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EDITORIAL

Σεπτέµβριος 2010

Ο πολιτισµός ως προϊόν

Υ

Θ Ε Μ Α Τ Α

ποστηρίζω το εξής: συνήθως οι τοπικοί άρχοντες (για να µην
αναφερθώ εν γένει στους πολιτικούς) εκµεταλλεύονται για
ψηφοθηρικούς λόγους τα πολιτιστικά γεγονότα και σπανίως τα
δηµιουργούν οι ίδιοι. Με άλλα λόγια διαχειρίζονται τον πολιτι-

σµό χρησιµοθηρικά ως προϊόν και όχι ως αξία, προκειµένου να αντλήσουν

6

πολιτικό κέρδος και δεν τους ενδιαφέρει να τον παράξουν πρωτογενώς.

Αναγέννηση Άρτας

Η εξήγηση είναι απλή: στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται οραµατικός σχε-

Ιστορία και προϊστορία
του ∆ηµήτρη Ζώη

διασµός, αγάπη για τη νεότητα, εντρύφηση στην Τέχνη, µόχθος. Στην
πρώτη περίπτωση δεν απαιτείται παρά πολιτικός αµοραλισµός και στοιχειώδης ικανότητα δηµοσίων σχέσεων.
Τα σηµειώνω όλα αυτά µε αφορµή την εκδήλωση που διοργάνωσε τον
περασµένο µήνα ο ∆ήµος Αρταίων στο Ιµαρέτ, τιµώντας το Γιάννη Καλ-
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πούζο για το οµώνυµο βιβλίο του. Μια εκδήλωση από την οποία δεν έλει-
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Η Μάχη του Μαραθώνα
Σεπτέµβριος 490 π.Χ.
του Πολύκαρπου Παριορίτσα

ψαν οι φωτογραφίες των αρµοδίων µε τον συγγραφέα και οι σχετικές
εγκωµιαστικές δηλώσεις. Ωστόσο το «Ιµαρέτ» είχε ήδη γίνει µπεστ-σέλερ
(1ο Βραβείο Αναγνωστών 2009 από το ΕΚΕΒΙ, πάνω από 40.000 πωλήσεις), οπότε µάλλον το βιβλίο φώτισε την εκδήλωση, παρά η εκδήλωση
αυτό.
Τα σηµειώνω αυτά επειδή ο ίδιος συγγραφέας συµµετείχε ως διδάσκων
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στο εργαστήριο γραφής και ως µέλος της κριτικής επιτροπής και στους

Σπύρος Λιούκας

τρεις διαγωνισµούς διηγήµατος που διοργάνωσε αυτή η εφηµερίδα, σε

Συνέντευξη στον Ντίνο Γιώτη

συνεργασία µε τον εκδοτικό οίκο Μεταίχµιο, στην Άρτα. Παρά τις προ-
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σκλήσεις µας ο ∆ήµος απουσίασε και στις τρεις χρονιές. Όχι µόνο δε
συνέδραµε στην προσπάθεια αυτή, αλλά δεν απέστειλε καν ένα χαιρετισµό, εκπέµποντας µια αρνητική εικόνα στα δεκάδες παιδιά, από όλα τα
µέρη της Ελλάδας, που φιλοξενήθηκαν στην πόλη µας και, δυστυχώς για
αυτά, δεν ψήφιζαν στην ‘Αρτα.
Ευλόγως προκύπτει το ερώτηµα: εάν το βιβλίο του Γιάννη, που καταδυόµενο συναρπαστικά στην ιστορία της πόλης αποτελεί, ούτως ή άλλως,
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“αντικειµενική λογοτεχνική αξία”, δεν είχε κάνει την επιτυχηµένη πορεία
που έκανε, ο ∆ήµος θα τιµούσε άραγε το συγγραφέα ή θα υπολόγιζε
πρώτα το (τυχόν) όφελος που είχε να αποκοµίσει;

A
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e-mail: artapress@yahoo.gr
ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Ο Αστραχάν (Κώστας Ευταξίας)
στον αγώνα µε τον Α.Ο. Χανίων (Β΄ Εθνική, 1971 - 72)
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TA ∆ΗΜΟΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Άραχθος
Η παραλαβή της µελέτης για την οριοθέτηση (στην πραγµατικότητα διευθέτηση και όχι οριοθέτηση) της κοίτης του Αράχθου από το ∆ήµο Αρταίων (µ ε οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) παρουσιάστηκε ως λύτρωση για τους κατοίκους και την πόλη. Γράφτηκε ότι ξεµπλοκάρει το σχέδιο
πόλης και αξιοποιούνται περιουσίες , ενώ ο δήµαρχος Πάνος
Οικονοµίδης έσπευσε να δηλώσει ότι λύνεται ένα τεράστιο
ζήτηµα που ήταν τροχοπέδη για την περιοχή. Είναι όµως έτσι;
Η µελέτη προβλέπει διευθέτηση της κύριας κοίτης του ποταµού µε στενή διατοµή 100-150 µέτρων, καθ΄όλο το µήκος και
κατασκευή έργων εκτροπής των πληµµυρικών περιοχών , αµέσως κατάντη της Ιονίας Οδού προς ζεύγος σηράγγων, που θα
οδηγούν στην κύρια κοίτη νότια του Τριγώνου.
Επειδή δεν συµµεριζόµαστε τον (προεκλογικό) ενθουσιασµό ,
µετά από µια πρώτη προσέγγιση, έχουµε να διατυπώσουµε
µερικές παρατηρήσεις και ερωτήµατα.
Η συγκεκριµένη µελέτη και οι προτάσεις που τη συνοδεύουν
αφορούν αποκλειστικά στο τεχνικό-υδραυλικό επίπεδο. Το
περιβαλλοντικό σκέλος της οριοθέτησης του Αράχθου, ως
ποταµού, δηλαδή ως φυσικού σχηµατισµού δεν έχει εξεταστεί. Οι αναφορές που γίνονται σε «περιβαλλοντική µελέτη»
µάλλον αφορούν στη µελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που πρέπει να συνοδεύει τα έργα και όχι στην περιβαλλοντική µελέτη που πρέπει να συνοδεύει τις οριοθετήσεις των
ποταµών, όπου γίνεται αναγνώριση-αξιολόγηση του ποτάµιου
και παρόχθιου οικοσυστήµατος. Προς το παρόν αυτή δεν
εµφανίζεται πουθενά. ∆υστυχώς όµως χωρίς αυτή τη µελέτη
, καµία οριοθέτηση και κανένα σχέδιο πόλης δεν µπορεί να
προχωρήσει. Γιατί κανένας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν
έβαλε το θέµα της περιβαλλοντικής µελέτης; Αρκούσαν όλα
όσα άκουσαν για να δεσµευτούν µε την συγκεκριµένη λύση;
Η προτεινόµενη λύση προϋπολογίζεται στα 65,1 εκ. ευρώ,
χωρίς να αναφέρονται τα παράλληλα έργα και προϋποθέτει,
λόγω έργων εκτροπής και σηράγγων, χωµατουργικά έργα
µεγάλης κλίµακας. Ποιος µας εγγυάται ότι το τελικό κόστος
δεν θα υπερβεί το προϋπολογισθέν;
Ειδικά για την περιοχή του Τριγώνου προβλέπεται ότι τα αναχώµατα θα είναι χαµηλότερα, διότι προτείνεται η διαπλάτυνση
της κοίτης. Τι θα γίνει όµως στην περίπτωση που θα θελήσουν
να οικοδοµήσουν το τµήµα κατά µήκος του ποταµού; Τα αναχώµατα δεν θα πρέπει να φτάσουν το ύψος των πολυκατοικιών; ∆υστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν επέρχεται καµία
λύτρωση ούτε για την πόλη ούτε για τους κατοίκους της
περιοχής . Για να τελεσφορήσει η προτεινόµενη λύση θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια ακόµα. Θα πρέπει να γίνει η
περιβαλλοντική µελέτη και κατόπιν να εγκριθεί σε όλα τα επίπεδα, πριν προχωρήσουν στη συνέχιση του Γ.Π.Σ. (ή τουλάχιστον πριν προχωρήσουν στην έγκριση του Γ.Π.Σ.). Τα περί
ξεµπλοκαρίσµατος του σχεδίου µάλλον εντάσσονται στη
συνήθη προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων.
Η µοναδική διέξοδος στο χρόνιο και οξύ πρόβληµα της ένταξης της περιοχής στο σχέδιο πόλης ακούει στο όνοµα της
µερικής πολεοδόµησης, όπως αυτή προβλέπεται από το νόµο
Τρίτση 1337/83. ∆εν έρχεται σε αντίθεση µε την εξελισσόµενη οριοθέτηση και επιπλέον αφήνει µια εκτεταµένη ζώνη πρασίνου κατά µήκος της κοίτης , αποτρέποντας τη δόµηση
κοντά στην όχθη. Είναι η µόνη εφικτή και άµεσα εφαρµόσιµη
λύση, η πραγµατική λύτρωση στο πρόβληµα των κατοίκων και
της πόλης και σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται να περιµένει
το Γ.Π.Σ.
Έχει ενδιαφέρον να ακούσουµε και την άποψη όλων των υποψηφίων δηµάρχων, πάνω σε αυτό το κρίσιµο θέµα που δεν
βασανίζει απλώς τους κατοίκους αλλά σχετίζεται µε την ίδια
τη φυσιογνωµία της µελλοντικής Άρτας. A
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Mαζί µε τα σχολεία άνοιξε και ο πρώτος κόµβος για παιδιά και εφήβους που δηµιούργησε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Ερωτήµατα όπως " ποια βιβλία κυκλοφόρησαν
τελευταία για την ηλικία µου; " ή "εάν είµαι µικρός και δεν ξέρω να διαβάζω µπορώ
να ακούσω µια ιστορία στον κόµβο;" βρίσκουν τις απαντήσεις τους στο νέο κόµβο.
Ο σκοπός του ΕΚΕΒΙ είναι να ξυπνήσει τη διάθεση των παιδιών για διάβασµα µιλώντας στη γλώσσα που τα γοητεύει-την ηλεκτρονική- να διαλύσει την παγιωµένη
αντίληψη που επικρατεί σε γονείς και παιδιά ότι το βιβλίο είναι µόνον διδακτικό
εργαλείο και συνεπώς ένα είδος εξαναγκασµού και να δείξει ότι το διάβασµα εκτός
σχολείου και εργασίας είναι ψυχαγωγία και διασκέδαση. A

MAΘHMATA
MOYΣIKHΣ
Η προσφορά
του Συλλόγου
«ΣΚΟΥΦΑΣ» στην τοπική κοινωνία
είναι γνωστή. Και φέτος, ο σύλλογος
ξεκίνησε τη λειτουργία της Μουσικής
Σχολής, στην οδό Καραϊσκάκη 13.
Η φοίτηση είναι δωρεάν για όσους
επιθυµούν να διδαχθούν µουσική και
να µάθουν κάποιο όργανο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2681079388
και 2681028171 A

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Οι υποψήφιοι συνδυασµοί καθώς
και οι περιφερειακοί και δηµοτικοί σύµβουλοι
για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών
στις αυτοδιοικητικές εκλογές
της 7ης Νοεµβρίου 2010,
που επιθυµούν την προβολή τους,
µέσα από τις σελίδες
του προεκλογικού τεύχους
της ΑRTA PRESS, µπορούν
να επικοινωνούν
στο τηλ.: 697 4331451
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ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΧΕΛΩΟΥ

Οι υποψήφιοι δήµαρχοι έχουν πάρει θέση στην εκκίνηση, περιµένοντας να επιβιβαστούν και οι τελευταίοι υποψήφιοι σύµβουλοι.
Εκτιµώ, αγαπητό µου πνεύµα, ότι οι διευρυµένοι "καλλικρατηκοί"
δήµοι παρουσιάζουν αυξηµένη δυσκολία, δεδοµένου ότι δεν αρκεί
µια απλή ανάγνωση του αθροίσµατος των εκλογικών ποσοστών
(βουλευτικών και δηµοτικών) για να προκύψουν ασφαλή συµπεράσµατα.
Ίσως για αυτό ο πρώην νοµάρχης και νυν υποψήφιος δήµαρχος
Αρταίων Γιώργος Παπαβασιλείου δήλωσε ότι πρώτος ξεκίνησε,
πρώτος και θα τερµατίσει. Ξεχνώντας προφανώς την ευαγγελική
ρήση "Οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι έσονται πρώτοι".

ΦΩΤΟ: Ντίνος Γιώτης

Ανησυχία προκαλεί η διαφαινόµενη αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής
στο θέµα της εκτροπής του Αχελώου, δύο µήνες πριν τις εκλογές του
Νοεµβρίου. Σύµφωνα µε τους Οικολόγους Πράσινους το Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων ετοιµάζεται να καταθέσει αίτηση
µερικής ανάκλησης κατά της απόφασης 141/2010 που διέκοπτε όλα τα
έργα, έως ότου απαντηθούν τα 14 ερωτήµατα που υπέβαλε το Συµβούλιο της Επικρατείας στο ∆ικαστήριο Ευρωπαικών Κοινοτήτων.
Με την 141/2010 απόφασή του το ΣτΕ, αποφάσισε την αναστολή όλων
των έργων που σχετίζονται µε την εκτροπή του Αχελώου, και µάλιστα
στα έργα εκτροπής συµπεριλήφθηκαν και αυτά στη Μεσοχώρα Τρικάλων, που πολλοί προσπαθούν να παρουσιάσουν ως ανεξάρτητα από την
εκτροπή. Θυµίζουµε ότι το Νοέµβριο του 2009 η καθ’ύλην αρµόδια
υπουργός ΠΕΚΑ κ. Τίνα Μπιρµπίλη δήλωνε ότι θα σεβαστεί τη διαδικασία που µόλις είχε δροµολογήσει το ΣτΕ και ότι, σχετικά µε την αντιµετώπιση του υδατικού προβλήµατος της Θεσσαλίας, θα εκπονηθεί συνολική µελέτη διαχείρισης λεκάνης απορροής και στα τρία διαµερίσµατα
που σχετίζονται µε τον Αχελώο (Θεσσαλία, Ήπειρο και ∆υτική Στερεά)
που δεν θα αποκλείει την εξέταση και άλλων λύσεων πέραν της εκτροπής. Έκτοτε, οι µελέτες διαχείρισης που προκηρύχθηκαν µε καταληκτική ηµεροµηνία 30/4/2010, βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι απαντήσεις
στα 14 ερωτήµατα του ΣτΕ δεν έχουν ακόµα δοθεί από το ∆ΕΚ. A

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ARTA PRESS
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΡΤA

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

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

Σηµασία όµως δεν έχει από ποια θέση ξεκινάς , αλλά σε ποια θέση
τερµατίζεις. Εκτός αν είσαι "Φόρµουλα 1" και προσδοκάς η poll
position να σε οδηγήσει κατευθείαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Ωστόσο αυτές οι εκλογές , υποψιάζοµαι αγαπητό µου πνεύµα, ότι
δεν είναι αγώνας φόρµουλα, αλλά µάλλον ανώµαλος δρόµος.
Κάτι που διείδε ο έτερος της δεξιάς παράταξης Χρήστος Παπάζογλου που φαίνεται να µη βιάζεται και πολύ και για αυτό επέλεξε για
ονοµασία του συνδυασµού του τη φράση «Και αύριο µαζί!».
Το µήνυµα του logo προφανές, ωστόσο, τώρα που το ξαναδιαβάζω,
αγαπητό µου πνεύµα, φαντάζοµαι και την παραλειπόµενη συνέχειά
του: «Και αύριο µαζί, χωρίς τον Παπαβασιλείου!»
Ο απερχόµενος δήµαρχος Πάνος Οικονοµίδης και η δηµοτική οµάδα
εξεπλάγησαν τα µάλα που δεν έλαβαν το χρίσµα. Φαίνεται άλλες οι
διαβεβαιώσεις της Άρτας , άλλαι αι βουλαί της Ιπποκράτους.
Κατόπιν τούτου, συναποφάσισαν όπως πληροφορούµαι αγαπητό
µου πνεύµα, να µην προσφέρουν εαυτούς στο νέο εκλεκτό του
ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαλέξη. Το ζήτηµα όµως είναι αγαπητό µου πνεύµα, δεν είναι εάν προσφέρονται οι ίδιοι, αλλά εάν τους χρειάζονται
οι άλλοι.
Σε αυτό το σηµείο αγαπητό µου πνεύµα θέλω να κάνω την αυτοκριτική µου: στις προηγούµενες εκλογές έβαζα τον (κάθε) υποψήφιο να
αναρωτιέται "αφού έγινε αντιδήµαρχος ο Χρηστούλης, είναι δυνατόν να µην εκλεγώ εγώ;" Ο κ. Χρηστούλης όµως απάντησε καταλλήλως, εκλεγόµενος πρώτος µεταξύ όλων των συµβούλων, οπότε
δεν ξαναγράφω τίποτα...
Aλήθεια, σε ποιό στάδιο της ∆ικαιοσύνης βρίσκεται η έρευνα για τον
υπάλληλο του νοσοκοµείου Άρτας, που µετά από ελέγχους του ΟΓΑ,
ανακαλύφθηκε ότι σε συνεργασία µε ιδιώτες φαρµακοποιούς, αποµυζούσαν, επί δύο χρόνια, το δηµόσιο χρήµα, διοχετεύοντας φάρµακα από το φαρµακείο του νοσοκοµείου σε φαρµακεία της Άρτας
και των Ιωαννίνων προς πώληση;
Επίσης, τι απέγινε µε εκείνα τα 500 στρέµµατα που διεκδικεί η Ιερά
Μονή Κάτω Παναγιάς στο Γλυκόριζο;
Θέτω τα δύο αυτά ερωτήµατα, αγαπητό µου πνεύµα, διότι πολύ
φοβούµαι ότι και αυτά τα θέµατα κινούνται αναλόγως των άλλων
σχετικών υποθέσεων που απασχολούν το ελληνικό κράτος: στην
µεν πρώτη περίπτωση βραδέως, στη δε δεύτερη ταχέως, ου µην και
σιωπηλώς.
Τελικώς, αγαπητό µου πνεύµα, ήταν (όπως υποστηρίζει το κεντρικό
ΠΑΣΟΚ) ή δεν ήταν (όπως δήλωνε το τοπικό ΠΑΣΟΚ) µαϊµού η
δηµοσκόπηση που διεξήχθη στην ‘Άρτα µε αντικείµενο τους υποψήφιους δηµάρχους;

Αντίλογος
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Η Αναγέννηση Άρτας γεννήθηκε ακριβώς πριν από 60 χρόνια,
από τη συγχώνευση τριών οµάδων της πόλης: του Παναµβρακικού (1925), του Αετού (1949) και του Ολυµπιακού ‘Αρτας (1951)

Του ∆ηµήτρη Ζώη

Στη δεκαετία του '70 η Αναγέννηση έλαµψε στο πρωτάθληµα της Β' Εθνικής και βρέθηκε µια ανάσα από την πολυπόθητη άνοδο στην Α' Εθνική.
Σήµερα, στη δεκαετία του 2010, πληγωµένη από τις περιπέτειες των
τελευταίων χρόνων, παίζει στο τοπικό πρωτάθληµα, αναζητώντας το
δρόµο για µια νέα αναγέννηση.
Η Άρτα ήταν απο τις πρώτες πόλεις που προχώρησε στη συγχώνευση
των ποδοσφαιρικών της σωµατείων σε µια ισχυρότερη οµάδα, αρκετά
νωρίτερα από άλλες ποδοσφαιρικά προηγµένες πόλεις, όπως η
Καλαµάτα, οι Σέρρες, η Λάρισα, τα Γιάννενα. Την ίδια περίοδο,
µαζί µε την Άρτα, πόλεις που προχώρησαν σε συγχωνεύσεις
ήταν τα Τρίκαλα, η Έδεσσα, η Βέροια, η Κατερίνη και η
Κόρινθος.
Η πρώτη οµάδα της πόλης ήταν ο Α.Ο. Παναµβρακικός
(έτος ίδρυσης 1926), ο οποίος αντιπροσώπευε την πρωτεύουσα του νοµού και τον κάµπο και είχε χρώµατα µπλέάσπρο. Στη δεκαετία του '30 στην πόλη άλλες οµάδες ήταν ο
Κεραυνός και η Πανεργατική Ένωση.
Το 1949 ιδρύεται ο Α.Ο.Αετός Άρτας, µε χρώµατα πράσινο - άσπρο,
που αντιπροσώπευε τους προερχόµενους από τα ορεινά κατοίκους. Ίσως
η ίδρυσή του να συνδέεται µε την υποχρεωτική κάθοδο των ορεινών στην
Άρτα, λόγω των συνεπειών του εµφυλίου πολέµου.
Το 1950 ιδρύεται ο Α.Ο.Ολυµπιακός, που αντιπροσώπευε τους πολυπληθείς φιλάθλους του Ολυµπιακού Πειραιώς στην Άρτα.
Η ιδέα για συγχώνευση γεννήθηκε το 1958 και υλοποιήθηκε, αφού διαχωρίστηκε το αθλητικό τµήµα απο τον πολιτιστικό σύλλογο "Σκουφάς". Οι
τρείς οµάδες - Α.Ο.Παναµβρακικός, Α.Ο.Αετός και Α.Ο.Ολυµπιακός - δηµιούργησαν το 1960 τον Γ.Α.Σ.Αναγέννηση Άρτας, µε σήµα το θρυλικό
γεφύρι της Άρτας και χρώµατα το άσπρο (κοινό χρώµα και στις τρείς προγενέστερες οµάδες) και το µαύρο.
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Απο τότε η οµάδα της Αναγέννησης κυριάρχησε στο επαρχιακό ποδόσφαιρο, µε αποκορύφωµα τη δεκαετία του '70, όταν έφτασε στα πρόθυρα
της Α' Εθνικής. Η δηµοτικότητά της ξεπέρασε τα στενά όρια του νοµού και
έφτασε να έχει φιλάθλους σε γειτονικές πόλεις όπως στην Αµφιλοχία, στη
Βόνιτσα κ.ά. Το σηµαντικότερο είναι ό,τι κατόρθωσε τό κατόρθωσε µε τα
δικά της παιδιά, σε αντίθεση µε άλλες οµάδες όπως Π.Α.Σ.Γιάννενα,
Α.Ε.Λ.και Π.Σ.Καλαµάτας. Λέγεται ότι απο ένα αστείο της µοίρας ο Πορτογάλος προπονητής Γκοµέζ Ντε Φαρία κατέληξε to 1971 στον Π.Α.Σ.
Γιάννενα, αντί στην Αναγέννηση,
Είχε βρεθεί ο τότε πρόεδρος της Αναγέννησης στα γραφεία της ΕΠΟ και
κάποιος του πρότεινε για προπονητή το νεοφερµένο από την Αργεντινή
Ντε Φαρία. Όµως τον πρόλαβε ο Βενέτης, πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννενα
τότε, αλλάζοντας έτσι τον ποδοσφαιρικό χάρτη της περιοχής µας.
Η Αναγέννηση στις αρχές της δεκαετίας του'70 έφτασε στούς
στους "8" του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου αποκλείστηκε απο τον
Ολυµπιακό. Ένας από τους προγόνους της, ο Α.Ο.Παναµβρακικός είχε φτάσει το 1959 στα ηµιτελικά του Κυπέλλου, χρονιά που καθιερώθηκε και η Εθνική κατηγορία,επίτευγµα που
επέτυχε ο ΠΑΣ Αβέρωφ Ιωαννίνων το 1963 µε αντίπαλο τον
ΠΑΟΚ. Όταν η οµάδα επανήλθε στις εθνικές κατηγορίες
(Γ'Εθνική), στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του'80, κληρώθηκε δύο φορές µε ΠΑΟΚ και απο µία µε ΑΕΚ,Άρη, και Ολυµπιακό.Τα παιχνίδια ήταν διπλά και ουδέποτε ηττήθηκε στην έδρα της.
Τώρα που η οµάδα έχει εξαφανιστεί στις τοπικές κατηγορίες, συνηθίζω
κάθε καλοκαίρι στις διακοπές µου σε διάφορα µέρη (π.χ. Ζάκυνθος, Σύρος)
να φοράω αντί µπλουζάκια, φανέλες της Αναγέννησης, προκαλώντας
ευµενή σχόλια για τη "µαύρη θύελλα". Και όταν τη δεκαετία του '80 και του
'90 σύχναζα στα γήπεδα Αθηνών και Πειραιώς, άκουγα από πολλούς,
µεσήλικεςτότε, να λένε το εξής: "Όταν η οµάδα µας έπαιζε στην επαρχία
κοιτούσαµε στην εφηµερίδα αν η Αναγέννηση έπαιζε στο Λεκανοπέδιο να
πάµε να τη δούµε να ευχαριστηθούµε τεχνικό ποδόσφαιρο". A
(Οι φωτογραφιίες είναι από το φωτογραφικό αρχείο του ∆ηµήτρη Ζώη)
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∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ∞ƒ∆∞™ (ã70)
ÃÚËÛÙ¿ÎË˜ µ·Û›ÏË˜, ™È·ÎÔ‡ÊË˜ ¢ËÌ‹ÙÚË˜,
ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·˜ ¢ËÌ‹ÙÚË˜, ∫ÔÓÙÔÁÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÎËÊﬁÚÔ˜,
™ÎÔ‡Ú·˜ §¿ÌÚÔ˜, ª·ÛÔ‡Î·˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, (Î¿Ùˆ):
∆ÛÈ¿ÊË˜ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˜, ∆Û›ÙÛÈÎ·˜ ª¿ÎË˜,
ƒ¤ÓÙ˙Ô˜ µ·Û›ÏË˜, ∫Ô˘ÙÛÔÁÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜,
∂˘Ù·Í›·˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜

<<

>>

¶∞¡∞ªµƒ∞∫π∫√™ ∞.√. ∞ƒ∆∞™ (1952-53):
°. ªﬁÏ·˜, ¡. ƒÂ·Ó¿ÎÈ·˜, ¡. ∑¿¯Ô˜, ¶. µ¿ÁÈ·˜,
∆. ∑¤Ú‚·˜, µ. ¢‹ÌÔ˘, ª. ∆Û·ÓÙÔ‡ÎÏ·˜, ∞. ∑¿¯Ô˜,
∫. ∆˙·¯Ú‹ÛÙ·˜, ¡. ∞ÚÙ¤ÌË˜, ¡. ¢ËÌÔÏ›ÙÛ·˜.
√ ¶·Ó·Ì‚Ú·ÎÈÎﬁ˜ È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 1925 Î·È ‹Ù·Ó
ÙÔ ÚÒÙÔ ·ıÏËÙÈÎﬁ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙË˜ ÕÚÙ·˜.

>>
<<

∞.√. ∞∂∆√™ ∞ƒ∆∞™ π‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 1949 Î·È È‰Ú˘ÙÈÎ¿
ÙÔ˘ Ì¤ÏË ‹Ù·Ó ÔÈ ¡. °·˙¤Ù·˜, ∂. ∫·Ú·Ì¤ÙÛË˜,
°. ª·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜, ∆. ¶··ÚÔ‡ÓË˜, ¡. ™·Óﬁ˜.
°Ú. ∆¿¯Ô˜, §. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. ™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· (195758) ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È: ¢. ª¤Î·˜, ∫. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘,
£. ∫ÒÓÛÙ·˜, µ. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ∫. ∞Ì‚Ú¿˙Ë˜,
Ã. ∫ÂÊ¿Ï·˜. ∫¿Ùˆ: §. °ÎÔÏÔÌ¿˙Ô˜, ∂. ™ÂÚÁÈ¿ÓË˜,
µ ª·ÚÙ˙ÒÎ·˜, ¡. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË˜, µ. ƒ¤ÓÙ˙Ô˜.

>>
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<<

∞.√. √§Àª¶π∞∫√™ ∞ƒ∆∞™:
™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ¶. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ¶. ƒ·‚·Óﬁ˜, ∫. ∞ÔÛÙﬁÏÔ˘, °. ¶ÂÙ·Ó›ÙË˜, ª. °ÎÈ˙¤ÏË˜, ∂. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, °. ¶··˙ÒË˜, °. ªÈ¯¿ÏË˜, ÃÚ.
¶··ÁÈ¿ÓÓË˜, π. ∆˙·¯Ú‹ÛÙ·˜.
∏ ÔÌ¿‰· È‰Ú‡ıËÎÂ ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘50
ÌÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ∞Ï. ∂˘Ù·Í›·, ÃÚ. ∫Ô˘ÙÛ›ÎÔ˘,
π. ª·ÙÛÔ‡Î·, ÃÚ. ¶··˙ÒË, ∞Ï. ¶Ï¿Î· Î.¿.

>>

<< >>
11.02.1965 ÕÚÙ·. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙË˜ ÔÏÈÔ‡¯Ô˘ ÕÚÙË˜ ∞Á›·˜ £ÂÔ‰ÒÚ·˜, Ë “∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÕÚÙË˜”, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·´ÎÔ˘ ∞√

<< >>
1954 - 55 OÈ ÔÌ¿‰Â˜ “∞ÂÙﬁ˜”
Î·È “∞ÙÚﬁÌËÙÔ˜” Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ
ÚÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÔ˜
ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙË˜ ÕÚÙ·˜.
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∏ ª∞Ã∏ ∆√À ª∞ƒ∞£ø¡∞
¶ÚÈÓ ·ﬁ 2.500 ¯ÚﬁÓÈ·, ÙÔ ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 490 .Ã. , ÛÙÔÓ ª·Ú·ıÒÓ· ¤Ï·‚Â ¯ÒÚ· Ë Ì¿¯Ë Ô˘ ¤ÌÂÏÏÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÚÔ‡Ó ÙË˜
πÛÙÔÚ›·˜. √È ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ¶Ï·Ù·ÈÂ›˜ ·ÓÙÈ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚÔ ÂÚÛÈÎﬁ ÛÙÚ·Ùﬁ
ÙˆÓ ˘ﬁ‰Ô˘ÏˆÓ Ï·ÒÓ Î· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Â›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™ÈÌˆÓ›‰Ë “...¯Ú˘ÛÔÊﬁÚˆÓ ª‹‰ˆÓ ÂÛÙﬁÚÂÛ·Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ”.

Του Πολύκαρπου Παριορίτσα*
13 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα, Μαραθώνας.
Ο αντιπρόσωπος της Περσίας ανεβαίνει στο βάθρο για να εκφωνήσει το
λόγο του για την επέτειο των δυόµιση χιλιάδων χρόνων από την ιστορική
µάχη. Κάτω βρίσκονται για να τιµήσουν την εκδήλωση αντιπρόσωποι και
πρεσβευτές των διάφορων βασιλείων της Ευρώπης. Οι σατραπείες της
Βαλκανικής, της ανατολικής Ευρώπης και βόρειας Αφρικής έχουν την τιµητικότερη θέση, αφού αποτελούν τους αρχαιότερους δεσµούς της Περσικής αυτοκρατορίας.
«Αγαπητοί φίλοι και πρεσβευτές» ξεκινά το λόγο του ο απεσταλµένος από
τα Σούσα. «Καταρχήν σας µεταφέρω τους χαιρετισµούς του Μεγάλου
Βασιλέα της αιώνιας αυτοκρατορίας. Πριν δυόµιση χιλιάδες χρόνια ο τότε
µεγάλος βασιλιάς ∆αρείος αποφάσισε την επέκταση της αυτοκρατορίας
του προς την Ευρώπη. Αυτή ήταν µια απόφαση που άλλαξε το ρου της
ιστορίας και έφερε τον πολιτισµό της Ανατολής σε όλο τον απολίτιστο
τότε κόσµο της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, που κατοικούταν
από φυλές βαρβάρων. Είναι αλήθεια ότι οι µόνοι που προσπάθησαν να αντισταθούν ήταν οι Αθηναίοι. Πράγµατι οι τότε
αντίπαλοί µας και κατόπιν υποτελείς της αυτοκρατορίας
πολέµησαν γενναία. Όµως δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν,
απέναντι σε µια αυτοκρατορία που διοικούταν µε σιδερένια πυγµή από έναν άριστο, να αντιταχθεί ο στρατός ενός
κράτους που δεν είχε στην πραγµατικότητα διοικητή. Οι
Αθηναίοι έπεσαν θύµατα της ίδιας τους της αλαζονείας,
δηλαδή ότι µπορούν να κυβερνηθούν µόνοι τους. Αυτό που οι
Αθηναίοι ονόµαζαν ∆ηµοκρατία και που πνίγηκε εν τη γενέσει
της. Έχοντας νικήσει τους Αθηναίους, η αυτοκρατορία έγινε η πιο δυνατή, µεγάλη και πολύχρονη που υπήρξε ποτέ. Ο πολιτισµός µας διαδόθηκε
στα πέρατα της οικουµένης, αποδεικνύοντας την ανωτερότητά του.
Σήµερα λοιπόν στεκόµαστε για να θαυµάσουµε το µέλλον που ανοίχτηκε
µπροστά µας πριν από τόσο καιρό σε αυτό εδώ το µέρος. Τον Μαραθώνα.
Ας κλείσουµε αυτή την τελετή λέγοντας:
Ζήτω η µεγάλη νίκη στη µάχη του Μαραθώνα!
Ζήτω η αιώνια περσική αυτοκρατορία!
Ζήτω ο Βασιλιάς Ξέρξης ο διακοσιοστός τριακοστός τέταρτος!».
Φαντάζει σαν σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, αλλά θα µπορούσε να
είναι µια από τις τροπές που θα ακολουθούσε η ιστορία, αν οι Αθηναίοι
έχαναν την µάχη στο Μαραθώνα πριν από δυόµιση χιλιάδες χρόνια.
Η διακύβευση το 490 π.χ. στο Μαραθώνα ήταν τεράστια για όλο τον

παγκόσµιο πολιτισµό. Η δηµοκρατία, ως πολίτευµα είχε µόλις εµφανιστεί
και τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του δεν θα γινόταν γνωστά παρά
µόνο στις δεκαετίες που θα ακολουθούσαν. Η δηµοκρατία εξέθρεψε την
ελευθερία σε όλους τους τοµείς: Τέχνη, πολιτισµό, φιλοσοφία, επιστήµη
και τεχνολογία. Η αµφισβήτηση των τάξεων της φύσης και των ανθρώπων
ήταν από τα κύρια γνωρίσµατα του νέου πολιτεύµατος. Η ανθρώπινη
σκέψη, απαλλαγµένη από δεισιδαιµονίες και περιοριστικές αυθεντίες
έκανε τεράστια άλµατα της εξήγησης του φυσικού κόσµου. Η αναζήτηση
της αλήθειας έφυγε από τα ιερατεία και τους βασιλείς και τυράννους και
πέρασε σε όποιον ήταν ικανός πραγµατικά να εντρυφήσει και να κατανοήσει.
Η γνώση δεν έµενε πια κλεισµένη σε µια ελίτ και ο καθένας µπορούσε να
την κάνει κτήµα του και να τη µεταδώσει. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η συσσώρευση πληροφορίας, εµπειρίας και τεχνογνωσίας να είναι ανοιχτή και
αξιοποιήσιµη και µε το πέρασµα των ετών να οδηγήσει σε όλες
εκείνες τις επαναστάσεις, βιοµηχανική-πληροφορίας κλπ., που
έκαναν τον κόσµο µας καλύτερο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναδείχθηκε και ο άνθρωπος ως
υποκείµενο που δρα αµφίδροµα µε την κοινωνία και την
εξουσία. Οι ελέω θεού ή θεών βασιλείς και τύραννοι δεν
µπορούσαν να έχουν θέση σε ένα κόσµο που θα βασιζόταν
στην ελληνική σκέψη και πολιτισµό, αφού ο άνθρωπος ως
υποκείµενο φέρει ο ίδιος την ευθύνη της ύπαρξής του.
Η περσική αυτοκρατορία, έχοντας εξαπλωθεί από τον φυσικό
της χώρο, σηµερινό Ιράν, στην Αίγυπτο και την Μικρά Ασία είχε ως
µόνη διέξοδο εξάπλωσης την Ευρώπη. Μόνο ανάχωµα στεκόταν οι Ελληνικές πόλεις-κράτη στην Ελλάδα.
Αν ο Μαραθώνας χανόταν για τους Αθηναίους δεν θα ακολουθούσαν οι
επόµενες µεγάλες νίκες της Σαλαµίνας και των Πλαταιών. Οι περισσότερες πόλεις θα συνθηκολογούσαν, οι πιο πολλές το είχαν κάνει και τότε και
αργότερα. Θα ήταν µόνο θέµα χρόνου η κατάκτηση όλης της Ελλάδας και
των αποικιών στη Σικελία και στη Νότιο Ιταλία.
Οι Ρωµαίοι δεν θα µπορούσαν να αντισταθούν εκείνη την εποχή στην ισχύ
των Περσών και η Ευρώπη θα ήταν ανοιχτή σε ολοκληρωτική κατάκτηση.
Η ∆ηµοκρατία θα πέθαινε εν τη γενέσει της και όλα τα παραπάνω το πιθανότερο είναι ότι δεν θα υπήρχαν. Ο παγκόσµιος πολιτισµός θα στήριζε την
ύπαρξή του σε µια τελείως διαφορετική θεώρηση του κόσµου και του
ανθρώπου. A
*Ο Πολύκαρπος Παριορίτσας είναι συγγραφέας
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ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

¶·Ú·ÙÂ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ (·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎﬁ) Î·ÏÔÎ·›ÚÈ
Το καλοκαίρι έχει για τους περισσότερους από εµάς ήδη περάσει,
έχοντας καταχωρηθεί µε τον άχαρο τίτλο του πιο ζεστού κι απαισιόδοξου καλοκαιριού των τελευταίων δεκαετιών. Η λογοτεχνία,
από την άλλη, είναι ζώο που τρέφεται από τη δυστυχία και τον φόβο
της απώλειας, κι έτσι το 2010 διαγράφεται ως µια από τις πιο ενδιαφέρουσες χρονιές, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πεζογραφία (για
την ποίηση δεν έχουµε άποψη). Έτσι, δύο πολύ καλά µυθιστορήµατα σας περιµένουν για φθινοπωρινές αναγνωστικές περιηγήσεις, το
ένα του νεαρού Νίκου Α. Μάντη, και το άλλο από τον –ελληνικής
καταγωγής– Αυστραλό Χρήστο Τσιόλκα.
Τον Νίκο Α. Μάντη τον πρωτογνωρίσαµε τέσσερα χρόνια νωρίτερα,
µε την συλλογή διηγηµάτων «Ψευδώνυµο». Ωστόσο, µε το δεύτερο βιβλίο του, «Το χιόνι του καλοκαιριού» (Καστανιώτης), κάνει το
άλµα από τη µικρή φόρµα στη µεγάλη αλλά και προς τη συγγραφική ωριµότητα. Η ιστορία έχει περίπου ως εξής: Το καλοκαίρι του
1983, κι ενώ παραθερίζει στο χωριό του κάπου στην Αχαΐα, ο επτάχρονος Λεωνίδας βιώνει µια διπλή έκπληξη: Η πρώτη, αφορά την
επιστροφή της επί ενάµιση χρόνο απούσας µητέρας του, ενώ η δεύτερη, εντονότερη, την αίσθηση ότι η γυναίκα που επέστρεψε δεν
είναι η ίδια µε εκείνη την οποία είχε αποχαιρετήσει. Η αίσθηση
αυτή, που δεν αργεί να µετατραπεί σε βεβαιότητα, βυθίζει τον µικρό
Λεωνίδα σ’ έναν κόσµο ανασφάλειας και τρόµου, όπου όλα διακυβεύονται ανά πάσα στιγµή. Τα πρόσωπα της οικογένειάς του, ο απόµακρος, φέρελπις συγγραφέας, πατέρας του και η χήρα νόνα του,
που έχει χτυπηθεί από εγκεφαλικό µε αποτέλεσµα να µην αναγνωρίζει µε σαφήνεια µορφές και πρόσωπα, δεν καταφέρνουν να
κατευνάσουν τις ανησυχίες του. Κι ακόµη λιγότερο η ίδια η µητέρα
του, που µοιάζει να προσπαθεί να συνέλθει από κάποια δύσκολη
προσωπική περιπέτεια. Γύρω του, παρέες από παιδιά του χωριού
µυούνται καθηµερινά στον σκληρό κόσµο της αρρενωπότητας, ενώ
οι φιλίες µοιάζουν περισσότερο µε πρόσκαιρες συµµαχίες, χωρίς
αληθινό βάθος και προοπτική.
Παράλληλα, λίγο µακρύτερα από το χωριό, υπάρχει ο σαγηνευτικός, αν και παρηκµασµένος, κόσµος του ξενοδοχείου «Αλµύρα».
Εκεί, η πρόωρα υποψιασµένη Μαρισόλ µυεί τον Λεωνίδα στους
παράξενους ενοίκους του ξενοδοχείου του, µε προεξάρχουσα την
ίδια τη µητέρα της, τη θελκτική Υβόννη. Η Υβόννη, ανάπηρη από τη
µέση και κάτω, αντιπροσωπεύει για τον Λεωνίδα τις απειλές όσο και
τα θέλγητρα της θηλυκότητας, και ξυπνάει µέσα του τα πρώτα
σεξουαλικά σκιρτήµατα. Η µεγάλη ανατροπή έρχεται µε την εµφάνιση ενός σκληροτράχηλου µυστηριώδη Ρώσου, ο οποίος διαµένει
στο ξενοδοχείο «Αλµύρα», κι ο οποίος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για
την µητέρα του, µε την οποία κάποιος παλιός δεσµός τους συνδέει.
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Κατάσκοποι, τρόµος, ασάφεια, ερωτικά σκιρτήµατα, οικογενειακά
µυστικά που ποτέ δεν ξεδιαλύνονται, δηµιουργούν µια ατµόσφαιρα
διαρκούς ρευστότητας, που οξύνεται από την ευαίσθητη ιδιοσυγκρασία του νεαρού ήρωα. Όλα αυτά βέβαια, καθώς και µια σειρά
από ηµερολογιακές καταγραφές της µητέρας του, που ενθέτονται
στην αφήγηση, φτάνουν σε εµάς µέσα από τη συνείδηση του
32χρονου πια Λεωνίδα, κι ενώ η ζωή του έχει ακολουθήσει απρόσµενες διαδροµές. Το «Χιόνι του καλοκαιριού» είναι ένα µυθιστόρηµα διάπλασης, καλογραµµένο και ατµοσφαιρικό. Ακόµη και οι πιο
απίθανες εξελίξεις, χωνεύονται στην αφήγηση µε ευκολία, κι επιτυγχάνει να ανασυνθέσει µε οξύνοια κι ευαισθησία τον αλλόκοτο
και απειλητικά ρευστό κόσµο της παιδικής και προεφηβικής ηλικίας.
Ο Χρήστος Τσιόλκας, από την άλλη, είναι διάσηµος πια στην
Αυστραλία, ενώ το τελευταίο του µυθιστόρηµα «Το χαστούκι» (προσεχώς από την Ωκεανίδα) είναι υποψήφιο για το φετινό βραβείο
Booker. Στο προηγούµενο µυθιστόρηµά του, το «Νεκρή Ευρώπη»
(Printa), ένας Αυστραλός φωτογράφος ελληνικής καταγωγής έρχεται στην Αθήνα προσκεκληµένος του Υπουργείου Πολιτισµού.
Γαλουχηµένος µε την ιδέα της Ευρώπης, περιδιαβαίνει τις γειτονιές
της Αθήνας, αρχικά, την ελληνική επαρχία, στη συνέχεια, µέχρι που
παραδίδεται σε ένα ταξίδι στην ηπειρωτική Ευρώπη, σε αναζήτηση
των τραυµάτων της, των φαντασµάτων της, της νέας ταυτότητάς
της. Προς µεγάλη του έκπληξη, δεν βρίσκει παρά συντρίµµια µιας
παρηκµασµένης αυτοκρατορίας, καταφύγιο φοβισµένων, κυνικών
ανθρώπων, µε τους µετανάστες να έχουν γίνει το µόνο βέβαιο πλειοψηφικό ρεύµα. Το κοµµάτι του βιβλίου που αναφέρεται στην Ελλάδα αποτελεί από µόνο του λόγο να διαβάσει κανείς αυτό το µυθιστόρηµα : Το βλέµµα του Τσιόλκα απογυµνώνει, χωρίς να καταφεύγει σε καταγγελτικές ευκολίες, αναδεικνύοντας µια κοινωνία που
έχει χάσει την ψυχή της στους λαβύρινθους ενός ψευδεπίγραφου
ευδαιµονισµού. Οι χαρακτήρες των δύο Ελλήνων που τον συνοδεύουν στο ταξίδι του (η εξαδέλφη Τζούλια και ο φίλος της Αντρέας)
είναι εντυπωτικοί και ολοκληρωµένοι, δίχως να είναι «τυπικοί».
Συναντήσεις µε χωρικούς, νεοέλληνες και µετανάστες, περιγράφονται µε γρήγορες µεστές σκηνές. Παράλληλα, εξυφαίνεται, σε
ξεχωριστά κεφάλαια, µια εξιστόρηση που λαµβάνει χώρα στα χρόνια της Κατοχής κι αµέσως µετά, όταν µια οικογένεια Ελλήνων
χωρικών κρύβει στα «σπλάχνα» µιας µικρής εκκλησίας έναν νεαρό
Εβραίο. Ένας Αυστραλός συγγραφέας που αξίζει να ανακαλύψετε,
λόγω (και)της ελληνικής καταγωγής του. A
*Ο Κώστας Κατσουλάρης
είναι συγγραφέας και βιβλιοκριτικός.
kostas.katsoularis@gmail.com
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

Jeremy Jay
“Splash”
K rec.
Ήπιος, καταπραϋντικός και σ’ αυτό το δίσκο πιο ροµαντικός παρά ποτέ.
Οι ερµηνείες του Jeremy Jay είναι βγαλµένες από την δεκαετία του ’50 και ’60 και
σήµα κατατεθέν του τα παιχνιδίσµατα µε τα φωνήεντα. Η κιθάρα στα περισσότερα τραγούδια βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, ελαφρά παραµορφωµένη και χωρίς να
αποφεύγονται τα σολαρίσµατα που στην εποχή µας θεωρούνται παρωχηµένα.
Τα θέµατα στο πιάνο είναι πάντως και πάλι αυτά που κλέβουνε την παράσταση,
όπως στο “dial my number”. Γενικώς µέσα σ’ αυτό το µουσικό κυκεώνα που επικρατεί ο Jay φαντάζει τόσο παλιοµοδίτικα γαλήνιος και γλυκός που κάµπτει εύκολα και τις πιο σκληρές αντιστάσεις. A

Ty Segall
“Melted”
Goner rec.
∆εύτερος δίσκος για τον Ty Segall που εδώ γίνεται πολύ περισσότερο θορυβώδης. Με το καληµέρα, “finger” δηλαδή, δείχνει τις προθέσεις του. Παραµόρφωση
όσο δεν πάει και τα φωνητικά από πίσω. Το “caesar” που ακολουθεί, το “bees” και
µια δυο άλλες ήπιες στιγµές εξασφαλίζουνε πρόσκαιρη µόνο ηρεµία.
Από εκεί και πέρα γίνεται χαµός. Βρώµικο, χορευτικό r’n’r µε πολλά παρανοϊκά
σηµεία, όπως το πιανάκι που παρεµβάλλει στο “girlfriend”, το χαλασµένο “sad
fuzz” και τις διαστηµικές υποκρούσεις στο οµώνυµο “melted”. Αποκορύφωση
πάντως το “my sunshine”. Όσο για τα φωνητικά… ο άνθρωπος τα σπάει. A

Cocorosie
“Grey oceans”
Sub pop rec.
Μια από τα ίδια για την Sierra και την Bianca. Παράταιρα όργανα, µπλιµπλίκια, πιανάκια, το γνωστό τέλος πάντων συνονθύλευµα ήχων που το χειρίζονται άψογα. Οι
ρυθµοί ποικίλλουν επίσης και οι ερµηνείες ως επί το πλείστον αιθέριες, χωρίς να
λείπουνε οι hip hop απαγγελίες και οι παιδικές φωνές.
Αρκούντως φαντασµαγορικές οι δύο αδελφές και σ’ αυτό το δίσκο, ο οποίος ξεκινά µε δύο ανόµοια, πολύ όµορφα κοµµάτια αλλά από εκεί και κάτω η υπόθεση
αρχίζει να φθίνει. Όπως και να το κάνουµε το αναµάσηµα, αν δεν είναι τουλάχιστον εµπνευσµένο, κουράζει. A

Disappears
“Lux”
Kranky rec.
Καταρχήν το εξώφυλλο θυµίζει Can. Έπειτα το περιεχόµενο. Fall, Jesus and Mary
chain, Velvet Underground, Suicide… Πρώτο βιολί ο Brian Case γνωστός κι από
τους The pony’s. Οι ερµηνείες του σέρνονται µε µια υποχθόνια δυναµικότητα.
Η παραγωγή είναι ογκώδης και οι συνθέσεις απίστευτα στιβαρές. Οι Disappears
µεταπηδούν µ’ άνεση από είδος σε είδος αλλά εκεί που οργιάζουνε είναι όταν πιάνουνε stoner θέµατα. Στο “pearly gates”, για παράδειγµα, είναι σαν να ακούς τον
A
Mark E. Smith να τραγουδάει µε τους Kuyss. Τεράστιο ντεµπούτο.
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

CD/DVD/Blu-ray
Το τέλος των οπτικών µέσων;
Κάποια από τα ανήσυχα βράδια µε βρήκαν στο chat µε τον επί χρόνια φίλο µου Φραγκίσκο να συζητάµε σχετικά µε τα οπτικά µέσα.
“Ρε συ, δεν θυµάµαι από πότε έχω να αγοράσω CD/DVD, όλα πια
τα κατεβάζω από το net ή όποτε (σπάνια) παίρνω εφηµερίδα έχω
µαζί και τη Βουγιουκλάκη. Άσε που έχω να κάψω cd από τον καιρό
του Νώε. Όλα στο NAS και σε USB Sticks. Οπτικά µέσα ΤΕΛΟΣ”.
“Μα τα οπτικά µέσα είχαν πεθάνει πριν ακόµη βγουν” “Τι εννοείς;”

Η Apple πρόσφατα γιόρτασε 10 χρόνια online επιτυχίας έχοντας

τον ρωτάω “To µόνο που τα συγκράτησε και τους έδωσε ζωή ήταν

χαράξει τον δρόµο για το ψηφιακό µέλλον χωρίς CDs. ∆εν είναι

η αυταπάτη που δηµιούργησαν οι marketίστες των ψηφιακών

τυχαίο άλλωστε ότι ο µεγαλύτερος retailer µουσικής ανά τον

multimedia ότι όταν αγοράσεις ένα CD ή ένα DVD αγοράζεις κάτι

κόσµο δεν είναι άλλος από το iTunes! Άλλο ένα σηµείο των και-

χειροπιαστό. ∆εν αγοράζεις data αγοράζεις το cd σαν υλικό και

ρών από την ίδια καινοτόµο εταιρία έχει να κάνει µε την πρόσφατη ανακοίνωση του νέου Apple TV που δεν διαθέτει οπτι-

αυτό στα µάτια του καταναλωτή αξίζει να το αγο-

κό µέσο ούτε καν σκληρό δίσκο: όλα βρίσκο-

ράσεις. Το υλικό µέσο είναι αυτό που

νται online στο cloud και σερβίρονται

δίνει υπόσταση στη µουσική και

µε το πάτηµα ενός κουµπιού.

στην ταινία. Είναι αυτό που
κάτι άυλο το κάνει χειρο-

Βέβαια στα θετικά των οπτικών

πιαστό, έτσι για να γου-

µέσων µπορούµε να βρούµε

στάρουµε και λίγο περιτύ-

την καταπληκτική ποιότητα

λιγµα”. Η αλήθεια είναι ότι

την οποία προσφέρουν. Για
πόσο καιρό όµως ακόµα; Τι θα

έχει δίκιο…. Αν αναλογιστού-

γίνει µε την έλευση των οπτικών ινών

µε γιατί πραγµατικά τα οπτικά

στο σπίτι; Τι θα γίνει όταν τα flash drives θα

µέσα ήταν αυτά τα οποία φιλοξένησαν

κοστίζουν µερικά cent; Ήδη το blu-ray µου κάνει γερα-

πρωταρχικά τη µουσική, τις ταινίες, κ.ά, αυτό έχει να
κάνει µε την καθεαυτή χειροπιαστή απόδειξη της ύπαρξής τους

σµένο.

και φυσικά της εκάστοτε διαθέσιµης τεχνολογίας. Σκεφτείτε

H Sony αναφέρει σε χαρακτηριστικά: “Blu-ray represents the

παλιότερα µέσα όπως π.χ. τους δίσκους, τις κασσέτες, κ.ά. µόνο

technical limitations of where using lasers on optical media can go,

που τότε δεν υπήρχε και άλλη τεχνολογική εναλλακτική.Πλέον µε

claiming that a shorter laser isn't going to happen”. Από τα ίδια τα

το κόστος των µαγνητικών µέσων (λέγε µε HDD) να έχει µειωθεί

χείλη των πιο ειδικών, τα Blu-ray είναι και τεχνικά το τέλος.

δραµατικά και το κόστος των Flash memories να φθίνει εξίσου

Ακόµη και σήµερα πάντως, αν θέλει κάποιος για παράδειγµα να

γρήγορα, η χρησιµοποίηση και το µέλλον των οπτικών µέσων δεί-

δει µια ταινία, αυτή βρίσκεται µερικά click µακριά, χωρίς απαραί-

χνει ολοένα και πιο ζοφερό.

τητα να είναι και ο ιδιοκτήτης. Σίγουρα θέλει κάµποση ώρα µέχρι

Σηµαντικό ρόλο παίζει επίσης και η ραγδαία εξέλιξη του internet

να κατέβει, όµως είναι δευτερεύουσας σηµασίας. Στο µέλλον θα

και του Cloud computing.

γίνεται ακόµη πιο εύκολα.
Πιστεύω ότι µε την πάροδο του χρόνου, η ψηφιακή διανοµή θα
γίνει κάτι το φυσιολογικό. Οι άνθρωποι θα αναπολούν: “θυµάστε
A
τότε που χρησιµοποιούσαµε κάτι ασηµένιους δίσκους.... Τρέλα!”
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GADGETS

Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

Apple iPhone 4: Jesus Phone 4th Generation
Samsung Galaxy S: Από άλλο Γαλαξία
Το πολυαναµενόµενο τηλέφωνο της Apple
µε το µαγικό GUI φτάνει στην 4η γενιά του
Όπως θα καταλάβατε,
και είναι επιτέλους διαθέσιµο και στη χώρα µας.
η στήλη του Σεπτεµβρίου έχει κατακλυστεί
Αν και το τηλέφωνο το παρουσιάσαµε αναλυτικά
από τηλέφωνα, µιας και οι κατασκευαστές
στον ψηφιακό κόσµο του προηγούµενου τεύχους,
µαζί µε την Google έχουν ρίξει στην αγορά
ας δούµε εν τάχει πάλι τα πιο βασικά του
πολύ αξιόλογες προτάσεις.
χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει.
Πρόκειται για άλλο ένα Googlephone
9.3 µόλις χιλιοστά που είναι το πάχος του και
µε Android 2.2 και το πολύ καλό GUI.
αρκούν για να χωρέσει ο επεξεργαστής A4 1GHz
Το Samsung Galaxy S είναι η Κορεάτικη πρόταση
µαζί µε τον PowerVR SGX 535 σε SoC chip
µε εξαιρετικά λεπτό περίβληµα 9.9mm
καθώς και τα 265MB µνήµης και η νέα µπαταρία,
µε βάρος 118 γραµµάρια, ισχυρό επεξεργαστή
που είναι 15% µεγαλύτερη από τις προηγούµενες
1GHz, καταπληκτική οθόνη αφής υψηλής ευκρίγενιές. H σηµαντικότερη καινοτοµία είναι ίσως
νειας Super AMOLED 4” µε ανάλυση 800?480
η νέα 3.5’’ οθόνη µε την ονοµασία Retina , τεχνολοpixels και εκπληκτικά χρώµατα,
γίας IPS µε ανάλυση 960x640 µε 326 dpi για αρκετά
Κάµερα ανάλυσης 5 megapixel µε δυνατότητα
µεγαλύτερη ευκρίνεια και contrast 800:1.
καταγραφής video HD 720p @30fps
Το πίσω µέρος της συσκευής φιλοξενεί την αναβαθχρησιµοποιώντας codecs: mpeg4, H.264,
µισµένη κάµερα των 5 megapixels (5x digital zoom)
H.263, H263Sorenson, DivX HD/ XviD, VC-1,
µε LED Flash που επιτρέπει την εγγραφή βίντεο ακόµα και σε HD ανάλυση 720p/30 fps.
υποστήριξη για quad band δίκτυα GSM και tri band HSDPA στα 7.2Mbps,
Στο µπροστινό µέρος υπάρχει πλέον camera που επιτρέπει την διεξαγωγή video κλήσεων,
A-GPS, WiFi 802.11 b/g/n και Bluetooth v 3.0, εσωτερική µνήµη 8GB
το λεγόµενο Facetime κατά την Apple. To κινητό διαθέτει επίσης νέο unibody design µε
και ραδιόφωνο. Η συσκευή διαθέτει, επίσης, µια µεγάλη γκάµα εφαρµογών
ειδικές επιστρώσεις από ειδική ανθεκτική γυάλινη επιφάνεια όχι µόνο στο µπροστινό
τόσο µέσω του Google Market όσο και µέσω του Samsung App Store.
αλλά και στο πίσω του µέρος. Η τεχνική που χρησιµοποιήθηκε για την τοποθέτηση
Στα χαρακτηριστικά της δικτύωσης έρχεται να προστεθεί
των 3 κεραιών στο πλαϊνό µέρος είναι επίσης µοναδική αν και πολλά ακούστηκαν για το
mDNIe (mobile Digital NaturalImage engine)
Antennagate. Όλα αυτά εναρµονίζονται τέλεια µε το iOS4 το οποίο τρέχει πλέον
και η αρκετά καλή µπαταρία των 1500 mAh.
η συσκευή και προσφέρει το µοναδικό user experience της Apple.
Ίσως ο πιο ολοκληρωµένος αντίπαλος του iPhone 4,
Πηγή: Vodafone.gr - Τιµή: 659
καθώς το user experience του Androi
έχει φτάσει πλέον πολύ κοντά µε αυτό του iPhone.
Πηγή: e-germanos.gr - Τιµή: 599
Xbox 360 250GB: Kinect me!
H Microsoft παρουσίασε πριν από λίγο το νέο XBOX 360, πιο µαύρο, λεπτό και glossy
από ποτέ. Με νεό SoC chip, 250GB ενσωµατωµένο σκληρό και WiFi 802.11n στα σωθικά του,
το νέο XBOX 360 απέκτησε κουµπιά ευαίσθητα στην αφή αλλά και Kinect port
HTC Desire: Desire-able experience
για την κυκλοφορία του περιφερειακού στις 4 Νοεµβρίου 2010. Οι µηχανικοί της Microsoft έκαΤο Desire αποτελεί ίσως την πιο
ναν όλο το layout για το SoC (System on Chip) για το νέο XBOX 360. Πρακτικά αυτό σηµαίνει
ολοκληρωµένη εµπειρία που µπορεί
ότι πήραν τα διάφορα chips και τα έβαλαν όλα µέσα σε ένα, µειώνοντας έτσι το µέγεθος της
να αγοράσει κάποιος που θέλει
πλακέτας, ρίχνοντας την κατανάλωση ρεύµατος και το κόστος κατασκευής. Η πιο σηµαAndroid κινητό ή κάτι σε όχι
ντική συνέπεια όµως είναι η αφαίρεση όλων των κοµµατιών υπεύθυνα για την ψύξη
iPhone πλατφόρµα. Το Android 2.2
όπως ανεµιστηράκια και ψύχτρες που έχει ως αποτέλεσµα την αθόρυβη λειτουρείναι όντως πολύ γρήγορο
γία του.Πρακτικά, το Kinect είναι ένα περιφερειακό που
σε συνδυασµό µε το HTC Sense.
αποτελείται από κάµερα και µικρόφωνο, το οποίο συνδέεται µε την κονσόλα Xbox
Σε αυτό προφανώς βοηθάει και ο
360. Το περιφερειακό αυτό διαθέτει αισθητήρα µε δυνατότητα αναγνώρισης κίνησης όλου του
Snapdragon CPU στο 1GHz..
σώµατος του παίκτη και, κατά συνέπεια, µπορεί να µεταφέρει αυτές τις κινήσεις είτε ως εντολές
Η 3.7” AMOLED µε ανάλυση 480 x 800 WVGA touchεντός των παιχνιδιών, είτε ως έλεγχο στο user interface του συστήµατος.
sensitive screen οθόνη του Desire είναι υπέροχη.
Πηγή: plaisio.gr - Τιµή: 259
Η κάµερα των 5 megapixels µε face detection, geotagging,

Xtreamer eTrayz: Why pay more?
Η Xtreamer είναι µια εταιρία η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή media players. Όµως
το player χωρίς content δεν έχει λόγο ύπαρξης, γι αυτό και η Xtreamer ρίχνει στην αγορά ένα
φτηνό NAS για να καλύψει τις ολοένα και αυξανόµενες ανάγκες σε χωρητικότητα.
To eTrayz έχει µικρές διαστάσεις και δείχνει προσεγµένη και όµορφη κατασκευή. Το NAS σίγουρα
δεν είναι ότι πιο γρήγορο υπάρχει στην αγορά, αλλά µε την χαµηλή του τιµή και το πολύ εύκολο
user interface το κενό αυτό καλύπτεται. Στο hardware, το eTrayz δέχεται 2 δίσκους µε συνολική
χωρητικότητα 4 GB που µπορεί κάποιος να κάνει configure είτε σε RAID 0 (stripe) για ταχύτητα
είτε σε RAID 1 (mirroring) για ασφάλεια. Μπορεί να συνδεθεί στο
δίκτυό σας ασύρµατα µέσω του προεραιτικού Wifi dongle
είτε ενσύρµατα µέσω του Gigabit Ethernet interface.
Το πιο σηµαντικό κοµµάτι έχει να κάνει µε το linux
based OS το οποίο τρέχει το NAS και ήδη χαίρει
πολύ µεγάλης αποδοχής από τους χοµπίστες
οι οποίοι χαιρέτισαν την ανοιχτή αρχιτεκτονική του
και απογείωσαν τις δυνατότητες του. Ενδεικτικά
αναφέρω ότι µπορεί να κάνει τα εξής: να γίνει torrent
client, mail server, database server, photo gallery server,
online shop, p2p client, Print server, Streaming media
server, κ.ά. Σηµαντικό είναι επίσης το χαρακτηριστικό
που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση
στα δεδοµένα τους που βρίσκονται στο NAS,
οπουδήποτε και αν είναι στον κόσµο.
Πηγή: Multirama.gr - Τιµή: 89

widescreen photo capture, αυτόµατη εστίαση και flash αποθηκεύει
στις κάρτες µνήµης microSD που φτάνουν σε χωρητικότητα
τα 32GB. Στα υπόλοιπα ηλεκτρονικά διαθέτει υποστήριξη
για quad band δίκτυα GSM και dual band HSPA µέχρι τα 7.2Mbps,
Bluetooth 2.1 µε EDR, WiFi 802.11 b/g, A-GPS, accelerometer,
πυξίδα, proximity & ambient αισθητήρες, optical trackball & ραδιόφωνο
FM. Η µπαταρία των 1400mAh υπόσχεται µέχρι 6.5 ώρες οµιλίας &
µέχρι 14 ηµέρες standby σε ένα πακέτο µε βάρος µόλις 135 gr
και µήκος λίγο µεγαλύτερο από αυτό του iPhone.
Η Google έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο κοµµάτι του OS
& µαζί µε το επόµενο κινητό που προτείνουµε, είναι ίσως
οι µοναδικές λύσεις
που µπορούν
να σταθούν επάξια
δίπλα στο iPhone
OS και
να συγκριθεί τίµια
τόσο σε software
όσο και
σε hardware.
Πηγή:
Vodafone.gr
Τιµή: 499
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

EKΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Είστε Καθηγητής στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας. Πώς προέκυψε;
Καλές σπουδές, αγάπη για την έρευνα, συνεχής προσπάθεια. Από µηχανικός του ΕΜΠ στράφηκα στο µάνατζµεντ. Τότε ήταν ασυνήθιστο. ∆ιδακτορικό στο London Business School. Εκεί είχα συνεργασία µε εξαίρετους
καθηγητές, έµαθα από αυτούς. Η εµπειρία ήταν πλούσια και καταλυτική. Οι
ευκαιρίες ήλθαν χωρίς να τις περιµένω. Έγινα επίκουρος καθηγητής στο
London Business School και το 1984 εκλέχθηκα στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο (ΑΣΟΕΕ τότε).
Φύση και Τεχνολογία. Tί είδους σχέση;
Η σχέση είναι αµφίδροµη. Η τεχνολογία στηρίζεται σε φυσικούς νόµους,
εργάζεται πάνω σε φυσικές δυνάµεις. Αλλά η σχέση σπάει αν καταναλώνει φυσικούς πόρους που δεν αναπληρώνονται. Αν παραβαίνει τις αρχές
της αειφορίας, της βιώσιµης ανάπτυξης. Πρωτεύει ο σεβασµός στη φύση,
που δεν την ξέρουµε ακόµα. Πολλές εφαρµογές τεχνολογίας αποδείχθηκαν στην πορεία ζηµιογόνες. Π.χ. DTT, φυτοφάρµακα. Άλλες υποβίβασαν
τον άνθρωπο σε επίπεδο µηχανής. Ο σεβασµός στον άνθρωπο, στις ηθικές
αξίες προέχει. Θα στήριζα ολόθερµα την αρχή της προνοητικότητας, της
προσεκτικής δοκιµής πριν τη χρήση τεχνολογιών µε άγνωστες επιπτώσεις.
Αλλά και την καλλιέργεια ηθικών αξιών στους ερευνητές. Νωρίς στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Ασχολούµενος ενεργά µε την περιοχή των Τζουµέρκων, ποιά διαπιστώνετε ότι είναι σήµερα η µεγαλύτερη απειλή ;
Η ερήµωση, η απώλεια ενεργού πληθυσµού. Συνέπεια των εξελίξεων και
στρεβλών µοντέλων ανάπτυξης. Καταλήξαµε να µην υπάρχουν ευκαιρίες
για νέους στα Τζουµέρκα. Πολλοί λίγοι επιστρέφουν, ελάχιστοι ξεκινούν
κάποια βιοποριστική δραστηριότητα στην περιοχή. ∆εν έχουν ακόµα εµφανισθεί ελκυστικές ευκαιρίες και πρότυπα ζωής που θα προσελκύσουν τους
νέους και θα αρχίσει µια τάση επανόδου.
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Έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Ποιές είναι οι βασικές διαφορές που άλλοι
λαοί, σε σχέση µε εµάς, αντιµετωπίζουν το περιβάλλον;
Υπάρχει µεγαλύτερη ευαισθησία, αντίδραση από την κοινωνία των πολιτών, προηγµένες κρατικές και τοπικές πολιτικές, π.χ. ανακύκλωση. Οι
χώρες της δύσης µπήκαν νωρίτερα σε ανάπτυξη και είδαν, θα έλεγα,
µεγαλύτερες ζηµιές στο περιβάλλον. Είδαν τα όρια της φύσης. Αποτέλεσµα ήταν να υπάρξει αντίδραση, µεγαλύτερη κινητοποίηση της κοινωνίας
πολιτών. Η προστασία του περιβάλλοντος έχει µπει πιο βαθειά στην κουλτούρα τους. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη.
Τί θα αλλάζατε από την σηµερινή εικόνα της Ελλάδας;
Υπευθυνότητα και κοινωνική αλληλεγγύη. Αρετές που είχε η Ελλάδα σε
εποχές που ήταν πιο φτωχή.
Αλλά και µια Ελλάδα υπέρµαχο της βιώσιµης ανάπτυξης στη διεθνή σκηνή.
Που να συνδυάζει κοινωνική ευαισθησία, παράδοση, τη σοφία των προγόνων µας µε την τεχνολογία και το νέο. Ένα τρόπο ζωής θα έλεγα.

Ο Σπύρος Λιούκας γεννήθηκε στα Θεοδώριανα το 1947
και τέλειωσε το Α’ Γυµνάσιο Άρτας.
Απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου,
έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων
στο London Business School.

Εξακολουθείτε να επιστρέφετε στο γενέθλιο τόπο, κυριολεκτικά και
µεταφορικά;
Ναι, συχνά πηγαίνω στα Θεοδώριανα, έστω και για λίγο. Εκεί βρίσκω ψυχική γαλήνη. Ανακτώ δυνάµεις. Γυρίζω πίσω σε βασικές ανθρώπινες αξίες.

Στη σχολή αυτή εργάσθηκε στη συνέχεια ως ερευνητής
και µετέπειτα ως καθηγητής.
Το 1984 εκλέχθηκε αναπληρωτής καθηγητής
στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και στη συνέχεια έγινε καθηγητής.
∆ιετέλεσε Πρόεδρος των Τµηµάτων Μάρκετινγκ και ∆ιοικητικής Επιστήµης
και Τεχνολογίας. Σήµερα διδάσκει στα µεταπτυχιακά International MBA,
Athens MBA, ∆ιοίκησης Ανθρωπίνου ∆υναµικού και διευθύνει

Τί σας αρέσει από (σ)την 'Άρτα;
Οι σχέσεις, η πνευµατική και πολιτισµική δραστηριότητα. Αν και οι επαφές
µου έχουν ατονήσει µετά από 15 χρόνια συνολικά στο εξωτερικό.
Τί δεν σας αρέσει από (σ)την Άρτα;
Η ρυµοτοµία, η αισθητική των κτιρίων στα στενά παραδοσιακά σοκάκια
που έγιναν δρόµοι για το αυτοκίνητο.

το νέο µεταπτυχιακό στη ∆ηµόσια Πολιτική και ∆ιοίκηση.
Επίσης διευθύνει το Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηµατικότητας.
Το ερευνητικό του κ. Λιούκα έργο έχει δηµοσιευθεί
στα πιο έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά
και έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης.
Έχει ασχοληθεί ως σύµβουλος επιχειρήσεων και έχει συµµετάσχει
σε πολλές επιτροπές και οµάδες εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;
Να εξαντλήσω την καριέρα µου ως καθηγητής µέχρι το ανώτατο όριο
σύνταξης, Θεού επιτρέποντος. Να ανοίξω δρόµους για νέους εξαίρετους
ερευνητές, να τους βοηθήσω να πετύχουν διεθνή αναγνώριση και καταξίωση. Να προωθήσω την έρευνα για κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων, για επιχειρηµατικότητα, το νέο µεταπτυχιακό για δηµόσια πολιτική και διοίκηση που διευθύνω.

∆ιετέλεσε Πρέσβης της Ελλάδας στον Οργανισµό
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης από το 1996 έως το 2001.
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Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, από τους γονείς σας;
Αγάπη για τον συνάνθρωπο, αλληλεγγύη, κοινωνική προσφορά. A
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