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το µάτι του κυκλώνα, σε αντίθεση µε ό, τι πιστεύεται, επικρατεί
νηνεµία. Οι Άγγλοι ναυτικοί την χαρακτηρίζουν τροµακτική, απαίσια (dreadful). Ίσως, επειδή γνωρίζουν ότι γύρω-γύρω πνέουν
σφοδροί άνεµοι και ξεσπούν τροµερές καταιγίδες.
Σήµερα η ελληνική κοινωνία βρίσκεται στο µάτι ενός οικονοµικού
κυκλώνα, βιώνοντας µια βαθιά οικονοµική κρίση και ύφεση που κανείς δεν
µπορεί να προβλέψει µε ακρίβεια που θα οδηγήσει. Μια παράξενη νηνεµία
επικρατεί, προάγγελος ίσως κοινωνικών καταιγίδων και πολιτικής αναταραχής. Σηµάδια αυτής της θύελλας άρχισαν να φαίνονται στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερµανία. Το µεταπολεµικό κοινωνικό κράτος που οικοδοµήθηκε µε
αγώνες αποδοµείται συστηµατικά και το όραµα µιας Ευρώπης των λαών
ξεθωριάζει όλο και πιο πολύ. Οι ευθύνες ρίχνονται απροκάλυπτα στους
εργαζοµένους, που δεν έµαθαν να ζουν µε λιγότερα. H φράση του Πάγκαλου
«µαζί τα φάγαµε» έχει ακριβώς αυτό το σκοπό, δηλαδή να µας καταστήσει
συνδαιτυµόνες στο µεγάλο φαγοπότι, στο οποίο δυστυχώς ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης ξεχνάει πως δεν είχαµε προσκληθεί - και πως θα µπορούσε
άλλωστε;- και συνένοχους στο παιγνίδι της διαφθοράς. Όχι ότι ο «κυρίαρχος
λαός» είναι αθώος του αίµατος και άµοιρος ευθυνών, αλλά το φακελάκι, από
απόγνωση, στο γιατρό διαφέρει από τη µίζα- SIEMENS, όσο ένα τσέχικο
ποδήλατο από ένα γερµανικό υποβρύχιο.
Θα καταφέρει άραγε να βγεί το καράβι από τη θύελλα που πλησιάζει; Θα
σωθεί άραγε η πατρίδα; Από εκείνους που σε αυτήν την κρίσιµη στιγµή σπεύδουν να βγάλουν δις ευρώ στο εξωτερικό, από εκείνους που κρατάνε το
χρέος της χώρας µας στα χέρια τους, από τα τρωκτικά που λυµαίνονται το
δηµόσιο χρήµα, αποκλείεται. Το έργο το έχουµε ξαναδεί. Και όχι µόνο εµείς.
«Στην αρχή τουλάχιστον θέλαµε να είµαστε συνεπείς, µας διακατείχε ένα
συναίσθηµα ενοχής, τα µέσα ενηµέρωσης είχαν φτιάξει το στερεότυπο ότι ο
λαός είναι τεµπέλης, αµέριµνος και διεφθαρµένος. Όσο περνούσε όµως ο
καιρός και δεν φαινόταν διέξοδος, παρά τις θυσίες, την ανεργία και την κοινωνική περιθωριοποίηση ακόµη και των µεσαίων στρωµάτων, ο κόσµος κατάλαβε ότι δεν είχε τίποτε να χάσει και επαναστάτησε». Έτσι περιγράφει την
κατάσταση που επικρατούσε στην Αργεντινή, πριν από λίγα χρόνια, ο
Claudio Katz, καθηγητής Οικονοµίας στο Πανεπιστήµιο του Μπουένος Άϊρες
(Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 17/10/10) για να συµπληρώσει:
«Η Ελλάδα θα έχει ανάλογη διαδροµή και η κοινωνία θα ισοπεδωθεί, εάν δεν
αναλάβουν οι πιστωτές σας µέρος του χρέους».
Σε όποια χώρα και αν έσπευσε το ∆ΝΤ δεν το έκανε για τη σωτηρία της,
αλλά για να διασφαλίσει τα συµφέροντα των πιστωτών της χώρας, µέσω επαχθών µνηµονίων. ∆υστυχώς αυτό διδάσκει η Ιστορία και αυτή είναι η πικρή
πραγµατικότητα που κάνουµε πως δεν βλέπουµε, ίσως επειδή βρισκόµαστε,
ακόµα, στο µάτι του κυκλώνα A
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VERBATIM
Επιµέλεια: Αγνή Ιωάννου

"Να κάνουµε την Άρτα και την Πρέβεζα προπύργιο
της πράσινης ανάπτυξης"
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ο Γιαννιώτης υποψήφιος
Περιφερειάρχης Ηπείρου,µε το συνδυασµό
«Ήπειρος, Τόπος να ζεις»,«κολακεύει» τους καµπίσιους.
"Θέλουµε την ανάταξη του τόπου"
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ,
υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου
µε την «Αξιοβίωτη Ανάπτυξη»,
µιλάει µε ιατρικούς όρους
για την “εξαρθρωµένη”
Ήπειρο.
«Παλεύουµε για µια κοινωνία που ο πλούτος θα µοιράζεται σε όλους και το
χαµόγελο θα ανθίσει στα χείλη όλων των ανθρώπων»,
αθεράπευτα αισιόδοξος ο ΝΙΚΟΣ ΖΗΚΟΣ, υποψήφιος
Περιφερειάρχης Ηπείρου µε την «Αριστερή Παρέµβαση».
«Οι εκλογές του 2010 πρέπει να αποτελέσουν πεδίο διόρθωσης της λαϊκής
ψήφου σε σχέση µε τις εκλογές του 2009»ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ,υποψήφιος
Περιφερειάρχης Ηπείρου µε το συνδυασµό «Λαϊκή Συσπείρωση»
µιλώντας µε όρους χρηµατιστηρίου.
«Βάζουµε τον πήχη ψηλά, γιατί πιστεύουµε ότι µπορούµε. Έναν ∆ήµο που
θα αγκαλιάσει και θα αφοµοιώσει αρµονικά το σύνολο των δηµοτών στη νέα
πραγµατικότητα, παρέχοντας σε όλους ίσες ευκαιρίες, πέρα από τοπικισµούς και συµφέροντα»
O υποψήφιος δήµαρχος Άρτας ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
εµφανίζεται υπεράνω τοπικισµών και συµφερόντων
"Να πάει και να πεί τί στους κατοίκους του δήµου Ξηροβουνίου ο κ. Παπαβασιλείου; Οι εποχές µε τα καθρεφτάκια και τις φανταχτερές χάντρες έχουν
περάσει ανεπιστρεπτί."
O εν ενεργεία ∆ήµαρχος Ξηροβουνίου και υποψήφιος
µε τη «∆ηµοτική Αλλαγή» ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ
αµφισβητεί εντόνως τις καλές προθέσεις του νοµάρχη.
«Μπορούµε και κυκλοφορούµε στην Άρτα φανερά, στο φως του ηλίου,
χωρίς να φοβόµαστε τίποτε, µε καθαρό κούτελο»,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ, υποψήφιος δήµαρχος Άρτας µε το συνδυασµό
«Γέφυρα στο µέλλον», κόβει τις γέφυρες µε το παρελθόν.
"Ξέρουµε, θέλουµε και µπορούµε"
Η ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, επικεφαλής του συνδυασµού ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ και υποψήφια δήµαρχος στο δήµο Άρτας,
µε τον αέρα της αυτοδιοικητικής εµπειρίας.
«Εµείς το ∆ήµο θα τον πάρουµε και θα τον δώσουµε πάλι πίσω σ’ αυτούς
που τους ανήκει. Στους δηµότες του"
Ο ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ, νυν ∆ήµαρχος Πέτα και υποψήφιος
δήµαρχος του νέου ∆ήµου Ν. Σκουφά, στο ρόλο του υπηρέτη του λαού.
«Οκτώ χρόνια σε αυτήν την αίθουσα ανεβάσαµε το επίπεδο του πολιτικού
διαλόγου και του πολιτικού πολιτισµού σε πολύ υψηλά επίπεδα»
Ο απερχόµενος δήµαρχος ΠΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ, ευλογεί τα γένια του.
«Αποδεσµεύω τους συνεργάτες µου αλλά και τους
φίλους να επιλέξουν και να πράξουν κατά συνείδηση
ως ελεύθεροι πολίτες. Γιατί οι πολίτες δεν είναι ούτε
πραµάτεια ούτε πελατεία ούτε αντικείµενα
συναλλαγής µεταξύ των οποιωνδήποτε “αρχηγών”»
Ο απερχόµενος ∆ήµαρχος Γ. Καραϊσκάκη ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
συνοψίζει την πολιτική του παρακαταθήκη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣYΛΛΗΨΗ
ΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ
Η Τατιάνα Ζώη µε την έκτη ατοµική
έκθεση ζωγραφικής απεικονίζει τις
έννοιες της σύλληψης, της γέννησης και των αποχωρισµών, έχοντας
ως κεντρικό µοτίβο το κουκούλι.
Αυτό άλλοτε λειτουργεί ως ένας
χώρος ασφαλής και προστατευτικός, ως µία µήτρα µε την καθαρά
βιολογική όσο και καλλιτεχνική
σηµασία (εκµαγείο, καλούπι) κι άλλοτε ως µία σκοτεινή και αποπνικτική ειρκτή, από την οποία πασχίζει να βγει στο φως ό,τι κυοφορήθηκε
µέσα σε αυτό: ένας ζωντανός οργανισµός ή ένα έργο τέχνης.
(Η έκθεση εγκαινιάζεται την ∆ευτέρα 8 Νοεµβρίου, στις 8:00 µ.µ.
στην αίθουσα τέχνης Art Zone 42, επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου 42, Αθήνα). A

ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΜΕ ΤΗ LAMIA BEDIOUI
Οι Γιαννιώτες θα έχουν την
ευκαιρία, στις 12 και 13
Νοεµβρίου, να κάνουν ένα
µουσικό ταξίδι µε τη Λάµια
Μπέντουι από τους βεδουίνους της ερήµου έως τις
κορυφές της Θράκης και από
τις αχανείς εκτάσεις της
Συρίας έως στην ιστορική
Προβηγκία.
Η Τυνήσια τραγουδίστρια έγινε γνωστή στο ελληνικό και ευρωπαϊκό
κοινό εξαιτίας του µοναδικού ταλέντου και του ρεπερτορίου της, που
δεν περιορίζεται στα αραβόφωνα παραδοσιακά τραγούδια, αλλά περιλαµβάνει τραγούδια από την πλούσια πολυπολιτισµική λεκάνη της
µεσογείου και όχι µόνο. Οι εκδηλώσεις µε τίτλο "Τραγούδια της Μεσογείου", θα πραγµατοποιηθούν στον χώρο µουσικών συναντήσεων
Χασ'ουµέρ, Αλ. ∆ιάκου 10. Πληροφορίες στο τηλ. 6946300443 A

ΑΡΤΑ 1881 - 1941
Στο βιβλίο του Ελπιδοφόρου Ιντζέµπελη «Άρτα 1881-1941» αποτυπώνεται η περίοδος από τη δεκαετία του 1880 µέχρι το 1941, µέσα
από µία κατατοπιστική ιστορική αφήγηση. Στο βιβλίο περιγράφεται η
ιστορική διαδροµή της πόλης, σε παράλληλη ιστόρηση µε τα σηµαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τότε στην Ελλάδα. Ακολουθούν κείµενα από τον τύπο τα περιοδικά και από αδηµοσίευτα
αρχεία που µας φωτίζουν την
καθηµερινή ζωή. Το κεφάλαιο
µε το απάνθισµα µας φέρνει
στο φως άγνωστες φωτογραφίες και µαζί µε τις διαφηµίσεις της περιόδου 1925-1941
µας συνθέτουν µια όµορφη
εικόνα της Άρτας. (εκδόσεις
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ) A
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ΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ

ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΤΟΣ ΓΠΣ

Θετική ήταν η γνωµοδότηση, παρά την πρόταση αναβολής της συζήτησης που έγινε από την αντιπολίτευση, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Άρτας επί του Β1 σταδίου της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) που αφορά στο ∆ήµο Αρταίων, στα σηµερινά του όρια.
Το ΓΠΣ καθορίζει τις χρήσεις και προβλέπει και τις θέσεις των επεκτάσεων του σχεδίου πόλεως που πρόκειται να γίνουν στα επόµενα χρόνια. Ωστόσο µερικά ερωτήµατα εξακολουθούν να µένουν αναπάντητα:
Υφίσταται Β1 στάδιο της µελέτης του ΓΠΣ χωρίς να έχει υπάρξει γεωλογική µελέτη; Γιατί η γεωλογική µελέτη, ενώ µπορούσε να γίνεται ταυτόχρονα, καθυστερεί πάνω από 8 χρόνια; Για τη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου χρειάστηκε λιγότερος χρόνος. Και το σηµαντικότερο, γιατί η ένταξη
του υπολοίπου τµήµατος στο Τρίγωνο που σηµειωτέον ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ
του ΓΠΣ, εδώ και δεκαετίες, εγκλωβίζεται στη διαδιακασία σχεδιασµού ενός νέου ΓΠΣ, που κανείς δεν γνωρίζει εάν και πότε θα ολοκληρωθεί; 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 µελλοντική επέκταση του ΓΠΣ και επιπλέον αφήνει µια εκτεταµένη ζώνη πρασίνου κατά µήκος της κοίτης,
αποτρέποντας τη δόµηση κοντά στην όχθη. Με τη συγκεκριµένη πρόταση οριοθετείται µια ζώνη µέσου πλάτους τουλάχιστον 80 µέτρων µε
115 στρέµµατα πρασίνου δίπλα στο ποτάµι, έκταση υπερδιπλάσια από
αυτή που προέβλεπαν οι αρχικές µελέτες του ∆ήµου. ∆ηµιουργείται
έτσι ένα µεγάλο πάρκο κατά µήκος του Αράχθου, ένας τόπος αθλοπαιδών, αναψυχής και περιπάτου, για όλους τους κατοίκους της
πόλης. Είναι η µόνη λύση που θα αναβαθµίσει µια καίρια περιοχή της
πόλης και τις σηµαντικές δραστηριότητες που είναι εγκατεστηµένες σ’
αυτήν, όπως το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, οι Σπουδαστικοί Ξενώνες
και το Κτίριο ∆ιοίκησης του Τ.Ε.Ι. που σήµερα έχουν πεταχτεί κυριολεκτικά στα µπάζα και εγκαταλειφθεί σε ένα τριτοκοσµικό περιβάλλον,
δίπλα στον Άραχθο και στο ιστορικό Γεφύρι. Ταυτόχρονα θα αποδοθεί
δικαιοσύνη για όλους εκείνους τους κατοίκους που σχεδόν 20 χρόνια
κρατούνται σε οµηρία. Μια γενιά ήδη έχει φύγει χωρίς να έχει µπορέσει να αξιοποιήσει την περιουσία της. Η µερική πολεοδόµηση είναι η
µόνη εφικτή και άµεσα εφαρµόσιµη λύση, η πραγµατική λύτρωση στο
µακρόχρονο πρόβληµα των κατοίκων και της πόλης. Και αυτό οφείλει

«Αξιοβίωτος» αποδεικνύεται, αγαπητό µου πνεύµα, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριµάνης, διότι,
όπως διαβάζω, όταν εξελέγη Νοµάρχης δεν ανέστειλε την
επαγγελµατική του δραστηριότητα, ως όφειλε, αλλά συνέχισε να έχει ατοµικό εισόδηµα, πλην της νοµαρχιακής αποζηµίωσης, διατηρώντας έτσι το αξίωµα του νοµάρχη- ηλεκτρολόγου-µηχανικού.
«Ήπειρος , τόπος να παί-ζεις» µάλλον παράκουσε ο διακεκριµένος ηθοποιός Γιώργος Αρµένης και κατέρχεται µε το
συνδυασµό του Βαγγέλη Αργύρη «Ήπειρος, τόπος να ζεις».
Όλοι οι υποψήφιοι συνδυασµοί έκλεισαν τα ψηφοδέλτια
τους, αλλά είναι άγνωστο πόσοι και ποιοι θα πάνε, µετά την
7η Νοεµβρίου, για περαίωση.
Στο µεταξύ ο υπουργός Πολιτισµού Παύλος Γερουλάνος
εγκαινίασε το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας. Οι πληροφορίες
ότι εγκαινίασε και πτέρυγα που θα φιλοξενήσει «περαιωµένους πολιτικούς» ελέγχονται ως ανακριβείς.
«Να λειτουργεί ο ∆ήµος µας µε κανονισµούς κι όχι µε αυτοσχεδιασµούς» αναφέρθηκε σε έναν από τους στόχους του ο
υποψήφιος δήµαρχος Αρταίων Γιώργος Παπαβασιλείου. Υπονοεί µήπως, αγαπητό µου πνεύµα, ότι ο πρώην αυτοσχεδίαζε
επί οκταετία;
Από τη δήλωση του υποψήφιου δηµάρχου Χρήστου Παπάζογλου «τα φαγοπότια τελείωσαν για όσους τα ονειρεύονται,
ήρθε η ώρα των πολιτών» τί να συµπεράνω αγαπητό µου
πνεύµα: ότι µέχρι τώρα έτρωγαν µόνο οι πολιτικοί και ήρθε η
ώρα να φάνε και οι πολίτες ή απλώς οι πολίτες είναι λιτοδίαιτοι;
Η αγωνία µου, αγαπητό µου πνεύµα, δεν είναι ποιος θα εκλεγεί σύµβουλος, αλλά πως θα ξεµπλέξουν µεταξύ τους τα
σόγια µετά.

Αντίλογος
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ΑΡΤA

A

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
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Mε τον "Καλλικράτη" συνιστώνται νέοι δήµοι που αποτελούν τον πρώτο
βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για το νοµό Άρτας συνιστώνται οι εξής δήµοι:
1. ∆ήµος Αρταίων µε έδρα την Άρτα, αποτελούµενος από τους δήµους α.
Αρταίων β. Αµβρακικού γ. Βλαχέρνας δ.Φιλοθέης και ε.Ξηροβουνίου, οι
οποίοι καταργούνται.
2. ∆ήµος Νικολάου Σκουφά µε έδρα το Πέτα και ιστορική έδρα το Κοµµένο, αποτελούµενος από τους δήµους α. Πέτα β. Αράχθου
γ. Κοµποτίου και την κοινότητα Κοµµένου, οι οποίοι καταργούνται.
3. ∆ήµος Γεωργίου Καραισκάκη µε έδρα την Άνω Καλεντίνη και ιστορική
έδρα τις Πηγές Τετραφυλίας, αποτελούµενος από τους δήµους α. Ηρακλείας
β. Γεωργίου Καραισκάκη και γ. Τετραφυλίας, οι οποίοι καταργούνται.
4. ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων µε έδρα το Βουλγαρέλι, αποτελούµενος
από τους δήµους α. Αθαµανίας β. Αγνάντων και τις κοινότητες α. Θεοδωριάνων β. Μελισσουργών, οι οποίοι καταργούνται.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ε∆ΡΩΝ
Τα 3/5 των εδρών στα ∆ηµοτικά Συµβούλια κατανέµονται στον επιτυχόντα
Συνδυασµό που εκλέγει τον ∆ήµαρχο και τα 2/5 των εδρών κατανέµονται
στην Αντιπολίτευση. Έτσι η κατανοµή των εδρών των ∆ηµοτικών Συµβούλων
στους 4 ∆ήµους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας είναι η ακόλουθη:
∆ήµος Άρτας: 20 ∆ηµ. Συµβούλους ο ∆ήµαρχος και 13 η Αντιπολίτευση.
∆ήµος Κ. Τζουµέρκων: 16 ∆ηµ. Συµβούλους ο ∆ήµαρχος και 13 η Αντιπολίτευση. ∆ήµος Ν.Σκουφά: 16 ∆ηµ. Συµβούλους ο ∆ήµαρχος και 13 η Αντιπολίτευση. ∆ήµος Γ. Καραϊσκάκη: 13 ∆ηµ. Συµβούλους ο ∆ήµαρχος και 8
η Αντιπολίτευση.

EΚΛΟΓΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Οι σταυροί προτίµησης προκύπτουν ανάλογα µε τις έδρες της ∆ηµοτικής
Ενότητας, στην οποία ψηφίζει κάποιος ψηφοφόρος.
Αν είναι µονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική, τότε ο ψηφοφόρος µπορεί να
βάλει έναν σταυρό στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της επιλογής του, από τη
∆ηµοτική Ενότητα στην οποία ψηφίζει.
Για παράδειγµα στην τριεδρική ∆ηµοτική Ενότητα Βλαχερνών
οι εκλογείς θα βάλουν ένα σταυρό προτίµησης σε υποψήφιο δηµοτικό
σύµβουλο της επιλογής τους.
Εάν η ∆ηµοτική Ενότητα έχει περισσότερες από τρεις έδρες, τότε οι
ψηφοφόροι µπορούν να «σταυρώσουν» από έναν έως τρεις υποψήφιους
∆ηµοτικούς Συµβούλους.
Για παράδειγµα στην τετραεδρική ∆ηµοτική Ενότητα Αµβρακικού, µπορούν να βάλουν από έναν έως τρεις σταυρούς προτίµησης.
Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ανεξάρτητα του αριθµού των εδρών της ∆ηµοτικής Ενότητας, µπορούµε να «σταυρώσουµε» και έναν υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο οποιασδήποτε άλλης ∆ηµοτικής Ενότητας του ψηφοδελτίου,
διαφορετικής από την ∆ηµοτική Ενότητα στην οποία ψηφίζουµε. Έτσι ο
ψηφοφόρος της Βλαχέρνας, εκτός από σύµβουλο της ∆ηµοτικής Ενότητας στην οποία ανήκει, µπορεί να «σταυρώσει» και έναν υποψήφιο σύµβουλο, για παράδειγµα, από τη ∆ηµοτική Ενότητα Αµβρακικού.
Στο διπλανό χάρτη εµφανίζεται αναλυτικά ο αριθµός των υποψήφιων
δηµοτικών συµβούλων σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητας των τεσσάρων δήµων
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
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ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Εκτός όµως από τα δηµοτικά συµβούλια των δήµων, ψηφίζουµε και για
συµβούλια δηµοτι κής κοινότητας στις δηµοτικές κοινότητες και συµβούλια τοπικής κοινότητας στις τοπικές κοινότητες.
Τα συµβούλια αυτά συγκροτούνται και εκλέγονται ως εξής:
Α) Στις τοπικές κοινότητες, που έχουν µέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους
εκλέγεται ένας τοπικός αντιπρόσωπος. Ειδικότερα, ως τοπικός αντιπρόσωπος, εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς του πλειονοψηφήσαντος στην
τοπική κοινότητα συνδυασµού.
Β) Στις τοπικές κοινότητες, που έχουν πληθυσµό από τριακόσιους έναν
(301) µέχρι δύο χιλιάδες (2.000) εκλέγονται µε απλή αναλογική τρεις (3)
σύµβουλοι.
Γ) Στις δηµοτικές όµως κοινότητες - που ονοµάζονται όσα δηµοτικά διαµερίσµατα των πρώην συνενωµένων δήµων έχουν άνω των 2.000 κατοίκων- εκλέγονται ανάλογα µε τον πληθυσµό, 5µελή, 11µελή ή 15µελή συµβούλια.
Για ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό µέχρι 10.000 κατοίκους εκλέγεται
5µελεςσυµβούλιο (π.χ. ∆ηµοτική Κοινότητα Πέτα). Από 10.001 έως 50.000
κατοίκους 11µελες συµβούλιο (π.χ. ∆ηµοτική Κοινότητα Άρτας) και για
50.001 και άνω κατοίκους εκλέγεται 15µελες συµβούλιο (π.χ. ∆ηµοτική
Κοινότητα Ιωαννίνων, η µόνη µε 15µελες συµβούλιο στην Ήπειρο).Σε όλες
τις τοπικές κοινότητες άνω των 300 κατοίκων εκλέγονται τριµελή συµβούλια (π.χ Κωστακιοί) ενώ στις τοπικές κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων
εκλέγεται ένας εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας στο ∆ήµο (π.χ Τοπική Κοινότητα Κορωνησίας).
Με βάση τα παραπάνω εκλέγονται:
11 ∆ηµοτικoί Κοινοτικοί σύµβουλοι στην Άρτα και 5 στην Φιλοθέη.
Από 3 ∆ηµοτικοί Τοπικοί σύµβουλοι στις πρώην Κοινότητες: Κεραµάτες,
Κωστακιοί, Λιµίνη, Βλαχέρνα, Γραµµενίτσα, Κορφοβούνι, Γρίµποβο,
Ροδαυγή, Πιστιανά, Αµµότοπος, Καµπή, Παντάνασσα, Ρόκκα, Αγ. Σπυρίδων, Καλόβατος, Κιρκιζάτες, Ανέζα, Ράχη, Πολύδροσο, Γαβριά, Βίγλα,
Καλογερικό. Από 1 στις πρώην κοινότητες Σκούπα, ∆αφνωτή, Φανερωµένη, Κορωνησία, Στρογγυλή και Ψαθοτόπι, ήτοι 88 τοπικοί σύµβουλοι συνολικά για το ∆ήµο Αρταίων.
Στο ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων ∆ηµοτικούς Τοπικούς συµβούλους εκλέγουν από 3 οι πρώην Κοινότητες Μελισσουργοί, Άγναντα, Καταρράκτης,
Γραικικό, Κουκούλια, Ράµια. Μικροσπηλιά, Λεπιανά, Κυψέλη, Κεντρικό,
∆ίστρατο, Βουργαρέλι, Παλαιοκάτουνο, Κ.Αθαµάνιο, Τετράκωµο, Μεσούντα, Αθαµάνιο, Ανεµοράχη και Θεοδωριάνα και από 1 ∆ηµοτικό Τοπικό
σύµβουλο οι Κτιστάδες, Κ.Καλεντίνη, και Κάψαλα.
Ο ∆ήµος Ν. Σκουφάς εκλέγει από 5 ∆ηµοτικούς Κοινοτικούς συµβούλους
στο Πέτα, Κοµπότι και Νεοχώρι και από 3 στις Σελλάδες, Φωτεινό, Αγία
Παρασκευή, Ακροποταµιά, Λουτρότοπο, Παχυκάλαµο, Περάνθη, Συκιές,
Μεγάρχη, Μαρκινιάδα και Κοµµένο.
Στο ∆ήµο Γ. Καραϊσκάκης εκλέγονται από 3 ∆ηµοτικοί Τοπικοί σύµβουλοι
στις πρώην κοινότητες ∆ηµαριό, ∆ιάσελο, Κλειδί, Πέτρα, Σκουληκαριά,
Άνω Καλεντίνη, Βελεντζικό, ∆ιχοµοίρι, Αστροχώρι, Ελάτη, Καστανιά,
Μεγαλόχαρη, Μεσόπυργος, Μηλιανά και Πηγές και ένας στα Ρετσιανά. A
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Οι αριθµοί στο χάρτη δείχνουν
τον αριθµό των ∆ηµοτικών Συµβούλων
που εκλέγονται σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα
(πρώην ∆ήµοι ή Κοινότητες).

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

∆ΗΜΟΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ

ΤΟΠΙΚΟΙ

ΑΡΤΑΙΩΝ

33

88

Ν.ΣΚΟΥΦΑ

27

48

Γ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

21

46

Κ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

27

60

ΣΥΝΟΛΟ

108

242
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Συνέντευξη: Ντίνος Γιώτης
Για όλα τα θέµατα, που ζητάτε τις απαντήσεις και τις προτάσεις µας θα
πρέπει να πω εκ προοιµίου, ότι είναι γνωστά σε εµάς. ∆εν προσπαθούµε
να διαµορφώσουµε σήµερα προεκλογική προγραµµατική άποψη. Αντίθετα
έχουµε διαρκή ενασχόληση µε τα συγκεκριµένα ζητήµατα µέσα από το
θεσµικό µας ρόλο, ως υπαρκτή αυτοδιοικητική παράταξη και δύναµη. Η
δράση µας έχει καταγραφεί στη συνείδηση όλων των Αρτινών, που µαζί
βρεθήκαµε στη διεκδίκησή τους.
Τί θα κάνετε για το Ξενία και το Κάστρο;
Οι παλινωδίες όλων των προηγούµενων χρόνων, οι λανθασµένοι χειρισµοί
έφεραν τη συγκεκριµένη υπόθεση στη σηµερινή κατάσταση. Χρόνια τώρα
σε όλες τις διαδικασίες έχουµε τοποθετηθεί για όλες τις πτυχές του ζητήµατος. ∆εν είναι πραγµατικά ο χρόνος για να τις επαναλάβουµε, ούτε να
αποδώσουµε ευθύνες. Η κοινωνία της Άρτας γνωρίζει πολύ καλά ποιοί
φέρουν την ευθύνη. Έχοντας γνώση όλων όσων έχουν συµβεί, εµείς νοιαζόµαστε για το αύριο. Αυτό σηµαίνει, ότι θα συνεχίσουµε τη διεκδίκηση
για την ανάδειξη του Κάστρου, ως ένα από τα πλέον σηµαντικά ιστορικά
Μνηµεία της περιοχής και την απόδοση του Κάστρου στο σύνολό του
στους Αρτινούς. Έτσι το πρώτο βήµα µας αναλαµβάνοντας την ευθύνη
του ∆ήµου Αρταίων είναι η κίνηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για
την άρση της απόφασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου, που
δεν χαρακτηρίζει διατηρητέο το «ΞΕΝΙΑ» παρά την αναγνωρισµένη διεθνώς αρχιτεκτονική του αξία. Εξάλλου είναι σε όλους γνωστό, πως ό,τι
γκρεµίζεται σε αρχαιολογικό χώρο δεν ξαναχτίζεται. Από εκεί θα ξεκινήσουµε.
Τί θα κάνετε για το Τουριστικό Περίπτερο;
Άλλη µια ανοιχτή πληγή της περιοχής µας. Προέχει η πολεοδοµική τακτοποίηση του δηµοτικού ακινήτου, χωρίς η αξιοποίησή του να αλλοιώνει το
φυσικό περιβάλλον . Είναι ένα δηµοτικό ακίνητο, σε πλεονεκτική θέση,
που ο ∆ήµος Αρταίων µπορεί να προσφέρει στους πολίτες του και τους
επισκέπτες του µε τους καλύτερους όρους.
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Τί θα κάνετε για τα Ψαροπλιά;
Έχουµε διατυπώσει όλο το προηγούµενο διάστηµα σαφή και στοχευµένη
πρόταση. Αυτή και θα υλοποιήσουµε ως ∆ηµοτική Αρχή. Θα προκηρύξουµε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για την πολεοδοµική ενοποίηση του
συγκεκριµένου χώρου µε την κεντρική πλατεία και την ανάδειξή του ως
δηµόσιου χώρου στον οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Οι υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις µπορούν να µετατραπούν σε πολυχώρο
τέχνης και πολιτισµού στην καρδιά αυτού του ∆ήµου.
Τί θα κάνετε για το Στρατόπεδο Παπακώστα;
Το συγκεκριµένο θέµα έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε το ζήτηµα του
Κάστρου. ∆εν είναι δηµοτικό ακίνητο, ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο. Άρα η
παραχώρησή του στο ∆ήµο θα πρέπει να είναι αντικείµενο σθεναρής διεκδίκησης. Αυτό απαιτεί τη σύµπραξη όλων των δυνάµεων και των τοπικών
φορέων στη διαµόρφωση µιας ρεαλιστικής πρότασης µε δεδοµένο τις ανάγκες και την αναπτυξιακή προοπτική του νέου «Καλλικράτειου» ∆ήµου
Αρταίων.
Τί θα κάνετε για το σχέδιο πόλης στο (υπόλοιπο) Τρίγωνο και την Ελεούσα;
Πρόσφατα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο παραλάβαµε τη Β1 φάση της µελέτης
του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, όπου αποτυπώνει πρόταση επέκτασης. Με όσα περιγράφει η µελέτη συµφωνούµε. αλλά για να γίνει Σχέδιο Πόλης και να ισχύει απαιτούνται και άλλα πολλά βήµατα. Ταυτόχρονα
πρέπει να αντιµετωπιστούν και οι περιπτώσεις, που αν και προβλέπονται
στο ισχύον Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για να είναι δυνατή η πολεοδόµησή τους.
Η δική µας πρόθεση είναι αυτά να γίνουν µε γρήγορους ρυθµούς και
καθαρούς κανόνες. Το Σχέδιο Πόλης εµείς ούτε το «πουλάµε» προεκλογικά, ούτε το «τάζουµε» στους ηµέτερους. Εµείς είµαστε η εγγύηση – και το
γνωρίζουν όλοι αυτό- τα επόµενα βήµατα να γίνουν και γρήγορα και µε
διαφάνεια. Γιατί πιστεύουµε, ότι η πόλη ασφυκτιά πολεοδοµικά και γιατί
επιτέλους µετά και τον «Καλλικράτη» θα πρέπει να βάλουµε τον Άραχθο
στο επίκεντρο του νέου ∆ήµου. A

ARTA PRESS 55

10/20/10

10:16 AM

™ÂÏ›‰·9

°π∞¡¡∏™
¶∞¶∞§∂•∏™
°∂ºÀƒ∞ ™∆√ ª∂§§√¡

Τί θα κάνετε για το Ξενία και το Κάστρο;
Είναι πραγµατικά µια πληγή η ιστορία αυτή. Εγώ προσωπικά πικραίνοµαι
γιατί αν και έχω τόσα βιώµατα από τον χώρο, τα παιδιά µου δεν είχαν την
δυνατότητα να τον απολαύσουν όπως οι προηγούµενες γενιές. Παρόλα
αυτά τα τελευταία χρόνια αναλωθήκαµε σε µια διαδικασία προγραµµατικών
συµβάσεων, οι οποίες κατά την γνώµη µας, µε ευθύνη του Υπουργείου
Πολιτισµού δεν ενεργοποιήθηκαν, καθιστώντας τες ανενεργές. Την προηγούµενη πενταετία διαφάνηκε ότι η πολιτική βούληση ήταν αντίθετη µε την
βούληση των δηµοτών στο θέµα του ΞΕΝΙΑ. Και αυτό γέννησε µια φυσιολογική και αναµενόµενη αντίδραση πολιτών. Το πρώτο βήµα που πρέπει να
γίνει είναι η επανεξέταση της διαδικασίας συµφωνίας µε το ΥΠΠΟ για την
περίπτωση του ΞΕΝΙΑ, αυτή το φορά µε την συµµετοχή των δηµοτών.
Πολύς χρόνος χάθηκε…
Τί θα κάνετε για το Τουριστικό Περίπτερο;
Η απερχόµενη ∆ηµοτική αρχή γνωρίζουµε καλά ότι έκανε µια αξιόλογη
προσπάθεια, προκειµένου να βρεθεί λύση στην υπόθεση της νοµιµοποίησης του Τουριστικού Περιπτέρου της Άρτας. Με σκοπό να αναπτυχθεί ένα
θεµατικό πάρκο αναψυχής, για το οποίο και άρχισαν σχετικοί σχεδιασµοί.
Στόχος µας πλέον θα είναι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου, προκειµένου να λειτουργήσει ως εναλλακτική διασκέδαση των πολιτών, µε τον
παράλληλο σεβασµό όµως στον περιβάλλοντα χώρο του δάσους, αλλά και
του Νοσοκοµείου.
Τί θα κάνετε για τα Ψαροπλιά;
Τα Ψαροπλιά είχαν ξεκινήσει επί εποχής Βάγια να σχεδιάζονται ως τα
«Λαδάδικα» της Άρτας, δηλαδή ένας τόπος µε τοπικό – λαϊκό χρώµα, στην

συνέχεια εξελίχθηκαν σε σηµείο αναφοράς για την ανάπτυξη Πολυχώρου
µε εµπορικό χαρακτήρα. Η δεύτερη επιλογή, που έγινε αποδεκτή από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως συµφερότερη για τα οικονοµικά συµφέροντα του
∆ήµου, έτυχε σοβαρής αµφισβήτησης από την τοπική κοινωνία. Την τοπική κοινωνία, είναι σαφές ότι δεν µπορούµε να την παραγνωρίσουµε. Όµως
πρέπει και για την υπόθεση αυτή να υπάρξει συγκεκριµένη πρόταση, την
οποία και να υλοποιήσουµε. Γιατί υπάρχει σήµερα µια πανσπερµία διαφορετικών απόψεων, αντιδραστικών στην απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αλλά και πάλι χωρίς µια συγκεκριµένη γραµµή.
Τί θα κάνετε για το Στρατόπεδο Παπακώστα;
Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγµατα το Στρατόπεδο Παπακώστα τείνει να
καταστεί το κέντρο των ∆ήµων Αρταίων και ∆ήµου Νικολάου Σκουφά. Τα
τελευταία χρόνια έχει γίνει µια διαδικασία επικαιροποίησης αποφάσεων –
αιτήσεις προς το ΥΕΑ για την απόδοση του στρατοπέδου κατά χρήση
κυριότητα στον ∆ήµο Αρταίων. Η χρήση του θα είναι αµιγώς ψυχαγωγική,
ως συνέχεια του αθλητικού κέντρου και του παραλίµνιου πάρκου της
Άρτας
Τί θα κάνετε για το σχέδιο πόλης στο (υπόλοιπο) Τρίγωνο και την Ελεούσα;
Το σχέδιο πόλης της Άρτας θα αναδιαµορφωθεί. Σύµφωνα και µε τις προτάσεις των επιστηµόνων είναι βέβαιο ότι θα περιλαµβάνει το υπόλοιπο Τρίγωνο και την Ελεούσα, αλλά πλέον µε άλλα δεδοµένα και ενδεχοµένως µε
χρήσεις που θα προκύψουν έχοντας υπόψη και τις ανάγκες του υπόλοιπου
∆ήµου … Το Τρίγωνο και η Ελεούσα, ή ειδικότερα ο χώρος γύρω από το
Γεφύρι της Άρτας καθίσταται κέντρο του ∆ήµου µας. Ενδεχοµένως κάποιες διοικητικές υπηρεσίες να πρέπει να µεταφερθούν εκεί. A

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι υποψήφιοι δήµαρχοι Γιώργος Παπαβασιλείου και Χρήστος Παπάζογλου δεν µας απάντησαν.
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Έχουµε µπροστά µας πολύ δουλειά και µεγάλους αγώνες
για να γίνει ο νέος δήµος της Άρτας, δήµος της συµµετοχής, της αλληλεγγύης , της κοινωνικής συνοχής και της
αναπτυξιακής προοπτικής.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πρώτη οµάδα, που θα κληθεί να αναλάβει τη ∆ιοίκησή του, να γνωρίζει τις κοινωνικές ανάγκες, να θέλει να διεκδικήσει µαζί µε τους πολίτες
και να µπορεί να δώσει τις λύσεις. Η «∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ» είναι αυτή η εγγύηση.
Eµείς την αυτοδιοίκηση την αντιλαµβανόµαστε σοβαρά,
χωρίς αποκλεισµούς και κοµµατικές παρωπίδες.
Προερχόµαστε απ’ αυτή, πάνω από 12 χρόνια την υπηρετούµε και στοχεύουµε µόνο σ’ αυτή. Και αυτό είναι ένα απ’
τα ισχυρά πλεονεκτήµατα που έχουµε στην εκλογική µάχη
του Νοέµβρη. Είναι ένας από τους λόγους που οι συµπολίτες µας µας θεωρούν τον µοναδικό αξιόπιστο εγγυητή
για ένα ∆ήµο χωρίς αποκλεισµούς κέντρου και περιφέρειας, για ένα ∆ήµο αποτελεσµατικό, που γνωρίζει τα προβλήµατα και τους τρόπους να τα λύσει, από τα αγροτικά
προβλήµατα και τα προβλήµατα οδοποιίας στο ∆ήµο
Αµβρακικού, τα προβλήµατα αποχέτευσης οµβρίων στο
∆ήµο Βλαχερνών, την καθαριότητα και το κυκλοφοριακό
στον παλιό ∆ήµο Αρταίων µέχρι την οδοποιία στο ∆ήµο
Ξηροβουνίου και τους αγροτικούς δρόµους και τα έργα
υποδοµής στη Φιλοθέη.
Οι συµπολίτες µας γνωρίζουν πολύ καλά πως µόνο εµείς
και ξέρουµε και θέλουµε και µπορούµε. A
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Η ώρα των αποφάσεων της κοινωνίας έχει φθάσει. Από
τον Ιούνιο που ανακοινώθηκε η απόφασή µου, να είµαι
υποψήφιος δήµαρχος στον Καλλικράτειο ∆ήµο Αρταίων
µέχρι και σήµερα, παγιώθηκε εντονότερα η αντίληψη της
ανάγκης να έρθουν οι κοινωνίες και οι πολίτες πιο κοντά,
ξεπερνώντας τις διαφορές και όσα στο παρελθόν τους
χώριζαν. Τα µηνύµατα που έρχονται είναι ελπιδοφόρα,
δηµιουργούν αίσθηση για µια καλύτερη τοπική κοινωνία,
έναν καλύτερο ∆ήµο Αρταίων.
Έχω επισηµάνει ότι ο ∆ήµος Αρταίων, ως Καλλικράτειος
∆ήµος, είναι µια επένδυση για το µέλλον της περιοχής και
όρος για την ανάπτυξη της. Η ευθύνη είναι µεγάλη, όπως
επίσης και οι προοπτικές.
Αυτό όµως σηµαίνει ότι κλείνει και ο κύκλος του µέχρι
σήµερα µοντέλου της Αυτοδιοίκησης. Ο Νόµος του Καλλικράτη δηµιουργεί τοµές, τις οποίες οι υπάρχοντες οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης φαίνονται αδύναµοι να παρακολουθήσουν. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι και οι άνθρωποι
που έχουν ασχοληθεί µε την Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να
προσαρµοστούν και να µείνουν στο περιθώριο. Αντιθέτως,
οφείλουν να κάνουν την δική τους υπέρβαση και να αγωνιστούν µε το ίδιο σθένος και το ίδιο πάθος, για µια διευρυµένη κοινωνία, από αυτήν που µέχρι σήµερα είχαν
ασχοληθεί.
Και σε αυτήν την κατάσταση περισσεύουν στ’ αλήθεια οι
προσπάθειες µισαλλοδοξίας, αντιπαράθεσης άνευ ουσίας
και προσωπικών αντεγκλήσεων. Σε εµάς δεν έχουν πέραση τέτοιου είδους τακτικές. Μπορούµε και κυκλοφορούµε
στην Άρτα φανερά, στο φως του ηλίου, χωρίς να φοβόµαστε τίποτε, µε καθαρό κούτελο. Είµαστε µέλη αυτής της
κοινωνίας, ζούµε σε αυτήν και αγωνιούµε για το καλύτερο
για αυτήν. ∆εν θέλουµε την κοινωνία αυτή να την χωρίσουµε, δεν θέλουµε να διχάσουµε τους πολίτες.
Γι’αυτό και µέχρι σήµερα, προχωρήσαµε µε βήµατα τολµηρά, αλλά και σεβόµενοι τις προσδοκίες και τους όρους
συµπεριφοράς της κοινωνίας. ∆εν προκαλούµε αντιπάλους, δεν αντιπαρερχόµαστε σε προσωπικό επίπεδο,
έχουµε καθαρές πολιτικές απόψεις για τις οποίες ζητάµε
να κριθούµε. Γι’αυτό και η κοινωνία αµέσως έσπευσε να
µας επικροτήσει. Έστω κι αν η παρουσία µας στεναχωρεί
πολλούς, θα συνεχίσουµε στο ίδιο πνεύµα της εγκράτειας
και του πολιτικού πολιτισµού να πορευόµαστε. A
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Η συνένωση των ∆ήµων Ανωγείου, Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και
της ιστορικής κοινότητας Κρανιάς δηµιουργεί ένα ∆ήµο µε σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και ανοίγει προοπτικές για τους κατοίκους του.
Σ’ αυτή την καινούργια για όλους µας πραγµατικότητα, καλούµαστε
σήµερα να καταστρώσουµε µαζί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο.
Η απάντηση µας, ως πολίτες του τόπου αυτού, στη συγκεκριµένη
πρόκληση πρέπει να είναι άµεση και αποτελεσµατική µε ένα σχέδιο
που θα εστιάζεται στην περιφερειακή ανάπτυξη, την χωροταξία και
την αειφορία. Ένα σχέδιο που µας θέλει όλους συµµάχους για να
διαµορφώσουµε από κοινού το µέλλον του τόπου που αγαπάµε.
Αυτή δεν είναι µόνο δική µου φιλοσοφία, είναι η φιλοσοφία όλων
µας. Στη δηµοτική µας οµάδα , «∆ήµος για τον Πολίτη», έχω δίπλα
µου δηµότες, ανθρώπους της αυτοδιοίκησης και κατοίκους που
πιστεύουν απόλυτα στις τοπικές κοινωνίες και στο συλλογικό όραµά
τους. Ανιδιοτελείς πολίτες, έµπειρους αλλά και νέους, έτοιµοι να
ενισχύσουν το όραµα µας και να υλοποιήσουν το πρόγραµµα µας.
Προχωράµε την κοινή µας προσπάθεια χωρίς µεγάλα λόγια, αλλά µε
πρόγραµµα και σχέδιο, δουλειά και µεράκι, σεβασµό στον πολίτη και
τα προβλήµατά του.
Είµαστε αποφασισµένοι για οποιαδήποτε σύγκρουση, προκειµένου
να υπερασπίσουµε τα συµφέροντα των δηµοτών µας
Είµαστε αισιόδοξοι και έτοιµοι για την επόµενη ηµέρα. A
∆ηµήτριος Γιολδάσης
Υποψήφιος δήµαρχος Ζηρού

æ∞ƒ√¶§π∞
√È ÔÏ›ÙÂ˜ Ó›ÎËÛ·Ó
Μετά από 8 µήνες προσπάθεια και αφού τα βάλαµε µε Θεούς και δαίµονες, η εργολαβία στα Ψαροπλιά µαταιώθηκε (!!!) Η µελέτη του
Αρτινού αρχιτέκτονα κ. Γιώργου Ζιώβα, κρίθηκε από το Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων ικανή, ώστε να κηρυχτούν τα κτήρια της
παλαιάς Ψαραγοράς της Άρτας διατηρητέα.
Η κοινή αυτοψία Πανταζή- ∆ηµάρχου, που πρότεινε να κατεδαφιστούν τα κτήρια της Ψαραγοράς, πετάχτηκε από τους υπεύθυνους
του πολιτισµού της Ελλάδας, στον κάλαθο των αχρήστων!
Οι µελετητές, οι εργολάβοι και οι κάθε λογής αρµόδιοι έµειναν µε τα
σχέδια του εµπορικού κέντρου στα χέρια. Το ιστορικό κέντρο της
Άρτας δεν αντέχει άλλο τσιµέντο. Αυτή η νίκη των πολιτών πρέπει να
είναι οδηγός και για άλλες περιπτώσεις που η ασυδοσία της εξουσίας
απειλεί τα µνηµεία της πόλης. A
Στάθης Μπαρτζώκας
Ψυχίατρος- Ψυχοθεραπευτής
Υποψήφιος ∆.Σ. µε την Όλγα Γεροβασίλη
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Του Γιάννη Παπαδηµητρίου
Μπορεί η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. (Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Ορµητήριο)
για την Ήπειρο», που διεκδικεί την ψήφο των πολιτών της Ηπείρου για τις
περιφερειακές εκλογές να είναι καινούργια, όµως δεν ξεκινάει από το
µηδέν. Όσοι την ιδρύσαµε, αγωνιζόµαστε χρόνια σε συλλογικότητες για
την υπεράσπιση των εργασιακών και ανθρώπινων δικαιωµάτων, του κοινωνικού κράτους, του περιβάλλοντος και των δηµόσιων αγαθών. Ανάµεσα
στους αγώνες αυτούς ξεχωριστή θέση κρατάει η νικηφόρα µάχη για τη
σωτηρία του Αράχθου από το φράγµα του Αγίου Νικολάου. Μια µάχη που
τη δώσαµε µαζί, Άρτα και Γιάννενα, και οικοδοµήσαµε ένα διαφορετικό
«Καλλικράτη». Όχι τον αυταρχικό της κυβέρνησης αλλά τη δική µας περιφερειακή ενότητα των κινηµάτων των ενεργών πολιτών. Για εµάς στην
ενεργοποίηση των πολιτών βρίσκεται το κλειδί για το αύριο της Ηπείρου, η
µόνη εγγύηση για µια καλύτερη κοινωνία. Σε µια εποχή κατεδάφισης δικαιωµάτων και κατακτήσεων δεκαετιών καλούµαστε να προβάλουµε σθεναρή
αντίσταση στην πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, µε την στήριξη της
Ν.∆. και του ΛΑΟΣ, και στο αντιδραστικό µνηµόνιο. Θεωρούµε ότι το δίληµµα «ενάντια στο µνηµόνιο» ή «µε αυτοδιοικητική λογική» είναι πλαστό,
καθώς το πρόγραµµα «Καλλικράτης» είναι το «µνηµόνιο στην Αυτοδιοίκηση», προβλέπει δηλαδή τη δραστική περικοπή των κοινωνικών της δαπανών. Ενώ η Αυτοδιοίκηση επιφορτίζεται µε νέες αρµοδιότητες, όχι µόνο
στερείται των αναγκαίων µέσων ανταπόκρισης σε αυτές αλλά ο Καλλικράτης επιβάλλει και µείωση των πόρων της κατά 1,5 δις ευρώ για το διάστη-
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µα 2011 – 2013, µε προφανείς συνέπειες την υποχρηµατοδότηση και την
εγκατάλειψη υπηρεσιών και έργων, την απόλυση χιλιάδων εργαζόµενων,
και την κατάρρευση και ιδιωτικοποίηση στρατηγικών της λειτουργιών.
Σ’ αυτό το οδυνηρό για τον κόσµο της εργασίας πλαίσιο καλούµαστε να
αποφασίσουµε για το αύριο της Ηπείρου, µιάς περιφέρειας µε έντονη πολιτιστική ταυτότητα και ενότητα, µε τον πλούτο της φύσης και την περηφάνεια των ανθρώπων της αλλά και µε µεγάλα προβλήµατα, στρεβλώσεις και
εσωτερικές ανισορροπίες. Εµείς θεωρούµε ότι η κατάσταση αυτή δεν
οφείλεται ούτε στο ορεινό ανάγλυφο ούτε στην κακή τύχη της Ηπείρου.
Αντίθετα απορρέει από τα αδιέξοδα του κυρίαρχου παραγωγικού και καταναλωτικού µοντέλου, από τις επιλογές των δυνάµεων του κεφαλαίου και
των εκπροσώπων του δικοµµατισµού στην Αθήνα και την Ήπειρο, από την
αυξανόµενη δύναµη ιδιωτικών συµφερόντων και την εµπορευµατοποίηση
του περιβάλλοντος, από την αδιαφάνεια και την πελατειακή λογική, από
την οποία έχουµε όλοι αηδιάσει.
Αυτή την εικόνα θέλουµε να την αλλάξουµε. Ιδρύσαµε ένα Αυτοδιοικητικό
Ριζοσπαστικό Ορµητήριο για να εφορµήσουµε στο αύριο της Ηπείρου και
να εκπροσωπήσουµε την Ήπειρο των αγώνων, της πολιτιστικής δηµιουργίας και της κοινωνικής προσφοράς. Θα είµαστε στην καρδιά των προσπαθειών, και µέσα στο Περιφερειακό Συµβούλιο και έξω από αυτό, για τη
δηµιουργία ενός µάχιµου αντιπολιτευτικού πόλου απέναντι στο δικοµµατισµό και το νεοφιλελευθερισµό. A
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∆ηµιουργείται ο θεσµός του αιρετού Περιφερειάρχη και του αιρετού
περιφερειακού Συµβουλίου.
Καταργούνται οι νοµάρχες και αντικαθίστανται από τους αντιπεριφερειάρχες
Καταργείται η δυνατότητα εκλογής δηµάρχου µε ποσοστό 42% από
την πρώτη Κυριακή, το οποίο ίσχυσε για πρώτη φορά στις προηγούµενες εκλογές του 2006. Τώρα, για να εκλεγεί κάποιος δήµαρχος από την
πρώτη Κυριακή, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 50% συν 1 ψήφο.
Μειώνεται το ηλικιακό όριο εκλογιµότητας από το 21ο έτος στο 18ο έτος
για θέσεις περιφερειακών συµβούλων, δηµοτικών συµβούλων, συµβούλων
τοπικής και δηµοτικής κοινότητας και εκπροσώπων τοπικής κοινότητας.
∆ίνεται το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε οµογενείς και
νοµίµως διαµένοντες αλλοδαπούς.
Ορίζεται ποσόστωση συµµετοχής των γυναικών κατά το 1/3 του συνολικού αριθµού των αιρετών οργάνων, η οποία θα πρέπει να αποτυπώνεται και στα ψηφοδέλτια.
Καθιερώνονται αυστηρά ασυµβίβαστα τόσο για τους αιρετούς στον
δήµο όσο και στην περιφέρεια.
Για πρώτη φορά προβλέπεται η αναστολή οποιασδήποτε επαγγελµατικής δραστηριότητας του δηµάρχου σε δήµους άνω των 10.000 κατοίκων. Ειδικά για τη δηµοτική περίοδο 2011-2014 η αναστολή ισχύει για
δήµους µε πληθυσµό άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων
Οι εκλογές αυτοδιοίκησης θα γίνονται πλέον κάθε πέντε χρόνια, την
ηµέρα των Ευρωεκλογών. Ειδικά για τις πρώτες εκλογές µε τον «Καλλικράτη» η θητεία των νέων αυτοδιοικητικών οργάνων θα αρχίσει την
1η Ιανουαρίου 2011 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2014. A

•
•
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•
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¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ ∏¶∂πƒ√À
Στην περιφέρεια Ηπείρου εκλέγεται ενας περιφερειάρχης για ολη την
περιφέρεια, και για κάθε µία απο τις περιφερειακές ενότητες (πρώην
νοµοί) εκλέγονται ενας αντιπεριφερειάρχης και περιφερειακοί σύµβουλοι. Ο κάθε συνδυασµός εχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για κάθε περιφερειακή ενότητα στο οποίο αναγράφεται το όνοµα του υποψηφίου περιφερειάρχη, το όνοµα του υποψηφίου αντιπεριφερειάρχη για την συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα και τα ονόµατα των υποψηφίων περιφερειακών συµβούλων επίσης για την συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα. Ο περιφεριεάρχης και ο αντιπεριφερειάρχης εκλέγονται αν εκλεγεί
ο συνδυασµός και δεν χρειάζεται σταυρός προτίµησης. Σταυρός προτίµησης µπαίνει µόνο για την επιλογή των υποψηφίων περιφερειακών
συµβούλων. Ο µέγιστος αριθµός των σταυρών προτίµησης που επιτρέπονται εξαρτάται απο τον συνολικό αριθµό των περιφερειακών συµβούλων που έχει η κάθε περιφερειακή ενότητα. Έτσι στην περιφέρεια
Ηπείρου, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, το Περιφερειακό
Συµβούλιο θα απαρτίζεται από 51 µέλη (24 από τα Ιωάννινα, 11 από την
Άρτα, 9 από την Πρέβεζα και 7 από τη Θεσπρωτία) A

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΝΒΟΥΛΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
(κατά µέγιστο)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

24

4

ΑΡΤΑΣ

11

3

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

7

2

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

9

3
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∞ﬁ ÙËÓ ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ÙË˜ ÕÚÙ·˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ ÙÔ 1881 Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¢Â‡ÙÂÚÔ ¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ ¶ﬁÏÂÌÔ (1943),
¤Ú·Û·Ó ·ﬁ ÙËÓ ÕÚÙ· ¤ÍÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙË ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÛÎﬁËÛË ÙË˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙË˜ ÚÔÔÏÂÌÈÎ‹˜ ÕÚÙ·˜,
ÂÈÏ¤Í·ÌÂ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡ÌÂ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¿ÊËÛÂ ›Ûˆ ÙÔ˘ Ô Î¿ıÂ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜.
°È· Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ ÔÌÔÈﬁÙËÙÂ˜ ÌÂ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Î·È Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ˜.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (1883-1895)

Στις πρώτες δηµοτικές εκλογές (29 Μαίου 1983)
που έγιναν στην Άρτα, µετά την απελευθέρωσή
της από τους Τούρκους (24 Ιουνίου 1881) δήµαρχος
εξελέγη ο Ιωάννης Αντωνόπουλος. Η δράση του ωστόσο είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, όταν ως µέλος του Ελληνικού Κοµιτάτου, είχε φυλακιστεί επί Τουρκοκρατίας. Ο Ιωάννης Αντωνόπουλος παρέµεινε ∆ήµαρχος της Άρτας τρεις περίπου τετραετίες (18831895) αν και ο πολιτικός του αντίπαλος ήταν ο πανίσχυρος οικονοµικά και
κοινωνικά εκείνη την εποχή, Ιωάννης Καραπάνος.
Η Άρτα της εποχής του Αντωνόπουλου ήταν µια τουρκόπολη. Το ρολόι
χτυπούσε ακόµα την δωδεκάτη ώρα στις έξι το πρωί. Αρκετοί µιναρέδες
εξακολουθούσαν να υψώνονται στον ουρανό. Η σηµερινή πλατεία «Σκουφά» ήταν καπνοτόπι. Ο κεντρικός δρόµος ήταν ένα σοκάκι µε πολλές
στροφές και γωνίες, µε χαµόσπιτα, που δεν είχαν ούτε µπουχαριά για τον
καπνό. Ο δρόµος αυτός κοβόταν σε αρκετά σηµεία από ρέµατα µε ξυλογέφυρες. Ο νυκτερινός φωτισµός ήταν ανύπαρκτος . Οι χασάπηδες έσφαζαν ελεύθερα όπου ήθελαν, για αυτό και οι δρόµοι ήταν γεµάτοι αίµατα
και µύγες. Σε αυτήν την τουρκόπολη ο Ιωάννης Αντωνόπουλος προσπάθησε να βάλει κάποια τάξη, µε τα πενιχρά οικονοµικά του ∆ήµου.
Το πρώτο δηµαρχείο της πόλης εγκαταστάθηκε σε ένα κτίριο, που βρισκόταν στην πλατεία Μονοπωλείου, µεταξύ των οδών Αγίας Σοφίας και
Σταµατελοπούλου. ∆υστυχώς δεν διασώθηκαν τα αρχεία της ∆ηµαρχίας
και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Έτσι δεν
υπάρχει γραπτή µαρτυρία για τη δράση του ως ∆ηµάρχου.
Υπήρξε ιδρυτής της Εταιρίας Φιλαρµονικής Μουσικής από την οποία
προήλθε ο σηµερινός µουσικοφιλολογικός σύλλογος «Σκουφάς». Απέτυχε να επανεκλεγεί στις δηµοτικές εκλογές του 1895 και δύο χρόνια αργότερα πέθανε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ
(1895-1899 και 1903-1907)
∆εύτερος δήµαρχος της Άρτας εκλέχτηκε το ο Ευάγγελος Γαρουφαλιάς, σε ηλικία 30 χρόνων. Ο Γαρουφαλιάς
ήταν γιος του βουλευτή Πέτρου Γαρουφαλιά, από παλιά
οικογένεια της πόλης. Σπούδασε νοµικά και δικηγόρησε
στην Άρτα. Τάχθηκε αµέσως στο πλευρό των φτωχών τάξεων
και σύντοµα έγινε δηµοφιλής στον αρτινό λαό. Εκλέχτηκε πανηγυρικά το 1895, παραιτήθηκε το 1899 και εκλέχτηκε βουλευτής. Επέστρεψε
ξανά ως δήµαρχος στις εκλογές του 1903 και στη συνέχεια εκλεγόταν
επανειληµµένα βουλευτής. Από τις πρώτες του ενέργειες ήταν να ενισχύσει οικονοµικά τους φτωχούς συµπολίτες του, να µεταφέρει το
∆ηµαρχείο σε ευπρεπές κτίριο, να αρχίσει την κατασκευή της πλατείας
«Σκουφά» και να διορίσει γραµµατοδιδάσκαλους. Πρωτοστάτησε στην
ίδρυση του συλλόγου «Σκουφάς» µε τη συγκρότηση βιβλιοθήκης, φιλαρµονικής και γυµναστηρίου. Σηµαντικό έργο του ήταν η εκπόνηση του πρώτου ρυµοτοµικού σχεδίου της Άρτας και η προσπάθεια ευθυγράµµισης της
κεντρικής οδού (σηµερινής Σκουφά), παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων.
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Όταν, µετά την ήττα στον πόλεµο του 1897 ο στρατός υποχώρησε, ο
∆ήµαρχος µε τους εξοπλισµένους κατοίκους κατέλαβαν το ιστορικό
γεφύρι και εµπόδισαν τους Τούρκους να προχωρήσουν στην πόλη.
Με την επικράτηση της ειρήνης, προµηθεύτηκε καταβρεκτήρα και η
πρώτη κατάβρεξη των οδών έγινε στις 20 Ιουλίου 1898.
Στη δεύτερη δηµαρχία του µετέφερε τη λαϊκή αγορά από το Μονοπλιό
στη θέση Πλάτανος, τοποθέτησε φανάρια στους δρόµους, προχώρησε σε
αναδασώσεις, κατεδάφισε όλα τα ετοιµόρροπα κτίρια της αγοράς και αποµάκρυνε όλα τα ξύλινα παραπήγµατα από το Μουχούστι µέχρι το Μονοπλιό. Το µέτρο αυτό προκάλεσε γενική εξέγερση, ο δήµαρχος αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη, αλλά τελικά το έργο έγινε και έτσι ευθυγραµµίστηκε η κεντρική οδός. Ακόµα έχτισε τα πρώτα σφαγεία, περιόρισε
τις κοινές γυναίκες κοντά στο φρούριο για να µην περιφέρονται στην
πόλη, προµηθεύτηκε φανούς γκαζολίνης για την πλατεία Σκουφά, διάνοιξε τις σηµερινές οδούς Παλαµά, Σπ. Λάµπρου και έκανε την πρώτη ονοµατοθεσία στις οδούς της πόλης. ∆ιάνοιξε το δρόµο προς το Γλυκόριζο,
αποξήρανε το βάλτο της Μπάνης, ίδρυσε σχολεία αναλφαβήτων , ενήργησε για την επέκταση της σιδηροδροµικής Κρυονερίου- Αγρινίου µέχρι την
Άρτα, χωρίς βέβαια αποτέλεσµα.
Στις εκλογές του 1907 απέτυχε να επανεκλεγεί δήµαρχος, επειδή τον
πολέµησαν όλοι οι ιδιοκτήτες των σπιτιών της κεντρικής οδού και των
άλλων οδών που ρυµοτόµησε. Έµεινε όµως στην Ιστορία της Άρτας ως
∆ήµαρχος αναµορφωτής της πόλης.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ (1899-1904)
Ήταν µικρότερος αδερφός του Ευάγγελου
Γαρουφαλιά και διετέλεσε δήµαρχος, ανάµεσα στις δύο θητείες του αδερφού του.
Από τα πρώτα έργα του ήταν η παροχή βοήθειας στους απόρους και στους αρρώστους. ∆ιέθεσε µεγάλα ποσά για να αγοραστούν εµβόλια και να έρθουν γιατροί. Οι αρρώστιες θέριζαν
τους κατοίκους και όσοι είχαν ευλογιά ή χολέρα οδηγούνταν
έξω από την πόλη, σε µοναστήρια. ∆ιέθεσε χρήµατα για την
εκβάθυνση των πηγαδιών, που είχαν ξηραθεί λόγω της φοβερής ανοµβρίας του 1899. Πήρε δάνειο 50.000 δραχµών για
την ανέγερση δηµοτικής αγοράς και διέθεσε ποσό 4000 δρχ
για αγορά νέων φανών και σιδερένιων φανοστατών. Έκανε
µεγάλο αγώνα για τη µεταφορά του επινείου της Άρτας από την
Κόπρενα στο Μενίδι, χωρίς ωστόσο αποτέλεσµα, λόγω της αντίδρασης
των αιτωλοακαρνάνων πολιτικών στη διοικητική υπαγωγή του Μενιδίου
στο νοµό Άρτας. Συνέβαλε στην ίδρυση της Ιερατικής Σχολής, προχώρησε στην ανακατασκευή του Προφήτη Ηλία, ενίσχυσε τον «∆ραµατικό Σύλλογο Άρτης» διότι, όπως εισηγήθηκε, «η πόλις τείνει προς τον πολιτισµόν
και δέον ο ∆ήµος να βοηθήσει προς κατασκευήν των αναγκαίων σκηνικών». Με την αποχώρησή του από τη ∆ηµαρχία το 1904, εκλέχτηκε τρεις
φορές βουλευτής και έφτασε µέχρι το αξίωµα του αντιπροέδρου της Βουλής. Πέθανε το 1939
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΕΛΜΗΣ
(1907-1913)

Καταγόταν από την Ίο και ήταν διευθυντής του πολιτικού γραφείου του πανίσχυρου βουλευτή Κωνσταντίνου Καραπάνου. Αν και εκπρόσωπος των πλουσίων,
ως δήµαρχος ήρθε σε σύγκρουση µε την
Εκκλησία για την εκκλησιαστική περιουσία, ιδίως για
τα χιλιάδες στρέµµατα της περιοχής Τσουπί και µε το κράτος για την
αναστολή της είσπραξης των φόρων και την αποφυλάκιση των χρεοφειλετών.
Επί δηµαρχίας του κατασκευάστηκαν αγωγοί για τη διοχέτευση των
νερών του Πετροβουνίου στον Άραχθο, αντικαταστάθηκαν µε λίθινες
πλάκες τα ξύλινα σκεπάσµατα των οχετών, αγοράστηκε νέο ρολόι,
καθορίστηκε η 24η Ιουνίου ως εθνική τοπική γιορτή και συνάφθηκε
δάνειο 100.000 δρχ. για ρυµοτοµήσεις και εξωραϊσµούς. ∆ιετέλεσε
πρόεδρος του Συλλόγου «Σκουφάς» (1905-1910).

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ (1914-1925)
Σπούδασε στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, της οποίας αναγορεύτηκε διδάκτωρ, έκανε µεταπτυχιακές
σπουδές στο Παρίσι, διετέλεσε Πρόεδρος
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Άρτας και πρόεδρος
του Συλλόγου «Σκουφάς» (1910-1914).
Επί δηµαρχίας του έγινε η ηλεκτροδότηση της πόλης, επεκτάθηκε η
πλατεία Κιλκίς διανοίχτηκαν νέοι οδοί, όπως η οδός Κοµνηνών και η Μ.
Μπότσαρη και συντάχθηκε το ρυµοτοµικό για την επέκταση της πόλης
πέραν της Παρηγορήτισσας. Ακόµα διαµορφώθηκε η πλατεία Μονοπωλείου και η πλατεία Σκουφά, στην οποία τοποθετήθηκαν ωραία παγκάκια και κατασκευάστηκε πέτρινος περίγυρος, που δεν υπάρχει σήµερα.
Ο Μιχαήλ Πατσαλιάς πέτυχε την υπαγωγή της περιφέρειας του ΤοπΑλτί στο ∆ήµο Αρταίων και µαταίωσε την κατάργηση του νοµού Άρτας,
χάρη στις προσωπικές του σχέσεις µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Μετά
το 1922, µε τη φροντίδα του η πόλη υποδέχθηκε 3000 πρόσφυγες από
τη Μικρά Ασία και τον Καύκασο. Πέθανε στην Άρτα στις 8 Αυγούστου
1936.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
(1925-1943)

Υπήρξε ο µακροβιότερος δήµαρχος
της Άρτας Εκλέχτηκε τρεις φορές,
αλλά παρέµεινε δήµαρχος δέκα οκτώ χρόνια. Από τις πρώτες του ενέργειες ήταν να
ζητήσει από την κυβέρνηση την ίδρυση Ταµείου Ελαιών και να αναστείλει τις διώξεις των ληστών, χάριν της ζωής των αιχµαλώτων. Επί δηµαρχίας του επεκτάθηκε ο ηλεκτροφωτισµός προς Γέφυρα, Κουτσοµύτα,
Στρατώνα και αργότερα σε όλους τους δρόµους και τις πλατείες της
πόλης. Κατασκευάστηκε το υδραγωγείο και έγινε η ύδρευση της πόλης.
Ταυτόχρονα κλείστηκαν τα πιο πολλά πηγάδια . Χτίστηκε ο προσφυγικός συνοικισµός, κοντά στην Οδηγήτρια. Χτίστηκε η δηµοτική αγορά,
επιστρώθηκαν πολλοί δρόµοι στην πόλη, κατασκευάστηκαν τρία δηµόσια ουρητήρια, τοποθετήθηκε σηµαντήρας στη Γέφυρα, ώστε να αποφεύγεται η συνάντηση δύο αυτοκινήτων πάνω σε αυτήν, αγοράστηκαν
ζωγραφικά έργα. Το 1943 αντικαταστάθηκε από τις αρχές κατοχής και
από τότε ιδιώτευσε, µέχρι το θάνατό του το 1950. A
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Έλλη Παππά
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ΜΙΑΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ 2010
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΤΑΣΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΛΙ∆ΕΣ: 349
ΤΙΜΗ: 18.00

«Η Έλλη Παππά κατέθεσε το 1993 και το 1995 δύο κείµενά της

Είναι εντυπωσιακό σε ποιο βαθµό, ακόµη και σήµερα, επιχειρεί-

στα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, θέτοντας ως προ-

ται να προστατευθεί το ΚΚΕ και η αγιοποιηµένη µυθολογία του

ϋπόθεση να δηµοσιευτούν µόνο µετά τον θάνατο της. Το πρώτο

από τα φλεγόµενα κριτικά βέλη ανθρώπων σαν την Έλλη

κείµενο ήταν ένα δακτυλόγραφο 52 σελίδων µε τίτλο «Υπόθε-

Παππά. Ιδιαίτερα η Παππά, είναι η αλήθεια, υπήρξε µόνιµο αγκά-

ση Πλουµπίδη» και το δεύτερο µία οµάδα κειµένων (συνολικά

θι για το Κόµµα, ακριβώς λόγο της ακεραιότητάς της αλλά και

108 σελίδες) απαρτιζόµενη από: προλογικό σηµείωµα µε τίτλο

της καθαρότητας των ιδεών της, την πίστη της στις δηµοκρατι-

«Λίγα λόγια», αυτοβιογραφικό κείµενο, σώµα άρθρων της στις

κές αξίες. Ο χαρακτηρισµός της ως «κοµµουνίστριας» στο

εφηµερίδες Αυγή και Νέα [ο Ριζοσπάστης είχε αρνηθεί να τα

«αυτί» του βιβλίου είναι κατά την άποψή µας συζητήσιµος,

δηµοσιεύσει] µε τίτλο «Παράρτηµα», κείµενο µε τίτλο «Γράµµα-

καθώς και η βιασύνη να προληφθούν αντιδράσεις µε φράσεις

τα στον γιο µου» και ιδιόχειρο γράµµα του Νίκου Πλουµπίδη

όπως «πέρα από την όποια “χρήση” θα γίνει στα λόγια της, προ-

προς την ίδια µε ηµεροµηνία 4. V. 52. Το Ίδρυµα, ανταποκρινό-

κειµένου να “αποδειχθεί” άλλη µία φορά η αρνητική στάση του

µενο στην επιθυµία της δωρήτριας, ξεκίνησε την προετοιµασία

ΚΚΕ στους ανθρώπους του» [από το δελτίο τύπου]. Τόσα πολλά

της έκδοσης µετά τον θάνατο της, τον Οκτώβριο του 2009 και

εισαγωγικά, προς τι άραγε; Μόνο στην Ελλάδα, εν έτη 2010,

σήµερα παραδίνει στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό αυτούσια

είναι ακόµη ταµπού η συζήτηση για τις σταλινικές µεθόδους και

και δίχως παρεµβάσεις το σύνολο αυτής της µαρτυρίας.» Παρα-

την εξοντωτική τακτική που εφάρµοζαν ανά τον κόσµο τα Κοµ-

θέτουµε αυτά τα στοιχεία αυτούσια, µια και αποτελούν τις προ-

µουνιστικά Κόµµατα – µε το δικό µας να µην αποτελεί εξαίρεση.

ϋποθέσεις ύπαρξης αυτού του βιβλίου, µια σύνθεση της ελληνι-

∆ιαβάζοντας το ∆ελτίο Τύπου και το αυτί της κατά τα λοιπά

κής πολιτικής σκηνής και της προσωπικής διαδροµής της Έλλης

εξαιρετικής έκδοσης, όπως και ορισµένα τσιγκούνικα δηµοσιεύ-

Παππά, από τις αρχές της δεκαετίας του 1940 έως τα τέλη της

µατα στον Τύπο, αναρωτιέµαι το σοκ που θα νιώσει ο ανεπηρέ-

δεκαετίας του 1980.

αστος αναγνώστης µόλις τελικά διαβάσει το ίδιο το βιβλίο,

Κυρίαρχο πρόσωπο στο βιβλίο, εκτός από τον Νίκο Μπελογιάν-

µόλις έρθει αντιµέτωπος µε τα σταράτα και χωρίς υπεκφυγές

νη, είναι αδιαµφισβήτητα ο Νίκος Πλουµπίδης. Μέσα από την

λόγια της Παππά. Ένα παράδειγµα, ανάµεσα σε πολλά: «Είναι

παρουσίαση της δράσης του, του οράµατος του, της κοµµατικής

ένα από τα µεγάλα ιστορικά παράδοξα η άνεση µε την οποία οι

πειθαρχίας που τον χαρακτήριζε και των επαφών του µε άλλα

επαναστατικές δυνάµεις της Ευρώπης, που επαγγέλονταν την

πολιτικά πρόσωπα εντός και εκτός Αριστεράς, η συγγραφέας

ελευθερία και την αδελφότητα, εφάρµοζαν τις πιο βρώµικες

προβάλει και την δική της πολιτική θέση για τον δρόµο της Αρι-

µεθόδους, για να εξοντώσουν τους δικούς τους αγωνιστές,

στεράς µετά τον Εµφύλιο. Βασικό ρόλο σε αυτό παίζει η κατα-

όταν έκριναν πως αποτελούσαν εµπόδιο στην περαιτέρω πορεία

δίκη του σταλινισµού, µέσα από δεκάδες λεπτοµέρειες που

της επανάστασης ή στην οπισθοδρόµησή της.» Και συνεχίζει:

µαρτυρούν τους τρόπους καταδυνάστευσης που χρησιµοποιού-

«Το δικό µας Κόµµα αναδείχτηκε σε έναν από τους καλύτερους

σε το Κόµµα (µε προεξάρχοντα τον Ζαχαριάδη, στην εποχή

µαθητές αυτών των µεθόδων. Οι κατά καιρούς ηγέτες του –µε

του) για να εξοντώσει όλους όσοι δεν συµµορφώνονταν στην

πρώτο ανάµεσά τους τον Ζαχαριάδη– τις εφάρµοσαν µε «συνέ-

εκάστοτε «γραµµή» του.

πεια» και τις µετέδωσαν στους νεότερους µε ζήλο ιερωµένων.

Τα κείµενα χαρακτηρίζονται από τον προσωπικό τόνο της

Η ρετσινιά του «χαφιέ» ήταν η πιο πρόχειρη και η πιο πρόσφο-

Έλλης Παππά και σαφώς συναρτώνται «µε το είδος και το µέγε-

ρη για την εξουδετέρωση –ηθική ή και φυσική– παντός ανεπιθύ-

θος της εµπλοκής της» στα πράγµατα που έζησε. Ωστόσο, οι

µητου. Από τον Παντελή ∆αµασκόπουλο ως τον Άρη Βελουχιώ-

απόψεις της δεν µπορεί να θεωρούνται «µια ακόµη µαρτυρία»,

τη και τον Νίκο Πλουµπίδη, οι περιπτώσεις δύσκολα µπορούν να

όπως διαβάζουµε σε διάφορα δηµοσιεύµατα, για την οποία «θα

µετρηθούν.» (σ. 170) Λόγια που δεν απαλύνονται χαρακτηριζό-

κρίνει η Ιστορία». Μεταφέρουν µε ψυχραιµία και στέρεη θεωρη-

µενα ως «προσωπική µαρτυρία»…

τική και ηθική βάση το κλίµα µιας ολόκληρης εποχής.
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Paramount Styles
“Failure American style”
In the fishtank rec.
Οι Paramount styles είναι το project του Scott McCloud, τραγουδιστή των Girls
against boys, οι οποίοι θα εµφανιστούνε την Παρασκευή 26 Νοεµβρίου στο «Αν»
στην Αθήνα. Το Failure είναι ένας ήρεµος δίσκος, µε απλές συνθέσεις κυρίως σε
ακουστική κιθάρα. Η φωνή του McCloud σαγηνευτική ως συνήθως µ’ έναν πιο ήπιο
τρόπο αυτή τη φορά. Το εκπληκτικό είναι ότι καθένα από τα έντεκα τραγούδια διαθέτει ένα χαρακτηριστικό κολλητικό θέµα γύρω απ’ το οποίο ξετυλίγεται η εκάστοτε σύνθεση. Σ’ αυτό συµβάλλει άλλοτε το πιάνο κι άλλοτε η ακουστική κιθάρα.
Ο δίσκος λοιπόν δεν κάνει κοιλιά. Τέλος στιχουργικά ο McCloud φαίνεται να κάνει
τον απολογισµό του όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στα “drunx, whores and MZK
people” και “crazy years”. A

Jonneine Zapata
“Cast the demonw out”
Goner rec.
Jonneine Zapata
«Cast the demons out»
Ντεµπούτο και στα καπάκια περιοδεία µε τον Mark Lanegan. Tυχαίο; ∆εν νοµίζω,
που λέει κι ο άλλος. Γύρω απ’ όλα τα τραγούδια πλανάται η αύρα της P.J. Harvey.
Άψογος χειρισµός της φωνής. Άλλοτε κατανυκτική και εύθραυστη κι άλλοτε νευρώδης και άτρωτη. Οι συνθέσεις προσαρµοσµένες στο ίδιο µοτίβο. Κορυφαία στιγµή το “good looking”. Έπειτα απ’ αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνηµα και τη µαθητεία
της δίπλα στο δάσκαλο λογικό το επόµενο βήµα της να αναµένεται µε αγωνία. A

Arcade Fire
“The suburbs”
Merge rec.
Αυτό που έκανε τους δύο πρώτους δίσκους των Arcade Fire να ξεχωρίσουνε ήταν
η υποβλητική, νεκρώσιµη ατµόσφαιρα. Εδώ εκτός απ’ το ότι κάτι τέτοιο ακούσια ή
εκούσια δεν πραγµατοποιείται, δεν υπάρχουνε και τα λεγόµενα hit που µπορούνε
να δώσουνε ώθηση στο υπόλοιπο υλικό. Έλλειψη έµπνευσης; Όχι. Οι Arcade Fire
υπερεκτιµηθήκανε. Ο δίσκος φαντάζει εκτός εποχής, παρωχηµένος κι αδιάφορος.
Λίγες οι αξιοσηµείωτες στιγµές όπως το “Rococo” και το “Half light II(no
celebration)”. Από την άλλη τώρα µια από τις έννοιες του suburb είναι και στενοκέφαλος, οπότε ακούστε και κρίνετε.στον εµπνευσµένο, κουράζει. A

Lilium
“Felt”
Glitterhouse rec.
Τρίτος δίσκος για τους Lilium, που πρόκειται ουσιαστικά για τον Pascal Humbert
µέλος των Sixteen Horsepower και των woven Hand. Aργόσυρτα τραγούδια,
βαριά ατµόσφαιρα, αίσθηση απώλειας και νοσταλγίας. Tom Waits – ικό ύφος και
απαγγελίες αλά Mark Lanegan. ∆ίσκος για µοναχικές ακροάσεις λοιπόν και στοχασµό. Το ουίσκι προαιρετικό. Πολλές οι καλές στιγµές όπως το “where you are”
και το “her man has run” αλλά και άλλες που τα φωνητικά απουσιάζουνε χωρίς
κανένα προφανή λόγο. A
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3D: Ready or not?
Θυµάµαι από περσι αλλά κυρίως από τις αρχές του έτους, τι πιπίλισµα και πλύση εγκεφάλου µας είχαν κάνει για την εικόνα 3D.
Kαι αναρωτιόµασταν... ρε µπας και είναι αλήθεια; Λες να γυρίσουν
το σκηνικό σε χρόνο dt; Και δεν ήταν µόνο οι κατασκευαστές...

Την στιγµή που παρουσιάζονται τηλεοράσεις 3D χωρίς γυαλιά,

ήταν όλοι! Ηollywood, Bollywood, εταιρείες παραγωγής.. όλοι!

ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούν να µας πείσουν ότι η τρισδιάστατη

Και όλοι µαζί φώναζαν... «αυτή την φορά δεν υπάρχουν περιθώρια

εικόνα είναι µονόδροµος, τα στατιστικά στοιχεία µαρτυρούν ότι η

για λάθη». Και µετά από όλα αυτά... Samsung & Panasonic να

τεχνολογία πετάει µε διαστηµόπλοια ενώ οι καταναλωτές χρησι-

ρίχνουν τις πρώτες 3D στην αγορά. Χαµός... αγώνα δρόµου έκα-

µοποιούν κάρα. ∆ύο διαφορετικοί κόσµοι δηλαδή.

ναν LG & Sony, καταϊδρωµένοι από πίσω η Philips, χαλαροί στην

Αµερικάνικο περιοδικό προέβηκε σε έρευνα για το πόσο έχει

αρχή οι υπόλοιποι και µετά µε τις πατούσες στο σβέρκο έτρεχαν

διεισδύσει το Blu-ray στα σπίτια των Αµερικανών, δηλαδή του

για να προλάβουν. Και λέγαµε εµείς.. .βρε µπράβο... αυτοί το παν

λαού σήµα κατατεθέν της κατανάλωσης. Τα αποτελέσµατα λοι-

και το έκαναν, ενωµένοι σαν µία γροθιά είναι! Οι υπόλοιποι χαιρό-

πόν ήταν από απογοητευτικά έως δραµατικά, για να µην πούµε

ντουσαν και είχαν ξεσπάσει σε

τραγελαφικά. Μόλις ένας

κραυγές θαυµασµού... «και δεν

στους πέντε διαθέτει Blu-

έχουµε ξαναδεί τέτοιο πράγµα...

ray, πράγµα που σηµαίνει

και τι είναι τούτο µάνα µου» και

ότι οι υπόλοιποι στην

άλλα, ενώ άλλοι γραφικοί άρχι-

καλύτερη περίπτωση βλέ-

σαν να γράφουν ότι... « τέτοιο

πουν στις ευµεγέθης επί-

3D δεν ξανάδα!» λες και ο

πεδες ψηφιακές τηλεορά-

δυστυχής είχε δει πολλά!

σεις

Από τον ενθουσιασµό, χάθηκε η

players. Eάν µάλιστα από

µπάλα και οι πιο πολλοί έχασαν

το ποσοστό του 17%, για

το νόηµα. Που είναι τα Blu-ray

την ακρίβεια που δηλώ-

ρε παιδιά;... Τσιµουδιά! Γιατί το

νουν

γυρνάτε όλοι στο 2D to 3D

player, αφαιρέσουµε τους

Convertion; Που είναι οι 3D ανα-

κατόχους PlayStation 3,

µεταδόσεις; Γιατί να υπάρχουν

τότε γίνεται άµεσα αντι-

3D ready τηλεοράσεις, όταν

τους

από

κάτοχοι

DVD

Blu-ray

ληπτό για τι τάξη µεγέ-

στην τιµή το 3D το πληρώνεις ούτως ή άλλως;

θους µιλάµε. Η οξύµωρη αυτή “εικόνα” που αναγάγει την υψηλή

Τι καµώµατα είναι αυτά της Τοshiba σήµερα, της Sony αύριο και

ευκρίνεια σε εικονική, µαρτυρά το χάσµα που υπάρχει µεταξύ της

των Samsung & Philips πριν από ένα µήνα;

τεχνολογίας που ευαγγελίζονται οι εταιρείες και εκείνης που

Γιατί κάποιοι τα γυαλιά τα έχουν ως αναγκαίο κακό και συνοδεύ-

είναι πραγµατικά εφαρµόσιµη. Αυτήν δηλαδή που έχουν στα σπί-

ουν τις τηλεοράσεις τους µε κάτι γκουµούτσες που ούτε ο γέρος

τια τους οι καταναλωτές.

( ή ο Χατζηφωτίου) στο ψηλά στον ουρανό δεν θα φορούσε;

∆εν είναι µάλιστα δύσκολο να φανταστεί κανείς, τα ανάλογα

Φαίνεται ότι το σηµερινό 3D θα παίξει το ρόλο του Blu-ray

ποσοστά σε χώρες οικονοµικά ασθενέστερες, ή µε µικρότερο βιο-

Εκείνον του... βαρκάρη από µία τάξη πραγµάτων σε µία άλλη.

τικό επίπεδο (κατά µέσο όρο) όπως στην Ψαροκώσταινα.
Το 3D είναι ακόµα µερικές γενιές µακριά. Προσοχή στις κασσάνδρες και στα marketίστικα τσαλίµια των κατασκευαστών που αποσκοπούν στο πορτοφόλι µας και µόνο…
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Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

Canon PowerShot SX 130 IS:
Almost DSLR
Ο λόγος για την νέα Canon PowerShot
SX130 IS µε αισθητήρα 12 megapixel,
δυνατότητα φωτογράφησης
από τα 28χιλιοστά σε macro mode
µέχρι και τηλεφακού 336 χιλ.
∆ίνεται µαζί φυσικά και η δυνατότητα

iPod Nano Multiouch: 6th Gen power!

για και 12x οπτικό zoom.
Η SX130 IS προσφέρει υποστήριξη για κάρτες µνήµης SDXC µέχρι το θεωρητικό µέγιστο των 2TB, δυνατότητα καταγραφής βίντεο 720p HD, επιπλέον αυτόµατες ρυθµίσεις για διάφορες καταστάσεις λήψης και οθόνη µε διαγώνιο 3.0?.
Η νέα PowerShot αποτελεί την ιδανική µηχανή για εκείνους που επιθυµούν µια
εύχρηστη ψηφιακή φωτογραφική που χωράει παντού, χωρίς πολλές παραχωρήσεις στην ποιότητα. Εξαιρετική πρόταση για όσους θέλουν να ξοδέψουν λίγα
σχετικά χρήµατα και να παραµείνουν µακριά από τα µεγαλύτερα σε όγκο

Ο µόνος τρόπος να κάνει η Apple καλύτερο το iPod Nano
ηταν να το κάνει µικρότερο, και πως τα κατάφερε;
Αφαίρεσε το click wheel, και άφησε µόνο µια οθόνη multitouch
µέσω της οποίας πραγµατοποιείται όλη
η διαχείριση των media αρχείων.
Ακόµη µια φορά ο θείος Steve δείχνει το δρόµο
και στα mp3 players, δίνοντας µας µια ακόµη ξεχωριστή εµπειρία.
Επιπλέον το νέο Nano διαθέτει VoiceOver, FM Radio, Nike+

µοντέλα DSLR.

και υποστήριξη σε 24 γλώσσες,
Πηγή: katerelos.gr - Τιµή: 199

ενώ διατίθεται σε εκδόσεις 8 και 16GB.
Πηγή: multirama.gr - Τιµή: 185

Nokia N8: Symbian is not dead!
Οι Φινλανδοί έχουν ξεκινήσει τα promo και τις ενηµερώσεις ανά τον κόσµο,
προσφέροντας σε bloggers και δηµοσιογράφους την δυνατότητα να γνωρίσουν
από κοντά το νέο Symbian κινητό της Nokia µε την επωνυµία Nokia N8.
Το N8 είναι το πολλά υποσχόµενο νέο κινητό της Nokia η οποία
δεν εγκαταλείπει το Symbian platform και παρουσιάζει το N8
σε συνδυασµό µε το πολύπαθο Ovi Store. Μένει να δούµε αν το στοίχηµα

Canon Pixma 560:
Πολύ-εργαλείο!

θα µπορέσει να το κερδίσει τη στιγµή που Android και iOS µεγαλώνουν
µε γοργούς ρυθµούς τα µερίδια αγοράς τους. Στα ηλεκτρονικά δεσπόζει
η κάµερα των 12 megapixel η οποία έχει και δυνατότητα εγγραφής HD Video
και φυσικά τα 680MHz της CPU µαζί µε τα 256MB RAM που έχει το Nokia N8.
Φυσικά δεν λείπει η πολύ καλή Amoled οθόνη η οποία µε τις multitouch
ιδιότητες έχει γίνει το σηµείο αναφοράς στο upper level που στοχεύε
η συγκεκριµένη συσκευή.

Aπό την Canon έρχεται
η πρότασηγια ολοκληρωµένο
πολυµηχάνηµα για αντιγραφικό,
σαρωτή και φυσικά εκτυπωτή.
Pixma 560 λοιπόν για κορυφαίες εκτυπώσεις µε ανάλυση 9600dpi και σταγονίδια
µε όγκο µελανιού 1pl για τους απαιτητικούς

Πηγή: pixmania -Τιµή: 566

οικιακούς χρήστες που δεν θέλουν παραχωρήσεις
ακόµη και σε φωτογραφική ποιότητα.
Στα πολύ θετικά του τα 5 µελάνια τα οποία προσδίδουν
Qnap 459 Pro+: NASty!

και αντίστοιχα µικρό κόστος ανά σελίδα εκτύπωσης.
Έρχεται µε ενσωµατωµένο wifi προκειµένου να συνδέεται

Το Qnap 459 Pro+ δεν θα λέγαµε ότι είναι ένα NAS το οποίο απευθύνεται

στο ασύρµατο δικτυό σας και να παρέχει δυνατότητα

σε µη απαιτητικούς χρήστες. Ενσωµατώνει πολυάριθµες λειτουργίες πρόσβασης

εκτύπωσης από οποιοδήποτε σηµείο του σπιτιού σας.

και ασφάλεια για όλα σας τα δεδοµένα. ∆έχεται 4 x 3.5" SATA I/II HDD εως 8TB,

Ακόµη το ενσωµατωµένο Duplexer σας δίνει τη δυνατότητα

έχει επεξεργαστή Intel Atom Processor 1.8GHz (ολοκαίνουργιος και Dual-Core),

να πραγµατοποιήσετε εκτυπώσεις διπλής όψης πανεύκολα.

Μνηµη 1 GΒ DDRΙΙ, 512MB Μνηµη FLASH, 2 x 1GB Ethernet, 5 θυρες USB 2.0,
2 θυρες eSATA, ∆υνατοτητα RAID (0/ 1/ 5/ 6/ 5+Spare,

Πηγή: plaisio.gr - Τιµή: 119

JBOD, Online RAID Capacity Expansion,
Online RAID Level Migration).
Πολύ σηµαντικό είναι η ταχύτητά του
που πραγµατικά δίνει την αίσθηση
ότι δουλεύετε σε τοπικό δίσκο παρά σε NAS
καθώς και οι πολυάριθµες business oriented
λειτουργίες του (Vmware read, Citrix ready,
iSCSI, κτλ) για αυτούς που θέλουν
το κάτι τις παραπάνω.
Όλα αυτά βέβαια αντικατοπτρίζονται
σε µια σχετικά τσουχτερή τιµή.
Πηγή: Span.com - Τιµή: 727.33 $
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Γυρνώντας στα παλιά: πώς βρεθήκατε στο χώρο των εικαστικών τεχνών;
Αυτό δεν ξεχνιέται, αν και πάει πολύ µακριά στα παιδικά µου χρόνια. Άρχισα να σκαλίζω πέτρες στο χωριό µου, µόλις τέλειωσα το ∆ηµοτικό. Κρατώ
µια φωτογραφία από εκείνη την περίοδο. Πάνω σε ένα τραπέζι έχω τοποθετήσει τα πρώτα πέτρινα κεφάλια. Τα είδε κάποιος γεωπόνος που πέρασε από το χωριό και ρώτησε τον πατέρα µου ποιος τα φτιάχνει αυτά. Ο
πατέρας µου του είπε τα κάνει ο γιός µου. "Και τι κάνει τώρα;" τον ρώτησε. "Τώρα του έχω λίγα πρόβατα και τα βόσκει, εκεί κάνει και αυτά". Την
άλλη χρονιά πήγα στο Γυµνάσιο, όπου δάσκαλος µου ήταν ο Βρέλης που
µε κατηύθυνε προς τη Σχολή Καλών Τεχνών. Έδωσα εξετάσεις και µπήκα
πρώτος χωρίς φροντιστήριο από εκει και πέρα αρχίζει µια άλλη περίοδος.
Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στην γλυπτική;
Απέραντη ευτυχία. Βέβαια η γλυπτική είναι σκληρή δουλειά, αλλά και τόσο
ωραία. Σε ανταµείβει στο βαθµό που της δίνεσαι και σύ. Το αποτέλεσµα
αργεί να φανεί, θέλει αντοχές, πάντως θα ήµουν δυστυχής, άν δεν έκανα
αυτό που κάνω.
Φύση και Τέχνη. Τι είδους σχέση;
Η φύση είναι η µεγάλη πηγή από όπου αντλεί η τέχνη και όσο εµβαθύνεις
στη µελέτη της, τόσο δίνει τροφή στη δουλειά σου. Είναι ο µεγάλος καλλιτέχνης, σε αφήνει εκστατικό µε το µεγαλείο της. Επί εκατοµµύρια χρόνια πλάθει, µεταλλάσει µια φόρµα µέχρι να την τελειοποιήσει. Όσο παρατηρείς, τόσο θαυµάζεις.

£√¢øƒ√™
¶∞¶∞°π∞¡¡∏™
“£· ‹ÌÔ˘Ó ‰˘ÛÙ˘¯‹˜,
·Ó ‰ÂÓ ¤Î·Ó· ·˘Ùﬁ Ô˘ Î¿Óˆ”

Ο Θόδωρος Παπαγιάννης γεννήθηκε στο Ελληνικό Ιωαννίνων το 1942.
Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών
µε υποτροφία και δάσκαλο τον Γιάννη Παππά.
Εκτός του καλλιτεχνικού διπλώµατος πήρε και θεωρητικό,
καθώς και δίπλωµα των εργαστηρίων εφηρµοσµένων τεχνών
της ίδιας σχολής στη χαλκογλυπτική και γυψοτεχνική
µε δάσκαλο τον Νίκο Κερλή.
Μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι παρακολουθώντας µαθήµατα
που αφορούσαν τα νεότερα υλικά γλυπτικής στα εργαστήρια
των S. Mouille, G. Vineent και M. Rafestin
στην Ecole Nationale Superieur des Arts Appliques et des Metiers d’Art.
Από το 1991 είναι τακτικός καθηγητής στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών.
Γλυπτά του κοσµούν πολλούς δηµόσιους χώρους στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, καθώς επίσης περιλαµβάνονται
σε δηµόσιες και ιδιωτικές συλλογές µουσείων και πινακοθηκών
όπως η Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο Βορρέ,
η Πινακοθήκη Πιερίδη, το Μουσείο Θεσσαλονίκης.
Έχει τιµηθεί µε πολλά βραβεία και διακρίσεις,
ανάµεσα στα οποία είναι Α’ Βραβείο στο διαγωνισµό
για το Μνηµείο Εθνικής Αντίστασης, Βόλος (1985).
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Περιφέρεια και Πολιτισµός. Ασύµβατα µεγέθη;
∆εν νοµίζω. Αν πάντως είναι έτσι, πρέπει να ανατρέψουµε αυτήν την
κατάσταση. Ειδικά εµείς που καταγόµαστε από την περιφέρεια. Χρειάζεται
αγώνας. Όταν µιλάµε για αποκέντρωση του πολιτισµού της ανάπτυξης
πρέπει και να τον εννοούµε. Τι κάνουµε όλοι εµείς για αυτήν την κατάσταση; Πως θα την αλλάξουµε; Μην περιµένουµε από τους Αθηναίους,
αυτοί είναι βολεµένοι σε αυτήν την κατάσταση. Εµείς πρέπει να κάνουµε
διπλή προσπάθεια.
Τί θα αλλάζατε απο την σηµερινή εικόνα της Ελλάδας;
Πολλά πρέπει να αλλάξουν στην Ελλάδα. 'Εχει πολλές ελλείψεις αυτός ο
τόπος. Ελλείψεις υποδοµών, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διαχείριση του πολιτισµού µας. Τα αναλογίζοµαι και µε πιάνει φοβος. ∆εν
ξέρω αν θα τα καταφέρουµε. Έχουµε µια ελπίδα, αν φτιάξουµε µια αλλη
παιδεία, δηλαδή να φτιάξουµε έναν καλύτερο πολίτη. Το χειρότερο είναι
να βγάλουµε για µια ακόµα φορά λάθος συµπεράσµατα. Να νοµίσουµε
δηλαδή, όπως συνήθως, ότι κάποιος άλλος φταίει για την κατάντια µας. Αν
δεν δούµε την πραγµατικότητα κατάµατα, δεν κάνουµε αυτοκριτική, δεν
έχουµε ελπίδα να αλλάξουν τα πράγµατα.
Εξακολουθείτε να επιστρέφετε στο γενέθλιο τόπο, κυριολεκτικά και µεταφορικά;
Το γενέθλιο τόπο εµείς οι Ηπειρώτες τον "κουβαλάµε" µαζί µας, όπου και
αν βρεθούµε. Τόσα χρόνια στην Αθήνα δεν έκοψα ποτέ επαφή µαζί του.
Η απόφασή µου να δωρίσω τα έργα µου για να γίνει το Μουσείο στο χωριό
µου είναι µια πράξη συνειδητή και πολυσήµαντη. Είναι ασφαλώς µια επιστροφή, αλλά όχι µόνο. Είναι πρωτίστως µια συµβολή στην πολιτιστική
ανάπτυξη, στο ζωντάνεµα του τόπου που µαραζώνει. Η επιστροφή είναι
ουσιαστική από τη στιγµή που δεν επιστρέφουν µόνο τα έργα που αυτός ο
τόπος µε τις µνήµες και τα βιώµατα γέννησε, αλλά και εγώ ο ίδιος που
περνώ ένα µεγάλο µέρος του χρόνου µου εκεί.
Τί σας αρέσει από (σ)τα Γιάννενα;
Τα Γιάννενα είναι µια πόλη ζωντανή και ωραία παρά το ότι καταστρέψαµε
και εκεί πολύ. Ίσως το τοπίο που µαγεύει, η Ιστορία, οι θρύλοι, τα µνηµεία,
το κάστρο, η λίµνη, το νησί, το Πανεπιστήµιο, όλα αυτά µαζί, την κάνουν
να είναι µια από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας.
Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;
Έχω σχέδια πολλά. ∆εν έχω όµως ψευδαισθήσεις για το πόσα µπορώ να
κάνω. Θα ήθελα το Μουσείο που έχουµε δηµιουργήσει στο Ελληνικό να
εµπλουτίζεται και να παίξει το ρόλο του. Να δηµιουργηθεί µαι Μπιενάλε
Τεχνών στα Γιάννενα, που θα δώσει ένα ιδιαίτερο στίγµα στην πόλη. Να δω
µια Πινακοθήκη-Γλυπτοθήκη, πλουσιότερη και πιο ζωντανή σε ένα καλύτερο και µεγαλύτερο κτίριο.
Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, απο τους γονείς σας;
Με ευεργέτησαν µε την αγάπη τους και την ευχή τους και µου κληρονόµησαν ένα καλό όνοµα, λόγω της καλοσύνης τους. Αν και δεν τους περίσσευαν, δίναν από το υστέρηµά τους. Παρότι ήταν φτωχοί και αγράµµατοι
(ο πατέρας) αγωνίστηκαν να µορφώσουν τέσσερα παιδιά. Συµβουλές
άκουσα πολλές, κράτησα όµως για τη ζωή µου το παράδειγµά τους. A
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