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Ψαροπλιά (µέρος 2ο)
Οι λύκοι και τα πρόβατα
του Στάθη Μπαρτζώκα

οιτάζοντας τα αρχεία µου, ανέσυρα ένα κείµενο που είχα γράψει πριν από 13 χρόνια και αµέσως το συνδύασα µε αυτό που
έγραψα στο site της ARTA PRESS, τον προηγούµενο µήνα, όπου
αναρωτιόµουν για το ρόλο των δηµοσιογράφων και της ενηµέ-

ρωσης σήµερα. Αναρωτιόµουν ακόµα αν η δηµοσιογραφία είναι σε διατε-
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ταγµένη υπηρεσία που εξυπηρετεί τα ποικίλα συµφέροντα των ιδιοκτητών
και κατόχων των ΜΜΕ και αν είναι το φίλτρο που επιτρέπει να περνάνε
µόνο οι ειδήσεις που επιλέγονται για πλατιά κατανάλωση.
Το κείµενο εκείνης της εποχής τιτλοφορούνταν “Οι απασχολήσιµοι” και το
παραθέτω αυτούσιο:
“Μα γιατί φωνάζουν οι διάφοροι προοδευτικοί για τη νέα λέξη που κυκλοφορεί στην παγκόσµια αγορά εργασίας και πρόσφατα εισήγαγε και εδώ ο
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πρωθυπουργός; Προτιµούν δηλαδή να είναι άνεργοι αντί απασχολήσιµοι;

Περιοδικό Μάσκα

Γιατί τους ενοχλεί που, ως απασχολήσιµοι, θα έχουν περισσότερο ελεύθε-

Οι χάρτινοι ήρωες
του Τζίµµυ Κορίνη

ρο χρόνο για ξεκούραση και δεν θα τους βγαίνει το λάδι στη δουλειά; Και
επιτέλους το σύνθηµα “λιγότερες ώρες δουλειά” δεν ήταν ανέκαθεν στόχος του εργατικού κινήµατος; Και δεν σκέφτονται, ακόµα, ότι πλήθος
εργαζοµένων θα µπορούν εφεξής να θεραπεύουν την Τέχνη, καθ όµοιον
τρόπον µε την αργόσχολη τάξη;
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Οι απασχολήσιµοι είναι η νέα τάξη εργαζοµένων που αναπτύσσεται στις

Ο Λάκης Χαλκιάς

νέες συνθήκες της αγοράς που επιβάλλουν η τεχνολογική πρόοδος και η

µιλάει στον Ντίνο Γιώτη
για το άτιµο όνειρο
της επιστροφής.

ολοένα µεγαλύτερη συσσώρευση του πλούτου. Η νέα αυτή “µεταναστευ-
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τική” τάξη θα περιφέρεται από κλάδο σε κλάδο, χωρίς προοπτική και θα
“ξεκουράζεται”, όταν της το επιβάλλουν. Τέρµα λοιπόν η σταθερή εργασία
που τρώει πολύτιµο χρόνο από τη ζωή του εργαζόµενου, ζήτω η περιστασιακή απασχόληση που ανυψώνει τον άνθρωπο σε υψηλότερες σφαίρες.
Στρατιές απασχολήσιµων θα ψάχνουν τη ∆ευτέρα για δουλειά, ΤρίτηΤετάρτη θα κάνουν κάνα µεροκάµατο, Πέµπτη-Παρασκευή θα εντρυφούν
στο Ντεριντά και το Σαββατοκύριακο θα κάνουν κάνουν εικαστικές παρεµβάσεις στο εξοχικό τους”.
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∆εν παρέθεσα το άρθρο τόσο για την επικαιρότητα του περιεχοµένου, όσο
για το ρόλο ηµών των δηµοσιογράφων. Ο “προοδευτικός” αρχισυντάκτης
του περιοδικού που δούλευα τότε, που σε δικά του άρθρα υπερασπιζόταν
και ενδεχοµένως να υπερασπίζεται ακόµα “τα δίκαια των ανθρώπων”, το

Σ Τ Η Λ Ε Σ

απέρριψε ασυζητί. Τότε απέκτησα την πεποίθηση, που εξακολουθώ να έχω
µέχρι σήµερα, ότι σηµασία δεν έχει τι λέει κάποιος, αλλά ποιός το λέει.
‘Εκτοτε στα διάφορα έντυπα κοιτάζω πρώτα την υπογραφή και µετά δια-

2. ∆ηµοτικά
Το τέλος της κοροϊδίας

βάζω το κείµενο...

A

10

10. Βιβλίο

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ντίνος Γιώτης

Από τον Κώστα Κατσουλάρη

11. Μουσική
Από τον Ευθύµιο Σακκά

ΑRT DIRECTOR: Κατερίνα Καρανάσου
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Αγνή Ιωάννου, Ευθύµιος Σακκάς, ∆ηµήτρης Νάκης, Αντίλογος
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12. Ψηφιακός κόσµος

WEB DESIGNER: Utopia

Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΕΛΛΑΣ, Μάνης 10, 16ο χλµ. Λ.Λαυρίου, Παιανία
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Παναγιώτης Γιώτης
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Εκδόσεις Ηώκαινο, Θεοδώριανα Άρτας

13. Gadgets
Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη
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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.

www.artapress.gr

e-mail: artapress@yahoo.gr
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TA ∆ΗΜΟΤΙΚΑ
To τέλος της κοροïδίας
Η ένταξη της περιοχής "Πέραν του Τριγώνου" έχει καταντήσει το σύγχρονο γεφύρι της Άρτας. Μια ολόκληρη γενιά έχει φύγει και φεύγει
συνεχώς, χωρίς να ιδρώνει το αυτί του δηµάρχου Πάνου Οικονοµίδη.
Έχουν περάσει περισσότερα από 17 χρόνια από την έναρξη της διαδικασίας πολεοδόµησης της περιοχής (από το 1993 µε την απόφαση 274/93
του τότε ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία παρελήφθη η πολεοδοµική
µελέτη επέκτασης της περιοχής) χωρίς να γίνεται τίποτα. Βεβαίως, τότε,
οι αρµόδιοι είχαν φροντίσει να εντάξουν, µε θηριώδη συντελεστή, ένα
κοµάτι της περιοχής µε αποτέλεσµα το πολεοδοµικό έκτρωµα που βλέπουµε σήµερα. Στο βωµό του κέρδους θυσιάστηκε η ήπια επέκταση της
πόλης προς το ποτάµι. Αντί να γίνει ο Άραχθος ο ζωντανός ιστός της
πόλης, κατάντησε σκουπιδότοπος και αντί να πολεοδοµηθεί η περιοχή µε
χαµηλή δόµηση και άφθονους κοινόχρηστους χώρους, πλατείες και
πάρκα, αντικρίζουµε πανάσχηµα ορθογώνια κουτιά . Να τη χαίρονται τη
(νέα) πόλη τους.
Οι λιγοστοί, δυστυχώς, ενδιαφερόµενοι κάτοικοι φωνάζουν επί χρόνια
να ξεκινήσει η κτηµατογράφηση της περιοχής, έτσι ώστε επιτέλους να
ξεκαθαρίσει ποιές εκτάσεις ανήκουν στο ∆ηµόσιο, ποιές στο ∆ήµο και
ποιοί ιδιώτες είναι νόµιµοι ιδιοκτήτες. Η σύγχυση βολεύει όλους εκείνους που ισχυρίζονται ότι οι παπούδες τους καλλιεργούσαν ανέκαθεν τα
κτήµατα που είχαν εκεί. ∆ηλαδή εκεί που περνούσε το ποτάµι. Εκτός και
αν εννοούν ότι καλλιεργούσαν, κάτω από το νερό, φύκια. Ας τελειώνουµε µια και καλή µε αυτόν τον πολεοδοµικό παραλογισµό. Είναι απαράδεκτο κάτοικοι µε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις υπέρ τους, να κρατούνται σε οµηρία 17 χρόνια και να µην µπορούν να αξιοποιήσουν τις
περιουσίες τους, επειδή ο δήµαρχος δεν ήθελε ή δεν µπορούσε να προχωρήσει στη λύση που χρόνια τώρα τού υποδεικνύεται, µε βάση το νόµο
Τρίτση 1337/83, για ένταξη του υπόλοιπου κοµµατιού του Τριγώνου στο
σχέδιο πόλης.
Είναι απαράδεκτο ο κ. Οικονοµίδης να συνεχίζει να εµπαίζει τους κατοίκους της περιοχής. Τα γεγονότα το αποδεικνύουν:
Στις 24 Ιουλίου 2006 εισάγεται, µετά από αίτηση των κατοίκων, για συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αρταίων το εξ αναβολής (από
21-6-05) θέµα της µερικής πολεοδόµησης του υπόλοιπου της περιοχής
Τριγώνου. Ο τότε δηµοτικός σύµβουλος κ. Κατέρος Απόστολος προτείνει την εκ νέου αναβολή του θέµατος για έναν χρόνο µέχρι να γίνει η
οριοθέτηση του ποταµού Αράχθου (!!!). Φυσικά στα τέσσερα χρόνια που
πέρασαν καµία οριοθέτηση δεν έγινε.
Με ψήφους 8 έναντι 7 ψηφίζεται (µε τις ψήφους της δηµοτικής πλειοψηφίας "περιέργως" να µοιράζονται, παρά τη θετική εισήγηση του
δηµάρχου ) η συγκεκριµένη πρόταση αναβολής της συζήτησης επί του
θέµατος. Επτά ηµέρες αργότερα, στις 31/7/2006, εµφανίζεται στα πρακτικά ως απόφαση (αρ. 260/2006) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η "αναβολή
του θέµατος έως ότου ολοκληρωθεί η οριοθέτηση του ποταµού Αράχθου,
οπότε θα γίνει πλέον οριστική πολεοδόµηση της περιοχής και όχι µερική". Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο άλλο ψήφισε και άλλο εµφανίζεται ως απόφαση στα επίσηµα πρακτικά. Για το σκάνδαλο αυτό η δηµοτική αρχή
κάνει πως δεν ξέρει.
Τον Οκτώβριο του 2007 ο αντιδήµαρχος Σωτήρης Χρηστούλης, µεταφέροντας την εντολή του δηµάρχου, δεσµεύται δηµοσίως, σε συνέντευξη
τύπου, ότι το θέµα της πολεοδόµησης της περιοχής "Πέραν του Τριγώνου" θα έρθει άµεσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αρταίων. Έχουν
περάσει τρία χρόνια και φυσικά κανένα θέµα δεν ήρθε ποτέ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ούτε βεβαίως οι κάτοικοι έλαβαν καµία επίσηµη απάντηση.
Το θέµα επαναφέρουν οι κάτοικοι µε νέα αίτηση (4-2-2008) για συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Παρότι ο τότε πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ. Πάνος Καραγιώργος, ήταν υποχρεωµένος από τα άρθρα
214 και 215 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, να εισάγει το θέµα, εντός
30 ηµερών, έχουν περάσει σχεδόν 2,5 χρόνια και όχι µόνο δεν έγινε κάτι,
αλλά ούτε κάν υπήρξε απάντηση. Στα παλιά τους τα παπούτσια.
Ή είναι πολύ κουρασµένοι εκεί στο ∆ηµαρχείο ή νιώθουν πολύ σίγουροι
για τους εαυτούς τους.
Αλλά για πόσο ακόµα;
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΑΣΠΙ∆ΕΣ
Φέτος συµπληρώνονται 2.500 χρόνια από την καθοριστική για τον
ελληνικό και παγκόσµιο πολιτισµό
µάχη του Μαραθώνα. Ο Πολύκαρπος Παριορίτσας παρουσιάζει στο
ιστορικό
µυθιστόρηµά
του
«ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΑΣΠΙ∆ΕΣ», (εκδόσεις Ενάλιος), µια πολύ ζωντανή
και λεπτοµερή εξιστόρηση της
εποχής. Το βιβλίο είναι ιστορικά
συνεπές και µεταφέρει έντονα το
πνεύµα της Αθήνας, όπου ετοιµάζεται να ανατείλει το πνεύµα του
κλασσικού κόσµου. Έχει πληθώρα
οµηρικών σκηνών και περιγραφών,
ενώ η ίδια η περιγραφή της µάχης
είναι εντυπωσιακή, µε κινηµατογραφικές σκηνές να ξεπηδούν
µπροστά στον αναγνώστη. Ο
Πολύκαρπος Παριορίτσας γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα, από αρτινούς γονείς. Έχει πτυχίο στην Πληροφορική από το Northwood University των Η.Π.Α. Εδώ και πολλά χρόνια
ασχολείται µε τη συστηµατική µελέτη αρχαίων κειµένων, ιστορία και φιλοσοφία. Το βιβλίο του αναµένεται να εκδοθεί στην Αγγλία, ενώ από τις ίδιες
εκδόσεις, θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο και το νέο του µυθιστόρηµα
«Στις Πύλες του Άδη», ένα µεταφυσικό θρίλερ που αναφέρεται στην Οµηρική περίοδο. A

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΚΟΤΗ
Μια ξεχωριστή συναυλία µε τον
Λάκη Χαλκιά θα γίνει το Σάββατο,
7 Αυγούστου στα Θεοδώριανα
Άρτας. Ο εξαιρετικός καλλιτέχνης
θα τιµήσει την υπερεκατοντάχρονη Θεοδωριανίτισσα Βασιλική
Σκότη, ως µια από τις τελευταίες
γυναίκες- εκπροσώπους
µιας
γενιάς µητέρων που ανέθρεψαν µε
ελληνικό τρόπο τις οικογένειές
τους στην ξενητειά. Η µητέρα του
Θανάση Σκότη (τέως διπλωµάτης
των Ηνωµένων Πολιτειών) ήθελε
να γίνει δασκάλα, αλλά οι συνθήκες της εποχής δεν της το επέτρεψαν. Όµως, αν και έζησε από µικρή
στην Αµερική, κράτησε µέσα της
Η Βασιλική και ο Θανάσης Σκότης
έναν απίστευτα µεγάλο πλούτο
µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας
παραδοσιακών τραγουδιών και
κ. Κάρολο Παπούλια.
ποιηµάτων που επί χρόνια ξετύλιγε από τα βάθη της µνήµης της και κατέγραφε µε αγάπη και µεράκι ο γιός
της. Το αποτέλεσµα αυτής της επίπονης προσπάθειας ήταν η έκδοση, το
2008, του σπουδαίου βιβλίου " Το υφάδι της µνήµης".
Σήµερα ο Λάκης Χαλκιάς, µε βάση αυτό το υλικό, µπαίνει στο στούντιο για
να ηχογραφήσει ένα δίσκο, ολοκληρώνοντας ένα όνειρο της θαλερής γιαγιάς Βασιλικής, που αυτές τις µέρες ταξίδεψε στην Ελλάδα, για ένα προσκύνηµα στα πατρικά χώµατα. A
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ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
Το µετάλλιο της πόλεως της Άρτας, διαβάζω αγαπητό µου πνεύµα,
απένειµε στον διακεκριµένο αθλητή του βόλεϊ Γιάννη Μπασούκα, ο
∆ήµαρχος Άρτας Πάνος Οικονοµίδης, σε υλοποίηση παλαιότερης
απόφασης του ∆.Σ., που είχε ληφθεί το 1993.

ΛΙΒΑ∆Ι ΑΠO ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Η είδηση ότι το ίδιο µετάλλιο θα απονείµει και στον αρχηγό της
πάλαι ποτέ µεγάλης Αναγέννησης Άρτας, ∆ηµήτρη Σιακούφη, σε
υλοποίηση παλαιότερης απόφασης του ∆.Σ., που είχε ληφθεί το
1973, ελέγχεται ως ανακριβής.
Ωστόσο, αγαπητό µου πνεύµα, η ανεύρεση της συγκεκριµένης απόφασης για το Γιάννη Μπασούκα, στα αρχεία του ∆ήµου, δεν ήταν
εύκολη υπόθεση.
"Ψάχνανε τρεις υπάλληλοι επί δυο µήνες, ειλικρινά, και τελικώς µας
έφερε ένα αντίγραφο ο πατέρας του Γιάννη" δικαιολογήθηκε ο
δήµαρχος για την καθυστέρηση.
(Μετά από αυτό, αναρωτιέµαι, ο πατέρας του Σιακούφη να ζει άραγε;)
Τώρα που το σκέφτοµαι, τέτοια δουλειά ονειρεύοµαι, αγαπητό µου
πνεύµα. Να ψάχνω µε άλλους δύο επί δύο µήνες για κάτι που δεν
πρόκειται να βρω.
Αντιθέτως, πληροφορούµαι ότι οι αρµόδιοι κινήθηκαν ταχύτατα,
προκειµένου να προχωρήσει η ανάθεση στα "Ψαροπλιά". Επόµενο
είναι, εκεί δεν πρόκειται να απονείµουν τενεκεδένια µετάλλια, αλλά
να σερβίρουν ζεστά φιλέτα µπουργκινιόν στους ηµετέρους.

Το Λιβάδι, στη θέση Σταυρός, των Θοδωριάνων υπήρξε για πάνω από
µισό αιώνα, χώρος παιγνιδιού για τους πιτσιρικάδες του χωριού. Εκεί
µαζεύονταν τα καλοκαίρια των διακοπών τους για να παίξουν µπάλα στο
πράσινο χορτάρι και φαντάζονταν τους εαυτούς τους µεγάλους ποδοσφαιριστές στα γήπεδα. Από εκεί ψηλά αγνάντευαν, ένα γύρο, τον επιβλητικό όγκο των Τζουµέρκων µέχρι χαµηλά στα φαράγγια του Αχελώου, µετά από ατέλειωτο παιγνίδι. Εδώ και δύο χρόνια όµως χαλίκια και
τσιµέντο έχουν σκεπάσει το χορτάρι και τις µνήµες. Είναι ό,τι απέµεινε
από το εργοτάξιο που είχε στήσει σε αυτό το σηµείο, η εταιρεία " Ήπειρος, Πηγές Κωστηλάτας Τζουµέρκων". Αφού έκανε τη δουλειά της
παράτησε το χώρο σε κακή κατάσταση, παρά τη δέσµευσή της (;) για την
αποκατάσταση του τοπίου. Πατρίδα είναι η παιδική µας ηλικία, οι αφοί
Παναγιώτου µπορεί να επισκέφθηκαν το λιβάδι για πρώτη φορά, όταν
έστηναν εκεί το εργοτάξιό τους, η Κοινότητα όµως τι κάνει; A

Μεταξύ των οποίων, ψιθυρίζεται αγαπητό µου πνεύµα, συµπεριλαµβάνεται και στενό συγγενικό πρόσωπο δηµοτικού συµβούλου, που
δεν φηµίζεται και τόσο για την αισθητική του.
Ωστόσο µετά από την θετική εισήγηση της Εφορείας Νεώτερων
Μνηµείων Ιωαννίνων προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο,για
τον διατηρητέο χαρακτήρα των κτισµάτων στα Ψαροπλιά, τα φιλέτα
κινδυνεύουν να κρυώσουν. Και ως γνωστόν το φιλέτο µπουργκινιόν
δεν τρώγεται κρύο, ιδίως µετά τις εκλογές.
Άκου αυτό αγαπητό µου πνεύµα: για να περάσεις την τάξη στο
Γυµνάσιο χρειάζεσαι βαθµό 10, για να περάσεις στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ
αρκεί και ένα πενταράκι. Η απόλυτη σχιζοφρένεια του εκπαιδευτικού
µας συστήµατος.
Τα παιδιά του "5" θα παρκάρουν για τα επόµενα 5 χρόνια σε κάποιο
επαρχιακό ΤΕΙ, αφαιµάσσοντας τις οικογένειές τους, συντηρώντας
την τοπική "ανάπτυξη" της γκαρσονιέρας και της καφετέριας, σπουδάζοντας υποψήφιοι άνεργοι, αντί να αξιοποιήσουν αλλού και
αλλιώς, το όποιο ταλέντο τους.

ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ
ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

Αντίλογος

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ARTA PRESS
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΡΤA

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
Φωτό: ∆ηµήρης Παπαρούνης

Σε καθαρισµό των νησιών του Αµβρακικού προχώρησε ο σύλλογος των
ενεργών πολιτών περιοχής Αµβρακικού µε τη συνδροµή του Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού. Οι ψαράδες ξεκίνησαν µε τις βάρκες
τους από το λιµάνι της Κορωνησίας µε προορισµό τα επτά νησάκια του
Αµβρακικού. Γρήγορα διαπίστωσαν ότι, ακόµα και σε αυτά τα απόµερα
νησάκια, τα σκουπίδια ήταν πάρα πολλά και κάθε είδους, κυρίως πλαστικά µπουκάλια, αλλά και κουφάρια θηλαστικών και χελωνών.
Ο µεγαλύτερος όγκος σκουπιδιών µαζεύτηκε στο µεγαλύτερο νησάκι, τη
Βάλλα. Όµως εκεί τους περίµενε και µια ευχάριστη έκπληξη: µια λιµνούλα, δηµιούργηµα της φύσης, µε διαυγή νερά, όπου φωλιάζουν παπιά,
γλάροι, τσουρλιδες και πεταλούδες. Μια όψη τού πως θα µπορούσε να
είναι ο Αµβρακικός στο σύνολό του. A

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΣΤΑΜOΥΛΗΣ

ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
Η ΠOΛΥΘΡOΝΑ
ΤOΥ ΝΙΤΣΕ
ΚΤΕΛ

LA SUITE BAR CAFE
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τ.Ε.Ι.

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ
CAFE PUENTE

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ

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

ΦΙΛΟΘΕΗ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
IN TIME CAFE

CAFE CASA

ΠΕΤΑ
CAFE ΜΝΗΜΕΙO
CAFE ΣΗΜΕΙΟ

ΜΕΝΙ∆Ι
CAFE OCEAN

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
DALI CAFE
eNVy
THERAPY BAR
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Φωτό: ∆ηµήρης Παπαρούνης

æ∞ƒ√¶§π∞
√È Ï‡ÎÔÈ Î·È Ù· Úﬁ‚·Ù·
Του Στάθη Μπαρτζώκα*
Όπως έγραψε ο Σαίξπηρ “δεν θα είµασταν εµείς λύκοι, αν αυτοί δεν ήταν
πρόβατα”. Κάπως έτσι φαίνεται ότι σκέφτονται οι ασκούντες εξουσία στην
Άρτα, αλλά και σε κάθε µικρή επαρχιακή πόλη. Πρόσφατα ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Γιάννης Ραγκούσης µε αφορµή την ψήφιση του σχεδίου
“Καλλικράτης” µίλησε για τοπικές µαφίες που λυµαίνονται τους ∆ήµους.
Αυτό που κάνει εντύπωση είναι, ότι οι τοπικές αρχές της Άρτας, δεν του
έκαναν µήνυση αφού δεν τους εξαίρεσε, αλλά δεν έβγαλαν ούτε µία ανακοίνωση έτσι για την τιµή των όπλων. Σε προηγούµενο τεύχος της φιλόξενης “Arta press” δηµοσιεύσαµε το άρθρο “Ψαροπλιά the big deal” µε τα
µέχρι τότε δεδοµένα. Ασκούσαµε κριτική στους αρµοδίους γιατί αποφάσισαν σαν ετσιθελικά και χωρίς να έχουν την παραµικρή νοµιµοποίηση από
την πόλη να “ξεπουλήσουν” τα ψαροπλιά σε ιδιώτη για 25 χρόνια (!!!)
Έτσι µε απολύτως “σκοτεινές” διαδικασίες θα παραχωρούσαν το καλύτερο
φιλέτο της Άρτας για 6 (έξι) καφετέριες µε το γελοίο ποσό των 25.000
ευρώ το χρόνο...
Για όλα αυτά έβαλαν ως όχηµα το µελετητικό γραφείο Μαστοράκης, που
προτείνει χρήσεις, µεταξύ άλλων για τσαγκάρικα, κοµµωτήρια, αλλά και
ξενοδοχείο(!!!) Η τελευταία χρήση κόπηκε περιέργως από τους αρµόδιους
για ευνόητους λόγους. Όλα έβαιναν καλώς γι’ αυτούς που σκέφτηκαν ότι
το να “δωρίζεις” ουσιαστικά σε “ηµέτερου” το καλύτερο σηµείο της πόλης
σου, θα περάσει αδιαµαρτύρητα µέσα στον Αύγουστο και τη θερινή ραστώνη. “Ότι είναι νόµιµον είναι και ηθικόν”. Α! ρε µεγάλε Γιώργη Βουλγαράκη,
δηµιούργησες σχολή...
Υπάρχουν όµως και κάποια µαύρα πρόβατα που ξέφυγαν απο το κοπάδι και
ασκούν έντονη κριτική στους υπευθύνους, οι οποίοι δείχνουν να τα έχουν
χαµένα κάνοντας το ένα λάθος µετά το άλλο. Πρώτα απ’ όλα βάζοντας το
κακόγουστο γραφείο τύπου τους που υπογράφει σε καθηµερινή εφηµερίδα της πόλης µε τρία γράµµατα, να χύσει την χολή του εναντίον δικαίων
και αδίκων. Άνθρωποι άσχετοι µε αρχιτεκτονική και πολεοδοµία, κριτικάρουν ανθρώπους µε λαµπρές σπουδές στα καλύτερα Πανεπιστήµια του
κόσµου. ∆υστυχώς είναι τόσο χαµηλό το επίπεδο, που όπου και να ακουµπήσεις αυτούς τους ανθρώπους, λερώνεσαι...
ARTA PRESS 6

Και πάµε τώρα στα νέα δεδοµένα που έχουν αναστατώσει τους κρατούντες τα ηνία αυτής της δύσµοιρης πόλης: Ο διαπρεπής Αρτινός αρχιτέκτονας-πολεοδόµος κύριος Γιώργος Ζιώβας έκανε µια µελέτη για την ιστορική αλλά και αρχιτεκτονική αξία στα ψαροπλιά την οποία κατέθεσε στην
Εφορεία Νεοτέρων Μνηµείων Ιωαννίνων. Από εκεί πήρε θετική εισήγηση
και µε υπογραφή του προισταµένου κ. Πανταζή, εστάλη στο Υπουργείο
Ποιλιτισµού για να πάρει αριθµό πρωτοκόλου, ώστε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο (Κ.Α.Σ.) να τα κηρύξει διατηρητέα. Ναι σωστά διαβάζετε, αυτά που οι αρµόδιοι και ο κύριος Μαστοράκης τα έβλεπαν ως “χρυσοφόρες καφετέριες” µε χιλιάδες τραπεζοκαθίσµατα, οι υπεύθυνοι του πολιτισµού (όχι Αρτινοί ευτυχώς) τα βλέπουν ως διατηρητέο µνηµείο. “Θεέ µου
φύλαγέ µε από τους φύλακες”. Βέβαια αυτοί που είχαν “στήσει” τον διαγωνισµό έχουν µείνει µε τα “τεύχη δηµοπράτησης” στα χέρια γιατί από
εδώ και πέρα αµφισβητείται η “νοµιµότητα” της δηµοπρασίας, αφού εκκρεµεί η υπόθεση στο Κ.Α.Σ.
Αυτή η ιστορία µε τα “Ψαροπλιά” ήρθε να επιβεβαιώσει προηγούµενες πληροφορίες και σκέψεις που είχαµε. Ωστόσο θα θέλαµε να κάνουµε ορισµένες
ερωτήσεις στους αρµοδίους, τώρα που το θέµα πήρε άλλες διαστάσεις:
Ποιός πήγε στα Γιάννενα και βρίζοντας µε εκφράσεις χαµαιτυπείου, προσπάθησε να µπλοκάρει το φάκελο, πριν πάει στο Υπουργείο Ποιλιτισµού;
Από ποιά υπάλληλο αφαιρέθηκε ο φάκελος µήπως και µπλοκαριστεί η
µελέτη;
Είναι νόµιµο να συµµετέχει σε κοινοπραξία συγγενικό πρόσωπο Α’ βαθµού
των αρµοδίων;
Ποιος γύρναγε εδώ και µήνες στην πόλη µε τα σχέδια στα χέρια, ψάχνοντας επενδυτές- ενοικιαστές;
Αφού ξέρετε ότι ξέρουµε γιατί κάνετε σαν να µην ξέρετε ότι ξέρουµε;
Ντρέπεται κανείς για όλα αυτά; A
*Ο Στάθης Μπαρτζώκας είναι ψυχίατρος
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pulp magazines
™∆∏¡ ∂¶√Ã∏ ∆∏™ ª∞™∫∞™
Τυπώνονταν σε φτηνό χοντρό χαρτί από πολτό ξύλου και διαβάζονταν µε λαχτάρα από χιλιάδες αναγνώστες.
Τα παιδιά τά έκρυβαν στις σχολικές τους τσάντες, κρυφά από γονείς και δασκάλους
και τα καλοκαίρια τά αντάλασσαν µε τους φίλους τους.
Ήταν τα δηµοφιλή, φτηνά περιοδικά Μάσκα, Μυστήριο µε ήρωες που δρούσαν έξω από τα συνηθισµένα.

Του Τζίµµυ Κορίνη*
Τα «πολτοπεριοδικά» (pulp magazines), όπως έµελλε να γίνουν γνωστά
όταν πέρασαν στη σφαίρα της...διασηµότητας ήταν οι διάδοχοι των δεκαροφυλλάδων µε τα αναγνώσµατα του προπερασµένου αιώνα και των φτηνιάρικων αναγνωσµάτων των αρχών του περασµένου. Ξεκινώντας την
σταδιοδροµία τους, ουσιαστικά, στη δεκαετία του 1890, έφτασαν στο
ζενίθ της δηµοτικότητάς τους στις δεκαετίες του 1920 και του 1930.
Πωλούνταν στη φτηνότερη δυνατή τιµή (µια δεκάρα, όπως θα λέγαµε
κάποτε) και πρόσφεραν στο αναγνωστικό κοινό όλες τις κατηγορίες της
«µυθοπλασίας», όπως προτιµάµε να αποκαλούµε σήµερα όλα τα προερχόµενα από την φαντασία αναγνώσµατα (τέως µυθιστορήµατα και διηγήµατα) – µε άλλα λόγια ότι µπορούσε να διανοηθεί ο νους του
ανθρώπου – ιδιαίτερα από τις αρχές του 1900 µέχρι και το
τέλος της δεκαετίας του 1950. Στην πορεία τους, µάλιστα, δηµιούργησαν µια τάξη συγγραφέων που αποκλειστική δουλειά
τους ήταν να ικανοποιούν τις ανάγκες αυτών των περιοδικών
για δράση και περιπέτεια, όπως αυτές υπαγορεύονταν από τους
αναρίθµητους αναγνώστες τους, πολλές φορές χρησιµοποιώντας δεκάδες ψευδώνυµα. Μπορούσε να τα αγοράσει ο ενδιαφερόµενος στις γωνίες των δρόµων, όπου έστηναν το µαγαζί
τους οι υπαίθριοι εφηµεριδοπώλες, και, αργότερα, όταν η διανοµή των εντύπων οργανώθηκε καλύτερα, στα περίπτερα και τα
πρακτορεία εφηµερίδων και περιοδικών. Θα µπορούσαν δε να χαρακτηριστούν ως ένα είδος προβολής του λαϊκού αισθήµατος, µιας προβολής που
συνάρπαζε και ταυτόχρονα ψυχαγωγούσε, λόγω της ρεαλιστικής παραστατικότητας µε την οποία ήσαν γραµµένες οι ιστορίες που τα γέµιζαν,
ενώ, παράλληλα, δίδασκε το «καλό», δεδοµένου ότι τα περισσότερα αναγνώσµατα κατέληγαν στην καταδίκη του κακού και γενικά των αντικοινωνικών πράξεων. Ο λόγος της υπάρξεώς τους και της µεγάλης επιτυχίας
τους ήταν η λαχτάρα του ανθρώπου, από τις πρώτες µέρες του ανθρώπιARTA PRESS 8

νου γένους, να «πληροφορείται» τις περιπέτειες άλλων ανθρώπων που
διέθεταν κάτι παραπάνω από εκείνον – είτε αυτό ήταν σωµατική δύναµη, ή
µυαλό και άσχετα αν ήσαν καλοί (τιµωροί), ή κακοί (ληστές, εγκληµατίες).
Επειδή δεν υπήρχαν έντυπα τότε, τις περιπέτειες αυτών των «υπερανθρώπων» τις πληροφορούνταν από το στόµα άλλων ανθρώπων που διέθεταν το χάρισµα του λόγου και µια κάποια υποκριτική ικανότητα και που
αργότερα εξελίχτηκαν σε εξειδικευµένους αφηγητές. Αυτόν ακριβώς τον
ρόλο των αφηγητών ανέλαβαν τα περιοδικά «παραλογοτεχνίας» στα
πρώτα τους βήµατα, δηλαδή την εξιστόρηση των περιπετειών (φανταστικών ή όχι) των διαφόρων ηρωϊκών µορφών της εποχής εκείνης - και τα
πήγαν καλά, αν κρίνει κανένας από την εξέλιξή τους.
Tο «περιοδικό παραλογοτεχνίας» πήρε την οριστική και πολύ
αποτελεσµατική µορφή του στις ΗΠΑ, κατά το πρώτο τέταρτο
του περασµένου αιώνα, ιδιαίτερα στις δεκαετίας ανάµεσα
στους δύο παγκόσµιους πολέµους, µε επικρατέστερα αναγνώσµατα το αστυνοµικό και το γουέστερν και λιγότερο επικρατέστερα το περιπετειώδες, το αισθηµατικό και το ανάγνωσµα επιστηµονικής φαντασίας. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι τα λαϊκά
αυτά περιοδικά χρησίµεψαν σαν εφαλτήριο για την απογείωση
της καριέρας πολλών µεγάλων ονοµάτων της λεγόµενης
«παραλογοτεχνίας» (Dashiell Hammett, Raymond Chandler,
Erle Stanley Gardner κλπ), ενός χαρακτηρισµού που σήµερα αµφισβητείται, όλο και περισσότερο, από τους αρµόδιους ερευνητές και ιστορικούς,
δεδοµένου ότι πολλά «αστυνοµικά» µυθιστορήµατα έχουν αναχθεί σε
αξιοµνηµόνευτη λογοτεχνία και πολλοί «λογοτέχνες» έχουν στραφεί στο
αστυνοµικό µυθιστόρηµα.Το πρώτο τέτοιο «πολυπεριοδικό» ήταν το
Golden Argossy που αργότερα µετονοµάστηκε σε σκέτο Argossy και δηµοσίευε λογιών-λογιών περιπετειώδη αναγνώσµατα, κυρίως µυθοπλασία. Και
το πρώτο περιοδικό που ασχολήθηκε αποκλειστικά µε το «αστυνοµικό
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µυθιστόρηµα» (όρος που εσφαλµένα επικράτησε στην Ελλάδα) εκδόθηκε
το 1915 και έφερε τον τίτλο Detective Story, η δε επιτυχία του ήταν τεράστια.
Ωστόσο, το περιοδικό που έµελλε να αλλάξει το ύφος και την ιδεολογία
του αστυνοµικού αναγνώσµατος και να ορίσει τους «κανόνες του παιχνιδιού» εκδόθηκε το 1920 και έφερε τον τίτλο The Black Mask (Η Μαύρη
Μάσκα) κι ήταν αυτό που έδωσε τη έµπνευση για την έκδοση του δικού
µας θρυλικού πλέον περιοδικού Μάσκα. Το περιοδικό “Black Mask”, αφού
βρήκε τον δρόµο του, άρχισε να δηµοσιεύει µυθιστορήµατα σε συνέχειες
και διηγήµατα γραµµένα γλαφυρά, σχεδόν κινηµατογραφικά που, µε τη
βοήθεια παραστατικών σκίτσων πολύ ταλαντούχων εικονογράφων, ήσαν
σε θέση να διεγείρουν τη φαντασία του αναγνώστη και να δηµιουργούν τις
εικόνες εκείνες που, αργότερα, ανέλαβε να δηµιουργεί ο κινηµατογράφος
και πιο αργότερα η τηλεόραση, οι δυο «φονιάδες» του περιοδικού παραλογοτεχνίας. Το περιοδικό Μάσκα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά
το 1935, παράλληλα µε το περιοδικό Μυστήριο που, σε όλες τις
περιόδους του, υπήρξε πάντοτε µια όχι τόσο πετυχηµένη αποµίµηση της «Μάσκας». ∆ηµοσίευε, δε, σε µετάφραση (και
αργότερα σε µεταποίηση άλλων παρεµφερών περιπετειών και
σε κατασκευή δήθεν «πρωτοτύπων» περιπετειών) τα αναγνώσµατα εκείνα (µε ήρωες τον Ντετέκτιβ Χ, τον Άνθρωπο Αράχνη, τον Πράκτορα 5 κλπ), που γέµιζαν τις σελίδες των αφάνταστα πετυχηµένων αµερικάνικων περιοδικών του είδους,
που η κυκλοφορία τους έφτανε τις 700.000 αντίτυπα, και
που, µεταξύ του 1915 και του 1930, ξεπερνούσαν τα 250,
αλλά και των ευρωπαϊκών φυλλάδων (µε ήρωες τον
Ράφλες, τον Αρσέν Λουπέν, τον Φαντοµά, κλπ), έχοντας
ως συνεργάτες αξιόλογους µεταφραστές και συγγραφείς
της εποχής εκείνης. H «Μάσκα» έκανε πάλι την εµφάνισή της µετά τον πόλεµο µε θέµατα
εµπνευσµένα από τον πόλεµο των
δυτικών µυστικών υπηρεσιών, αλλά και
των κλασικών ηρώων της, µε τους πράκτορες του ναζισµού και του άξονα.
Ήταν τόσο πετυχηµένη κυκλοφοριακά η
νέα έκδοση του πρώτου, όπως πολύ
σωστά έχει χαρακτηριστεί, περιοδικού
life style, που τυπωνόταν µε τέσσερα χρώµατα – πράγµα που αποτελούσε µεγάλη
πολυτέλεια για ένα λαϊκό έντυπο. Λέγεται, µάλιστα, ότι οι τότε εκδότες του
Αδελφοί Ρόδη κι ο εµπνευστής και διευθυντής της Απόστολος Μαγγανάρης,
«θησαύρισαν». Όπως θησαύρισε και ο εντελώς άσχετος µε τον χώρο άνθρωπος που,
χρόνια
αργότερα,
εκµεταλλευόµενος
κάποια οικονοµική ανάγκη του Απόστολου
Μαγγανάρη αγόρασε όλο το στοκ των τευχών της «Μάσκας» της Β’ Περιόδου, που δεν
είχαν πουληθεί, προς 50 λεπτά το ένα, και τα
κυκλοφόρησε πάλι στα περίπτερα προς 1.5.
δραχµή το ένα. Η επιτυχία της «Μάσκας» στηρίχτηκε στις περιπέτειες ορισµένων επαναλαµβανόµενων ηρώων (συνταγή που ακολουθήθηκε αργότερα στις πετυχηµένες τηλεοπτικές σειρές Πέρι Μέϊσον, Κολόµπο, Χαβάη
5-0, Κότζακ, Στάρσκι εντ Χατς κλπ). H ανεπάρκεια περιπετειών των συγκεκριµένων ηρώων, ανάγκασε τη διεύθυνση του περιοδικού να καταφύγει
στη «µεταποίηση» ή «κατασκευή» από τους τότε συνεργάτες της
«Μάσκας», πράγµα που είχε σαν αποτέλεσµα την πτώση της ποιότητος
και, αναπόφευκτα, την πτώση της κυκλοφορίας. Τελικά, η έκδοση διακόπηκε για µία ακόµη φορά.
Το 1955, όµως, η «Μάσκα» έκανε και πάλι την εµφάνισή της (Γ’ Περίοδος)
στα περίπτερα συγκαταλέγοντας στο µεταφραστικό και συγγραφικό δυναµικό της τον 17χρονο τότε υπογράφοντα, που ήταν και ο υποκινητής της
νέας εκδόσεως, δεδοµένου ότι το γράψιµό του, σε συνδυασµό µε το πάθος
του και οι γνώσεις του για το είδος καθώς και η µεγάλη του συλλογή
περιοδικών και βιβλίων «παραλογοτεχνίας», ενέπνευσαν στον Α.Μ. τον

ενθουσιασµό και την αισιοδοξία για µια ακόµα απόπειρα επανεκδόσεως,
µε το βασικό επιχείρηµα ότι υπήρχε ανάγκη για νέο αίµα στις τάξεις των
ηρώων. Ο υπογράφων έδωσε προτεραιότητα στις περιπέτειες άλλων, πιο
σύγχρονων, ηρώων της αστυνοµικής λογοτεχνίας, µε πρώτο και καλύτερο
τον Λέµι Κόσιον, που οι ταινίες του εκείνη την εποχή έκαναν τους Έλληνες θεατές να στριµώχνονται στις συχνά αξιοθρήνητες κινηµατογραφικές
αίθουσες, γραµµή που συνέχισε και στο περιοδικό «Μυστήριο» όπου µεταπήδησε όταν ήρθε σε µετωπική σύγκρουση µε τον µέντορά του. Λίγο
αργότερα, για µία ακόµα φορά, η «Μάσκα» διέκοψε την έκδοσή της.
Το 1963 ο άνθρωπος που είχε θησαυρίσει κυκλοφορώντας ξανά τα παλιά
τεύχη της µεταπολεµικής «Μάσκα», αποφάσισε να εκδώσει και πάλι το
θρυλικό τώρα πλέον περιοδικό, δεδοµένου ότι µαζί µε τα «χρυσοφόρα»
παλιά τεύχη είχε αγοράσει και τον τίτλο από τον Α. Μαγγανάρη που, µετά
την διακοπή της 3ης περιόδου, θεωρούσε το περιοδικό του «τελειωµένη»
υπόθεση. Τα πρώτα λίγα, ευτυχώς, τεύχη ακολούθησαν την παλιά συνταγή, µε επαναλήψεις περιπετειών που είχαν δηµοσιευτεί στην
πρώτη και δεύτερη περίοδο, γραµµή που άλλαξε αµέσως µόλις ανέλαβε τη διεύθυνση ο υπογράφων που,
πιστός στο δόγµα της εισαγωγής «νέου αίµατος» στο
«πάνθεον» των παλιών ηρώων της «Μάσκας», έδωσε
έµφαση στους νεώτερους, πιο σύγχρονους και πιο
«ορθόδοξους» ήρωες της αστυνοµικής λογοτεχνίας
(Έλερι Κουίν, Νίρο Γουόλφ, Σελ Σκοτ κ.α.).
Παρά τις διαµαρτυρίες των φανατικών αναγνωστών,
που είχαν ταυτίσει τη «Μάσκα» µε τις περιπέτειες όπου πρωταγωνιστούσαν ο
«Ντετέκτιβ Χ», ο «Άνθρωπος
Αράχνη», η «Νυχτερίδα»
κ.α., η νέα γραµµή έγινε
αποδεκτή κι αγαπήθηκε,
πράγµα που είχε σαν αποτέλεσµα να διαρκέσει η νέα έκδοση της «Μάσκας» 11 ολόκληρα
χρόνια, σπάζοντας κάθε προηγούµενο ρεκόρ (καµιά περίοδος
δεν είχε διαρκέσει περισσότερα από
4 χρόνια) πουλώντας αρκετά τεύχη
ώστε να είναι όχι µόνο βιώσιµο περιοδικό, αλλά και κερδοφόρο, ιδιαίτερα
στο εξωτερικό όπου υπήρχαν µεγάλες
ελληνικές παροικίες (Καναδάς, Ηνωµένες
Πολιτείες, Νότια Αφρική, Αίγυπτος,
Αυστραλία). Τελικά, όµως, το 1974 η έκδοση οδηγήθηκε σε
διακοπή, όχι επειδή είχε πάψει να «πουλάει», αλλά επειδή
προέκυψε σοβαρή διαφωνία µεταξύ του υπογράφοντος και
του εκδότη, που δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα για ενδεχόµενη ανανέωση του περιοδικού - ανανέωση που πρότεινε σθεναρά ο υπογράφων και υπαγορευόταν από τις επερχόµενες αλλαγές στον τύπο.
Το 1998 ο υπογράφων έκανε άλλη µια απόπειρα, εκδίδοντας τη «Μάσκα του Τζίµµυ Κορίνη», σε εντελώς σύγχρονη µορφή, αλλά
τούτη τη φορά σκόνταψε σε ένα µεγάλο εµπόδιο που λέγεται «πρακτόρευση». Ενώ είχε δηµιουργηθεί δηµοσιογραφικός «σάλος» για την επερχόµενη έκδοση από εφηµερίδες, περιοδικά, τηλεόραση και ραδιόφωνο, το
πρώτο τεύχος δεν διανεµήθηκε στην ώρα του (ή κι αν διανεµήθηκε δεν
διανεµήθηκε σωστά) µε αποτέλεσµα να τηλεφωνούν οργισµένοι υποψήφιοι αναγνώστες στα γραφεία µας και να παραπονούνται ότι δεν µπορούσαν να βρουν πουθενά το αγαπηµένο τους περιοδικό. Έχοντας µάθει το
µάθηµά του, ο υπογράφων προσπαθεί, τώρα, να κυκλοφορήσει τη
«Μάσκα» στο ∆ιαδίκτυο, σε µια (έστω, ηλεκτρονική) µορφή που θα συναρπάσει τους πάντοτε φανατικούς αναγνώστες της. Πράγµα που, τουλάχιστον κατά τη γνώµη του υπογράφοντος, σηµαίνει ότι ο φάκελος «Μάσκα»
δεν έχει κλείσει οριστικά – ακόµα! A
*Ο Τζίµµυ Κορίνης είναι συγγραφέας
των περιοδικών "Μάσκα" και "Μυστήριο"
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Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

TÔ ‰ÚÔÛÂÚﬁ Î·ÏÔÎ·›ÚÈ ÙË˜ Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜
Όπως γράψαµε και σε προηγούµενα σηµειώµατα, το 2010 διαφαίνεται να είναι µια ιδιαίτερα παραγωγική κι ενδιαφέρουσα χρονιά για
την ελληνική πεζογραφία, ίσως ακόµη και «χρυσή». Οι παλιότεροι
δίνουν το καλύτερό τους βιβλίο ενώ ορισµένοι νέοι και νεότεροι
θέτουν επίσης τον πήχη ασυνήθιστα ψηλά. Είµαστε ακόµη στα µέσα
της χρονιάς, κι ήδη µετράµε µια ντουζίνα καλά έως πολύ καλά
βιβλία.
Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος έδωσε το πιο πλήρες και ολοκληρωµένο
βιβλίο του στην µέχρι τώρα, ήδη σηµαντική, συγγραφική του
πορεία. Το «Ξυπόλυτο σύννεφο» (Ωκεανίδα) είναι κάτι περισσότερο
από τη βιογραφία του Σωκράτη ή του Αριστοφάνη: Τον λόγο παίρνει το σωκρατικό δαιµόνιο και η αφηγηµατική τάξη έρχεται τα πάνω
κάτω. Τι κάνει τον Αριστοφάνη να σατιρίσει τον Σωκράτη µέσα από
τις «Νεφέλες» του, όταν ακόµη κι εκείνος ελάχιστα γνωρίζει για
τον άγνωστο ακόµη στους περισσότερους Αθηναίους φιλόσοφο;
Πώς επηρεάζεται ο υπό εκκόλαψη µεγάλος φιλόσοφος από αυτή
την βίαιη επαφή του µε τη δηµοσιότητα; Τι συµβαίνει στην αθηναϊκή δηµοκρατία µετά το θάνατο του Περικλή και πώς θα χειριστεί τη
µετά θάνατον φήµη του η γυναίκα του Ασπασία;
Τρεις κοµβικές στιγµές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας επιχειρεί
να ενώσει η Σοφία Νικολαΐδου σε αυτό το τολµηρό και γραµµένο µε
µπρίο µυθιστόρηµα µε το οποίο φέρνει στο φως ορισµένες σκοτεινές πλευρές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, όπως ο δοσιλογισµός. Εντούτοις, µε το «Απόψε δεν έχουµε φίλους» (Μεταίχµιο) η
Νικολαΐδου πηγαίνει την υπόθεσή της ακόµη µακρύτερα, συνδέοντας τις εθνικές µας αποσιωπήσεις µε τις σύγχρονες υστερήσεις
του δηµόσιου βίου µας, έως και τα νεολαιίστικα ξεσπάσµατα όπως
εκείνο του ∆εκέµβρη του 2008. Το προτέρηµα του µυθιστορήµατός
της,α έναντι άλλων µε παρόµοια θεµατολογία, είναι η υψηλή του
ένταση και η φρέσκια του µατιά πάνω στην Ιστορία.
Οµοίως, σε µεγάλη «συγγραφική» φόρµα βρίσκεται η Λένα ∆ιβάνη,
η οποία µε το «Ένα πεινασµένο στόµα» (Καστανιώτης) συνθέτει ένα
από τα πιο καλογραµµένα και στέρεα ψυχολογικά θρίλερ που έχουµε διαβάσει στην ελληνική γλώσσα. Η εισβολή ενός νεαρού εκπαιδευτή σκύλων, και πρώην φοιτητή της Νοµικής, στη ζωή και στο
µυαλό ενός φτασµένου Καθηγητή της Νοµικής οδηγεί τους δύο
άντρες στα έσχατα όριά τους και τη ζωή τους σε πλήρη ανατροπή.
Η µεγάλη επιτυχία του µυθιστορήµατος έγκειται στις ιδιαίτερες
πτυχές του χαρακτήρα του «διαβολικού» νεαρού, αφού, αντίθετα
απ’ ό,τι συµβαίνει σε παρόµοιες ιστορίες του αµερικάνικου σινεµά,
κάθε άλλο παρά «τέρας» αποδεικνύεται – κι ας έχει την κατάληξη
που επιφυλάσσεται στα «τέρατα».

Νεότερος ο Γιάννης Μακριδάκης, υπογράφει µε το «Ήλιος µε
δόντια» (Εστία) το τρίτο του µυθιστόρηµα µέσα σε µια τριετία, πετυχαίνοντας σηµαντικά και σταθερά βήµατα προόδου από το ένα στο
άλλο. Στο κέντρο της εξιστόρησης βρίσκεται και πάλι η ιστορία της
Χίου, αλλά η ιδιαιτερότητα του βιβλίου ακουµπάει εν πολλοίς στην
«ιδιαιτερότητα» του κεντρικού ήρωα, έναν «γυναικωτό» που προσπαθεί να επιβιώσει από τα δύσκολα χρόνια του µεσοπολέµου µέχρι
τις µέρες µας. Κοµβικό σηµείο της αφήγησης, ένα ιστορικό γεγονός, ο βοµβαρδισµός του σουηδικού πλοίου Wiryl στο λιµάνι της
Χίου από βρετανικά βοµβαρδιστικά, κι ενώ το πλοίο, που ανήκε στον
Ερυθρό Σταυρό, µετέφερε προµήθειες για τον δοκιµασµένο από τον
λοιµό λαό του νησιού.
Με ένα µικρό στο µέγεθος αλλά µεγάλης πυκνότητας πεζογράφηµα
«αναµετριέται» ο ∆ηµήτρης Νόλλας µε το φαινόµενο του ελληνικού
αντάρτικου πόλεως, επεκτείνοντας τους προβληµατισµούς του σε
συνολικότερα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις σχέσεις εξουσίας
και την καταφυγή στη βία σε «ανώµαλες» περιόδους. Στο «Ο καιρός
του καθενός» (Καστανιώτης) ο σκοτωµός ενός από τα µέλη της
Οργάνωσης σε ατύχηµα κατά τη διάρκεια «επιχείρησης» θα λειτουργήσει καταλυτικά στις σχέσεις των εναποµεινάντων µελών της.
Το λόγο παίρνουν όλοι τους κυκλικά, ενώ την αφήγηση «σπάει» η
ένθεση φαινοµενικά άσχετων ειδήσεων από το αστυνοµικό δελτίο
της εποχής.
Στο σπάνιο είδος της αληθινής ταξιδιωτικής λογοτεχνίας ανήκει το
φτενό βιβλίο µε τον τίτλο «Η αυλακιά του Ρεµπώ» (Πανοπτικόν) του
στοχαστή και ποιητή Φώτη Τερζάκη, παθιασµένου ταξιδευτή σε
χώρες του Τρίτου Κόσµου, στην Αφρική και στην Ασία. Στο ανά χείρας βιβλίο, ο Τερζάκης ακολουθεί «νοερά» την πορεία του Ρεµπώ
στην Αφρική, µα κυρίως την πνευµατική περιπέτεια του µεγάλου
ροµαντικού ποιητή που έκανε τη φυγή πράξη ζωής και φιλοσοφίας.
«Η συντροφιά του ταξιδιώτη είναι ο θάνατος», µας λέει ήδη από την
πρώτη αράδα, ώστε να µην έχουµε καµιά αµφιβολία ότι τα ταξίδια
για τα οποία θα µας µιλήσει ο Τερζάκης δεν υπάρχουν στους σχετικούς οδηγούς…
Ανατυπώθηκε πρόσφατα µια από τις πιο ωραίες νουβέλες του Μένη
Κουµανταρέα, είδος το οποίο υπηρέτησε µε συνέπεια ο γνωστός
συγγραφέας. Η «Κυρία Κούλα» (Κέδρος) κυκλοφόρησε για πρώτη
φορά το 1978 και µεταφέρθηκε στην τηλεόραση µε πρωταγωνίστρια
της Βέρα Ζαβιτσιάνου. Θέµα της, η συνάντηση στον ηλεκτρικό της
Αθήνας µιας ώριµης συντηρητικής στην όψη γυναίκας κι ενός νεαρού της εποχής. Μια ερωτική σχέση που ξεκινάει αναπάντεχα αλλά
και σχεδόν «φυσικά», κι ολοκληρώνεται εξίσου αναπάντεχα. A

*Ο Κώστας Κατσουλάρης είναι συγγραφέας και βιβλιοκριτικός. - kostas.katsoularis@gmail.com
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Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

Arcgie Bronson Outfit
“Coconut”
Domino rec.
Οι Archie µε τον τρίτο δίσκος τους καταχωρούνε εαυτούς στη λίστα µε τις πιο
παρανοϊκές µπάντες που κυκλοφορούνε στο κουρµπέτι. Το “Coconut” είναι ένας
πολυσχιδής δίσκος, καθώς διάφορα µουσικά είδη συναντώνται υπό το πρίσµα των
βασικών συντεταγµένων του συγκροτήµατος, που είναι τα παραµορφωµένα σπασµένα φωνητικά, οι χορευτικοί ρυθµοί στα τύµπανα και το µπάσο και οι πριµαριστές µεταµορφώσεις στις κιθάρες. Στο “magnetic warrior” οι δεύτερες κιθάρες
χτίζουν µια χαοτική κατάσταση πάνω σ’ ένα επαναλαµβανόµενο δολοφονικό riff.
Στο “shark’s tooth” οι Rapture συναντάνε τους Gossip, τραγούδι για αεροβική
γυµναστική. Το ‘hoola’ είναι το πιο εύπεπτο κοµµάτι του δίσκου και στο “wild
strawberries” πραγµατικά χάνεται η µπάλα. Τσεκάρεται και τα video clip και θα
δέσει το γλυκό. A

Blood Red Shoes
“Fire like this”
V2 rec.
Αυτό το δίδυµο από την Αγγλία δεν χωρά αµφιβολία ότι είναι µουσικά αµερικοαναθρεµµένο. Καταρχήν τα φωνητικά της Carter. Σε σηµεία θυµίζουνε riot grrrl
καταστάσεις και σ’ άλλα τις αιθέριες στιγµές που έζησε η βρετανική µουσική
σκηνή στα ’90 s. Πάµε τώρα στη µουσική. Τα παιδιά έχουνε ακούσει πολύ grunge.
Η διαδικασία και µόνο για να ανακαλύψει κανείς τι θυµίζει το εκάστοτε τραγούδι
αξίζει τον κόπο τις απανωτές ακροάσεις. Η παραγωγή σίγουρα είναι ένα από τα
κλειδιά του δίσκου, καθώς προσέδωσε όγκο στον ήχο και όλα είναι άψογα και
καθαρά τοποθετηµένα. Τέτοιες παραγωγές απαιτούνε ζόρικες συνθέσεις. A

Alec Ounsworth
“Mo beauty”
Anti rec.
Ο τραγουδιστής των Clap your hand say yeah… έκανε το πρώτο σόλο βήµα του
και πολύ καλά έκανε. Πρώτα απ’ όλα για ν’ αποφευχθούνε οι παρανοήσεις πρόκειται για ένα πέρα για πέρα συγκροτηµένο δίσκο. Εντάξει, εκτός από κάνα δυο
στιγµές. Κατά τ’ άλλα ο Ounsworth κάνει επίδειξη ερµηνευτικών ικανοτήτων. Οι
συνθέσεις είναι απλές και ήρεµες. Πνευστά και έγχορδα δηµιουργούνε άλλοτε folk
κι άλλοτε ελαφρά jazz ευχάριστες καταστάσεις. Πάντως οι λιγότερο ευχάριστες
στιγµές όπως τα “modern girl (… with scissors)”, “Holy, Holy, Holy, Moses” και
“what fun” είναι και οι κορυφαίες του δίσκου. A

Xiu xiu
“Dear God, i hate my shelf”
Kill rock stars rec.
Καταρχήν ωραίος τίτλος, άσχετα αν ακούγοντας το δίσκο γίνεται σαφές ότι πρόκειται περί παρωδίας. Κατά δεύτερον µπράβο! Επιτέλους ένας δίσκος µετά το
ντεµπούτο που αξίζει να ακούσεις και να ξανακούσεις. Εδώ έχουνε παραµεριστεί
οι ηλεκτρικές κιθάρες και ήρθανε στο προσκήνιο τα ηλεκτρονικά στοιχεία. Το εναρκτήριο “Gray death” είναι ένα από τα πιο αντιφατικά κοµµάτια που έχουνε γράψει,
χαρωπό και θλιµµένο µαζί. Κι αυτή η αντίθεση ενέχεται σ’ όλα τα τραγούδια. Συνθέσεις µελαγχολικές, φωνητικά που παιχνιδίζουνε καταθλιπτικά και ηλεκτρονικές
παρεµβάσεις που µοιάζει να εµπαίζουνε τα προηγούµενα. Το “chocolate makes
you happy” και το “hymne’s theme” είναι από τις καλύτερες του δίσκου. A
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

iPhone 4:
This changes everything... again!
Στις 7 Ιουνίου του σωτήριου έτους 2010, ο γνωστός και µη εξαιρετέος Steve

Μαζί µε την έξυπνη τοποθέτηση των κεραιών η Apple µπορεί πλέον να ενσω-

Jobs παρουσίασε την νέα γενιά του πολύ δηµοφιλούς iPhone, το iPhone 4.

µατώσει µπαταρία 16% µεγαλύτερη από το iPhone 3GS, καταπολεµώντας την

Το iPhone 4 αποτελεί µια ριζική αναβάθµιση σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας

Αχίλλειο πτέρνα των προηγούµενων γενιών . Οι χρόνοι αυτονοµίας πλησιάζουν

τόσο από την εξωτερική εµφάνιση όσο και από τα κορυφαία τεχνικά χαρακτη-

τις 7 ώρες οµιλίας, 6 ώρες για πλοήγηση µέσω 3G δικτύου, 10 ώρες µε WiFi και

ριστικά. Είναι 24% λεπτότερο από το iPhone 3GS, το λεπτότερο smartphone

Video, 40 ώρες µουσικής και τέλος 300 ώρες σε αναµονή.

που έχει κυκλοφορήσει ποτέ όπως υποστηρίζει ο Steve Jobs.

Επίσης η αναβάθµιση του γυροσκοπίου σε 3-axis, το οποίο σε συνδυασµό µε

Αισθητικά µια ειδική ανθεκτική γυάλινη επιφάνεια κυριαρχεί όχι

το επιταχυνσιόµετρο δίνει τη δυνατότητα χειρισµού παιχνι-

µόνο στο µπροστινό µέρος αλλά και στο πίσω για πρώτη φορά.

διών µε αντίληψη κινήσεων σε 6 άξονες, όπως ακριβώς µε το

Προκαλεί επίσης στην κατασκευή και η τεχνική που χρησιµοποι-

χειριστήριο Dualshock του Playstation 3 για τρελό gaming!

ήθηκε για την τοποθέτηση των 3 κεραιών πάνω στο σώµα του

Ακόµη η Apple πρόσθεσε διπλό µικρόφωνο για ελαχιστοποίη-

κινητού παρά το ελάχιστο πάχος (9.3mm). Το κινητό υποστηρί-

ση των εξωτερικών θορύβων κατά την τηλεφωνική κλήση.

ζει quad band HSDPA / HSUPA και WiFi 802.11n.

Στις 21 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε επίσης o Steve Jobs,

Αρκετές καινοτοµίες φέρνει η νέα 3.5’’ οθόνη του νέου iPhone

κυκλοφόρησε και το νέο iPhone OS 4 (το οποίο µετονοµάζε-

µε την ονοµασία Retina και τεχνολογίας IPS όπως στο iPad. Η

ται πλέον σε iOS), το οποίο προσφέρει πληθώρα νέων χαρα-

νέα οθόνη µπορεί να απεικονίσει 4 φορές περισσότερη πληρο-

κτηριστικών προκειµένου να εκµεταλλευτεί το νέο hardware

φορία από το προηγούµενο iPhone αφού έχει ανάλυση 960x640

του iPhone 4 καθώς και το “παλιότερο” των προηγούµενων

µε 326 dpi για αρκετά µεγαλύτερη ευκρίνεια και contrast 800:1.

γενιών. Το νέος OS φέρνει περί τα 1500 νέα API για τους

Το Multitouch βέβαια είναι δεδοµένο ?

developers και φυσικά multitasking για όλους εµάς, τους

Όπως ήταν ήδη γνωστό, το iPhone 4 ενσωµατώνει µπροστινή

απλούς χρήστες. Το iOS 4 περιλαµβάνει περίπου 100 νέα

κάµερα για την πραγµατοποίηση βιντεοκλήσεων (FaceTime

χαρακτηριστικά. Σηµαντικό είναι επίσης ότι εκτός από Google

όπως το ονοµάζει η εταιρεία) µόνο όµως µέσω WiFi, τουλάχι-

και Yahoo! search η Apple προσθέτει το Bing στο iPhone 4,

στον για το 2010. Σηµαντική είναι η υποστήριξη ανοιχτών προ-

δείγµα της “ψύχρανσης” στις σχέσεις µε την Google.

τύπων όπως SIP, H.264, AAC έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνοµιλία και από

Σηµαντική είδηση είναι επίσης η έλευση της εφαρµογής iBooks στο iPhone, η

άλλες εφαρµογές που υποστηρίζουν video κλήσεις.

οποία θα αξιοποιεί πλήρως το νέο Retina display και θα υποστηρίζει αρχεία pdf.

Στο πίσω µέρος της συσκευής, η κάµερα αναβαθµίζεται στα 5 megapixels (5x

Ακόµη τα iAds θα κάνουν τη πρώτη τους εµφάνιση στις εφαρµογές του app

digital zoom) µε LED Flash και ειδικό αισθητήρα για καλύτερες βραδινές φωτο-

store από την 1η Ιουλίου. Για τους χρήστες του iPhone 4 (και όχι µόνο) η Apple

γραφίες. Επιτρέπει την εγγραφή βίντεο ακόµα και σε HD ανάλυση 720p/30 fps

θα κυκλοφορήσει έναντι µικρού σχετικά αντίτιµου το iMovie, που επιτρέπει το

! Η Apple παράλληλα θα κυκλοφορήσει την εφαρµογή iMovie για το συγκεκρι-

editing των videos που έχετε τραβήξει από το iPhone σας.

µένο iPhone το οποίο επιτρέπει την εύκολη επεξεργασία των video που έχετε

Όπως αναφέρει η Apple το νέο iPhone θα κυκλοφορήσει σε 84 χώρες τον ερχό-

γράψει και την αποστολή τους σε διάφορες υπηρεσίες σε HD ανάλυση.

µενο Σεπτέµβρη, και δεν µπορεί να µην είναι η Ελλάδα ανάµεσα σε αυτές!

Στην καρδιά του νέου iPhone 4 χτυπάει ο επεξεργαστής A4 1GHz για να κάνει

Μέχρι τότε… καλές βουτιές, εκτός αν κάνετε καλοκαιρινό ταξιδάκι σε Αµερική,

παρέα στον PowerVR SGX 535 που αναλαµβάνει τα high def γραφικά και στα

Αγγλία, Ιαπωνία για να το προµηθευτείτε.

265MB µνήµης. Ο νέος επεξεργαστής µε το SoC design αφήνει πολύ χώρο για
µια νέα µπαταρία, καθώς µνήµη και GPU είναι ενσωµατωµένα στο Chip.
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GADGETS
New Apple Mac Mini:
Τα καλά αρώµατα
σε µικρά µπουκάλια
Η Apple µε την έλευση
του νέου iPhone 4 καθώς
και λίγο καιρό πριν µε
το iPad έχει συγκεντρώσει
πάνω της τα φώτα της
δηµοσιότητας. Έχοντας όµως πάντα την καλοκαιρινή της διάθεση ρίχνει
στην αγορά το νέο αλουµινένιο unibody παιδί της, το Mac Mini.
Το νέο Mac mini είναι εδώ και προσφέρει έξοδο HDMI, SD slot για κάρτες µνήµης,
διπλάσια επεξεργαστική ισχύ στην GPU και πολύ µικρές διαστάσεις σε ένα κουτί
τόσο όµορφο που η γυναίκα σας δεν θα παραπονεθεί αν το δει στο σαλόνι, δίπλα
από την τηλεόραση. Τα χαρακτηριστικά µεταξύ των άλλων περιλαµβάνουν CPU @
2.4 GHz Intel Core 2 Duo, 2GB 1066 MHz DDR3 RAM που φτάνει µέχρι τα 8GB,
το 8X SuperDrive, σκληρό δίσκο 320GB Serial ATA στις 5400 rpm και NVIDIA GeForce
320M για τα γραφικά. AirPort Extreme 802.11n για το WiFi, Bluetooth 2.1 µε EDR,
4x USB 2.0, 1x FireWire 800, 1x HDMI, 1x Gigabit Ethernet.
Πως χωράνε εκεί µέσα είναι ένα θαύµα των µηχανικών της Apple που συνεχίζει
να µας εκπλήσεει. Μέσα σε ένα µικρό περίβληµα αλουµινίου, το Mac Mini αποτελεί
τον πιο απλό και οικονοµικό τρόπο για να γευτείτε την εµπειρία Mac.
Πηγή: iSquare.gr - Τιµή: 699

Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

Xtreamer Pro: Pro-fessional player
Το νέο media player της Xtreamer παίζει
τα πάντα, συνδέεται ενσύρµατα και
ασύρµατα, υποστηρίζει ελληνικά και
τιµάται σε επίπεδα προσφοράς.
Με µικρό σχετικά footprint και εύκολο τρόπο
φόρτωσης των 2 δίσκων 3,5’’ Sata που
µπορεί να δεχτεί, το media player
της Xtreamer υποστηρίζει Eλληνικούς
χαρακτήρες στο menu του, έχει εκπληκτικό
GUI και συνοδεύεται από USB Adaptor
για ασύρµατη σύνδεση µέσω WiFi και µάλιστα
βάσει του 802.11n. Παρέχει θύρες HDMI v1.3a (1080p), CVBS, αναλογική
και οπτική έξοδο ήχου, θύρες USB, eSATA(για εύκολη σύνδεση των δίσκων)
όπως και 100άρι Ethernet. Σχετικά µε την συµβατότητα του παίζει αρχεία
MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, M4V),MPEG1/2 PS (M2P, MPG), MPEG2
Transport Stream (TS, TP,TRP, M2T, M2TS, MTS), VOB, AVI, ASF, WMV, Matroska
(MKV), AVC HD, MOV (H.264), MP4, RMP4, FLV - Flash Video, αποκωδικοποιεί τα
XVID SD/HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.2, WMV9,H.264, VC-1, AAC, M4A,
MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, OGG, WMA, WMA Pro,
AAC, MP1, MP2, MP3,LPCM, FLAC, Vorbis, προβάλλει φωτογραφίες JPEG, BMP,
PNG & GIF και υποστηρίζει υπότιτλους SRT, SMI, SUB, SSA & IDX.
Κοινώς µεγάλη λίστα συµβατότητας. Επίσης µέσω δικτύου παρέχει πρόσβαση
σε οn line υπηρεσίες όπως οι YoutTube, Picasa & Yahoo, κτλ.
Και για τους πραγµατικούς fans, αναµένεται σύντοµα το firmware
που θα επιτρέπει το True HD Audio Pass-through, µιας και φοράει
το νέο chipaki της Realtek 1283Χ και διαθέτει 256MB µνήµης.
Πηγή: xtreamer.net - Τιµή: 174

Sony Alpha NEX-3/5: DSLR ή µήπως όχι
Αυτό που µου αρέσει στις νέες φωτογραφικές της Sony είναι
το γραµµατάκι «άλφα» επάνω δεξιά. Τις περιµέναµε από
καιρό. Οι δυο νέες Next φωτογραφικές είναι η πρόταση και
η απάντηση της Sony στη νέα τάση της αγοράς που θέλει
φωτογραφικές DSLR compact διαστάσεων µε εναλλακτικούς
φακούς. «Ζυγίζοντας» στο χέρι σου τις NEX-3 και ΝΕΧ-5 µηχανές
αµέσως θα καταλάβεις πόσο ελαφριές και πόσο χορταστικές όσο
αφορά τις δυνατότητες τους, ειδικά η NEX-5 είναι ότι καλύτερο αυτή
την εποχή στο χώρο. Και οι δυο φορούν έναν γεµάτο αισθητήρα 14,2
Μpixels τεχνολογίας Εxmor που επιτρέπει στο µεγάλο µοντέλο, στην NEX-5,
να λαµβάνει βίντεο επιπέδου 1920x1080i τύπου AVCHD µε στερεοφωνικό ήχο.
Μάλιστα υπάρχει δυνατότητα χρήσης εξωτερικού µικρόφωνου.
Παράλληλα υπάρχει µια εξαιρετικής ποιότητας οθόνη-µόνιτορ 3 ιντσών που αποσπάται από το σώµα
της µηχανής, πανέµορφα µενού και η νέα δυνατότητα Sweep Panorama µε δυνατότητα 3D. Τις φωτογραφίες αυτές µπορούµε να τις δούµε σε τηλεοράσεις 3D. Όλη η φιλοσοφία των «άλφα» µηχανών της
Sony εφαρµόζεται και εδώ. Έτσι έχουµε επεξεργαστή Bionz, υψηλής ταχύτητας φωτογράφηση µέχρι
7fps σε πλήρη ανάλυση, Φλας αλλά και ηλεκτρονικό σκόπευτρο θα κυκλοφορήσουν ως προαιρετικά
αξεσουάρ. Επίσης θα κυκλοφορήσουν φακοί, αντάπτορες, GPS, µικρόφωνο και άλλα.
Πηγή: katerelos.gr Τιµή: Nex-3: 538 , Nex-5: 645

Crystal Audio TX-3D12 SE:
Ελληνική πρόταση στα home cinema
Το 5.1 set ηχείων της Crystal Audio έχει ήδη πάρει τις δάφνες
από το ∆ιεθνές στερέωµα και έχει λάβει βραβεία καθώς και
την πολυπόθητη THX πιστοποίηση κατά Ultra 2 και Select.
Για τους ένθερµους οπαδούς του καλού ήχου, η Crystal Audio
σχεδίασε το πολυκάναλο σύστηµα απόλυτης οικιακής εµπειρίας,
τώρα σε ακόµα πιο βελτιωµένη έκδοση.
Σχεδιασµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές THX Ultra2 & THX
Select, περιλαµβάνει τα ηχεία δαπέδου TX-T3SE
µε πιστοποίηση ΤΗΧ Ultra2, ένα κεντρικό ηχείο αναφοράς που
αποδίδει τους διαλόγους µε µοναδική ευκρίνεια και πιστότητα,
δύο ζευγάρια επιτοίχιων διπόλων ηχείων για περιφερειακά εφέ
που κυκλώνουν τον ακροατή και τέλος
ένα πανίσχυρο ενεργό υπογούφερ
Nokero Solar Light Bulb: Green Lighting
12 ιντσών, ισχύος 200W, όλα µε
Γνωρίζατε ότι ακόµη και σήµερα 1.6 ∆ισεκατοµµύρια άνθρωποι ζουν χωρίς πρόπιστοποίηση ΤΗΧ Select.
σβαση σε ηλεκτρικό ρεύµα, και αναγκάζονται να καίνε
Συνοδευόµενα από αντίστοιχο
καύσιµα τα οποία µολύνουν και είναι επικίνδυνα τόσο για αυτούς όσο
ενισχυτή ο οποίος θα
και για το περιβάλλον; Η Nokero έρχεται να δώσει τη λύση
µπορέσει να οδηγήσει
σε αυτό το πρόβληµα καθώς προσφέρει την πρώτη λάµπα η οποία
σωστά αυτό το
λειτουργεί µε φωτοβολταϊκά panels, 4 στον αριθµό, τα οποία
powerhouse ισχύος
µπορούν να προσφέρουν 4 ώρες φως µετά από πλήρη φόρτιση
αποτελούµενο από
από τον παντοδύναµο µας ήλιο. Όλα αυτά σε αδιάβροχο περίβληπολλά watt,
µα το οποίο περιλαµβάνει την τύπου LED λάµπα καθώς και
θα αλλάξει ριζικά
την NiMH επαναφορτιζόµενη µπαταρία της συσκευής.
την εµπειρία
Εξυπακούεται ότι το εν λόγω gadget µπορεί να έχει πολλαπλές
θέασης σας
χρήσεις καθώς θα σας συνοδεύσει στο camping, στο διάβασµα, στο σπίτι
στο σπίτι.
και όπου χρειάζεται. Εξυπακούεται ότι όλα αυτά γίνονται µε µηδενική επιβάρυνση στον πλανήτη µας, καθώς όλη η ενέργεια που απαιτείται είναι αποκλειστικά
Πηγή: odes.gr
από την ηλιακή ενέργεια, µε όλα τα συναφή οφέλη.
Τιµή: 1820
Πηγή: Nokero.com - Τιµή: 15$
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Γυρνώντας στα παλιά. Πώς προέκυψε η ενασχόλησή σας µε τη µουσική;
Έτυχε να γεννηθώ µέσα σε µια µουσική οικογένεια που σήµερα η θητεία της
στο δηµοτικό τραγούδι ξεπερνάει τα 170 χρόνια, την µεγάλη µουσική οικογένεια των Χαλκιάδων. Εγώ ανήκω στην πέµπτη γενιά µουσικών. Το κλαρίνο του
πατέρα µου Τάσου Χαλκιά αντηχεί µες τα αυτιά µου, στο µυαλό µου, στην ψυχή µου.
Στο σπίτι µωρό στη σαρµανίτσα, άκουγα τις πρόβες που έκαναν ο πατέρας µου
µε τα αδέρφια του και τα τραγούδια αυτά µε νανούριζαν. Ο πατέρας µου αργότερα
µε έπαιρνε κοντά από πολύ µικρό στα πανηγύρια και καθόµουν επάνω στο πατάρι
για ώρες µέχρι που µε έπαιρνε ο ύπνος κρατώντας στα χέρια µου µια κιθαρούλα.
Ζούµε στην εποχή της εικόνας. Πιστεύετε ότι η τηλεόραση έχει επιβάλλει,
ανεπιστρεπτί, το θέαµα και κατά συνέπεια η µουσική παραµερίζεται;
Ο «παιδαγωγικός» ρόλος τηλεόρασης είναι ισοπεδωτικός, βγάζοντας τον άνθρωπο από τις πραγµατικές του αξίες, τα ιδανικά, το πραγµατικό νόηµα της ζωής και
του πουλάει ψευδαισθήσεις και ένα κόσµο όλο ψευτιά, εξευτελισµό, πασαρέλα,
και φρου-φρου κι αρώµατα, εν ολίγοις εκπόρνευση της ψυχής και του σώµατος.
Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στο άκουσµα των τραγουδιών;
Νοµίζω, ότι όταν το τραγούδι είναι αληθινό, πάντα έχει κάτι για να προσφέρει
αυτό που εκείνη τη στιγµή ζητάει ο κάθε άνθρωπος και αυτό είναι και το µεγαλείο του, γιατί εκφράζει βαθειά συναισθήµατα και µε µοναδικό τρόπο σου προσφέρει µια στιγµή ευτυχίας, αλλά και κουράγιο και δύναµη για να παλέψεις στη
ζωή και να παραµείνεις Άνθρωπος.
Τί θα αλλάζατε από την σηµερινή εικόνα της Ελλάδας;
Πρώτον το κράτος να γίνει δίκαιο για όλους και να νοικοκυρευτεί, αυτό που
έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Να σοβαρευτούν οι πολιτικοί ταγοί,
γιατί µε την πολιτική που ακολουθούν δεν βγάζει πουθενά και ο λαός µας
πιστεύω ότι έχει δείξει µέχρι σήµερα πολύ µεγάλη ανεκτικότητα, ας µην την
θεωρούν ως αδυναµία, γιατί θα είναι πολύ αργά από κάποια στιγµή και µετά.

§∞∫∏™
Ã∞§∫π∞™

Τέλος αυτό που θα άλλαζα είναι να σταµατήσει να δανείζεται από τις τράπεζες
για να απελευθερωθούµε από τα δεσµά των δανείων που πανέξυπνα µας φόρτωσαν οι διάφοροι τοκογλύφοι. Θα προσπαθούσα να τον κάνω να γυρίσει λίγο
πίσω να κοιτάξει ξανά τις πολυσήµαντες παραδόσεις του και τον πολιτισµό
του, όταν πέρναγε πιο φτωχά αλλά δεν χρώσταγε σε κανέναν κερατά και
κανένας δεν του χτυπούσε την πόρτα.
Εξακολουθείτε να επιστρέφετε στο γενέθλιο τόπο, κυριολεκτικά και µεταφορικά;
Πιστεύω ότι δεν αποτελώ εξαίρεση, για να πω ότι όχι µόνο επιστρέφω κάθε

“√ ŒÏÏËÓ·˜ ·ÏÈﬁÙÂÚ· ¤ÚÓ·ÁÂ Èﬁ ÊÙˆ¯ÈÎ¿,
·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¯ÚÒÛÙ·ÁÂ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÎÂÚ·Ù¿”

ώρα και στιγµή, νοητά, µεταφορικά και κυριολεκτικά, όπως και να το πείτε, στη
γενέθλια γη της Ηπείρου, αφού έτσι κι αλλιώς µε αυτό το άτιµο όνειρο της επιστροφής, ζούµε όλοι µας και αυτό κρατάει και εµένα να τα βγάλω πέρα στις
τόσες δύσκολες συνθήκες που ο καθένας µας βιώνει και ζει. Και αν έρθουν

Ο Λάκης Χαλκιάς γεννήθηκε στα Γιάννενα.
Γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά. Ανήκει στην Πέµπτη γενιά της οικογένειας
των ΧΑΛΚΙΑ∆ΩΝ. Ασχολείται µε την µουσική και το τραγούδι από 7 ετών.

κάποια στιγµή όπως περίπου προσπαθώ να φτιάξω τη ζωή µου, να γυρίσω κι
εγώ στον τόπο που γεννήθηκα.
Τί δεν σας αρέσει από (σ)την 'Ηπειρο;

Στα 16 του εργάζεται σαν επαγγελµατίας και στα 18 του ηχογραφεί

∆εν µου αρέσει που κλείνουν σχολεία στα χωριά από την υπογεννητικότητα και

τους πρώτους του δίσκους, των Θεόδωρου ∆ερβενιώτη- Κώστα Βίρβου.

την ερήµωση, δεν µου αρέσει που το Θέατρο της ∆ωδώνης µένει τόσα χρόνια

Παίζει κιθάρα, µπουζούκι, λαούτο, τζουρά, ούτι. Από το 1960 µέχρι το 1967

κλειστό. ∆εν µου αρέσουν οι κάθε είδους επεµβάσεις και παρεµβάσεις στη φύση,

εµφανίζεται πλάι στη Μπέλλου, Καζαντζίδη, Μπιθικώτση, Ζαµπέτα και άλλους,

το περιβάλλον, τον πολιτισµό, την παράδοση που δηµιουργούν µεγαλύτερα προβλή-

ενώ συνεργάζεται µε τους µεγάλους ρεµπέτες: Βαµβακάρη, Παπαϊωάννου

µατα στον τόπο και τον ίδιο τον άνθρωπο από αυτά που δήθεν θα µας πρόσφεραν.

και Τσιτσάνη. Το 1967, φεύγει για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά.
Το 1971, επιστρέφει στην Ελλάδα και αρχίζει να ηχογραφεί λαϊκά τραγούδια

Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;

σε συνεργασία µε τους Κατινάρη - Ψυχογιό, Νικολόπουλο - Πυθαγόρα,

Aυτή τη στιγµή ,εκτός της περιοδείας που έχω µε διάφορες συναυλίες ανά την

Κηλαϊδόνη, (ΤΑ ΜΙΚΡΟΑΣΤΙΚΑ) και τον Μαρκόπουλο, όπου λαµβάνει µέρος

Ελλάδα, έχω την τιµή και τη χαρά να βρισκόµαστε στο στούντιο και να γρά-

στα πιο σηµαντικά έργα του συνθέτη όπως: «O ΣΤΡΑΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ»

φουµε ένα δίσκο (CD) µετά από παρότρυνση ενός αγαπητού µου φίλου, του

του Γ. Σεφέρη. «ΘΗΤΕΙΑ», «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ»,

Θανάση Σκότη, µε τραγούδια που η µητέρα του κυρία Βασιλική Σκότη -ένα

«ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ», «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ» «ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ» «ΕΡΓΑΤΕΣ».

ζωντανό παράδειγµα προς µίµηση στα 103 της χρόνια- θυµόταν από όταν

Το 1977, θα κυκλοφορήσει σε δίσκο η σηµαντικότερη δουλειά

ζούσε στην Ελλάδα και κατέγραψε αργότερα στην Αµερική. Πιστεύω πως είναι

του συνθέτη Μαρκόπουλου «ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ», ποίηση

µια καταπληκτική προσπάθεια διάσωσης και διάδοσης του παραδοσιακού µας

Σολωµού. Στο έργο αυτό, οι ερµηνείες των Ν. Ξυλούρη και Λ. Χαλκιά καθώς
και της Παπά που παίρνει µέρος στους βασικούς ρόλους θα αφήσουν εποχή.
Στις 28 ΜΑΪΟΥ του 2002 έρχεται η µεγάλη δικαίωση για τον Λ. Χαλκιά
και βέβαια από τις κορυφαίες στιγµές της καλλιτεχνικής καριέρας,
αφού το έργο ζωής για τον ίδιο, “2.500 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ”
παρουσιάζεται στο “ΗΡΩ∆ΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ”
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µουσικού πλούτου.
Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, από τους γονείς σας;
Αγάπη για τη δουλειά, σεβασµό για τον άνθρωπο, αξιοπρέπεια, σεβασµό στην
παράδοση και τον πολιτισµό µας και τέλος συνεχής αγώνας για καλύτερη ποιότητα ζωής, για µας και για τα παιδιά µας που θα αφήσουµε πίσω µας.
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