιώθω την ικανοποίηση ότι το δηµιούργηµά µου γίνεται µε τα
χέρια µου χωρίς βοήθεια εργαλείων.
Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στην εικαστική δηµιουργία;
Χαρά και ικανοποίηση νιώθω όταν βλέπω κάθε µου δέντρο να ολοκληρώνεται. Επίσης τα συναισθήµατα µου είναι ακόµη πιο έντονα,όταν βλέπω την
δουλειά µου να αναγνωρίζεται και να εκτίθεται σε γκαλερί και µουσεία.
Πιστεύετε ότι η τηλεόραση έχει επιβάλλει, ανεπιστρεπτί, την pulp κουλτούρα και τα καλλιτεχνικά προϊόντα µιας χρήσης;

∞°°∂§√™
¶∞¡∞°πø∆π¢∏™
“√ ÁÂÓ¤ıÏÈÔ˜ ÙﬁÔ˜ ‹Ù·Ó ËÁ‹ ¤ÌÓÂ˘ÛË˜ ÁÈ· Ì¤Ó·.
ªÂÁ¿ÏˆÛ· ÛÂ ¤Ó·Ó ÙﬁÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ·ﬁ ‰¤ÓÙÚ·. ”

Η τηλεόραση δυστυχώς δεν ασχολείται καθόλου µε τις τέχνες µε εξαίρεση
λίγων εκποµπών σε κρατικά κανάλια. Πιστεύω ότι η Ελλάδα θέλει πολλή
δουλειά στο ζήτηµα αυτό και ναι η pulp κουλτούρα προβάλλεται γιατί είναι
ένα εύκολο κέρδος στην τηλεόραση.
Περιφέρεια και Πολιτισµός. Ασύµβατα µεγέθη;
Τα µεγέθη στην πατρίδα µας είναι δυστυχώς ασύµβατα. Όλοι οι Έλληνες
καλλιτέχνες προτιµούν να εκθέτουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γιατί αισθάνονται ότι εκεί προβάλλονται καλύτερα. Αυτό δεν θα αλλάξει αν δεν γίνει
προσπάθεια από όλους τους φορείς των ελληνικών πόλεων.
Τί θα αλλάζατε από την σηµερινή εικόνα της Ελλάδας;
∆ύο είναι για ‘µένα τα σηµαντικά θέµατα που θα άλλαζαν την εικόνα της
Ελλάδας. Η παιδεία της και η υγεία της. Μέσα από τη σοβαρή αναβάθµιση

Ο Άγγελος Παναγιωτίδης γεννήθηκε στην Αµφιλοχία το 1950.
Παρουσίασε τα πρώτα του έργα στο ατελιέ του το 1990,

της παιδείας µας πιστεύω θα βλέπαµε την πραγµατική αξία της χώρας
αυτής.

µετά από 20 χρόνια έρευνας σ’ όλα τα µέταλλα που χρησιµοποιεί η γλυπτική.
Η βαθιά γνώση των υλικών, η οποία κατακτήθηκε
στη µακρόχρονη προσπάθεια, οδήγησε τα χέρια του

Εξακολουθείτε να επιστρέφετε στο γενέθλιο τόπο, κυριολεκτικά και µεταφορικά;

στη δηµιουργία γλυπτών-δέντρων, που φαντάζουν αχειροποίητα.

Ο γενέθλιος τόπος ήταν πηγή έµπνευσης για µένα. Μεγάλωσα σε έναν

Κορύφωση της δηµιουργίας του αποτελεί η έκθεση που πραγµατοποιείται

τόπο γεµάτο από δέντρα. ∆υστυχώς τώρα πια κάθε φορά που τον επισκέ-

στην Titanium Yiayiannos Gallery και η ταυτόχρονη συµµετοχή του

πτοµαι τα δέντρα λιγοστεύουν λόγω των πυρκαγιών.

σε σηµαντικές εκθέσεις που εντάσσονται στις πολιτιστικές εκδηλώσεις
της Ολυµπιάδας, όπως είναι η έκθεση Ο Κόσµος της Ελιάς

Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;

στο Μουσείο Θεόφιλου στη Βαρειά της Μυτιλήνης και στη Βασιλική

Έχω κάνει ήδη πάρα πολλές ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις και χαίροµαι

Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο Κρήτης, η έκθεση του Μουσείου της Ελιάς

ιδιαίτερα που έχω εκθέσει έργα µου και στις πόλεις της επαρχίας. Για το

στη Σπάρτη, η έκθεση Ελαίας Εγκώµιον της Ακαδηµίας Αθηνών.

χειµώνα ετοιµάζω µια ακόµη ατοµική έκθεση στον εικαστικό κύκλο Αθηνών.

Eίναι ο δηµιουργός του έργου “Ελιά, το δέντρο της Αθήνας” από ορείχαλκο
και χαλκό, ύψους 3,30 µέτρων, αποτελούµενο από 5.000 ορειχάλκινα φύλλα,

Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, από τους γονείς σας;

που εκτέθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων στο πάρκο

Πιστεύω πως στη ζωή σου το µόνο που πραγµατικά αξίζει είναι να είσαι

των χορηγών (Water Plaza) στο Παλαιό Φάληρο, όπου 5.000 επισκέπτες έβαλαν
την υπογραφή τους σε κάθε ένα από τα 5.000 φύλλα του δέντρου.
Το έργο εκτίθεται µόνιµα στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.
Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην Τράπεζα
Πειραιώς, στο Μουσείο Ελιάς στη Σπάρτη, στην Πινακοθήκη Χρήστου και
Σοφίας Μοσχανδρέου στο Μεσσολόγγι και στα κεντρικά γραφεία
της Coca Cola στην Αθήνα καθώς και στην Ατλάντα των ΗΠΑ.
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αληθινός. Αυτό δεν ήταν προτροπή των γονιών µου ή συµβουλή,
αλλά µε έναν τρόπο η ζωή τους αυτό µου έδειξε.
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