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EDITORIAL

Φεβρουάριος 2011

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ
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Kώστας Μπαλάφας
Ο ποιητής φωτογράφος
του Βασίλη Κολτούκη
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Ο Νίκος Τζίµας
µιλάει στο Ντίνο Γιώτη
για το πέταγµα του κύκνου
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Τατιάνα Αβέρωφ
Συνέντευξη στον Ντίνο Γιώτη
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Σ Τ Η Λ Ε Σ
4. Τα ∆ηµοτικά
Αrtistas
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Της Νικολίας Θεοδώρου

4. “Οι κοπρίτες”
Από τον Eυρυπίδη Ντοκοµέ

5. Aντίλογος
10. Βιβλίο
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∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ντίνος Γιώτης
ΑRT DIRECTOR: Κατερίνα Καρανάσου

Από τον Κώστα Κατσουλάρη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α:
Κώστας Κατσουλάρης, Αγνή Ιωάννου, Ευθύµιος Σακκάς, ∆ηµήτρης Νάκης,
Ευρυπίδης Ντοκοµές, Αντίλογος

11. Μουσική
Από τον Ευθύµιο Σακκά

12. Ψηφιακός κόσµος
Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

12. Gadgets
Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

ανακοίνωση που µοίραζαν φοιτητές έξω από τη Νοµική έγραφε
φαρδιά - πλατιά «Νοµιµοποίηση τώρα όλων των µεταναστών»,
υπενθυµίζοντάς µου την πολιτική αφέλεια που µας διακρίνει στη
νεότητα, σε αρκετά ζητήµατα. Αναρωτιέµαι εάν αυτό θα λύσει
πραγµατικά το πρόβληµα της Ελλάδας και των µεταναστών ή
µήπως στο όνοµα µιας αόριστης κοινωνικής αλληλεγγύης και ενός
γενικόλογου διεθνισµού που µπορεί να συγκινεί ιδεολογικά αλλά δεν οδηγεί
πουθενά πολιτικά, παραβλέπουµε τα πραγµατικά δεδοµένα. Και ποια είναι
αυτά:
Πρώτον, οι µετανάστες στη χώρα µας αγγίζουν τα δύο εκατοµµύρια µε τους
νόµιµους να µην ξεπερνούν το µισό εκατοµµύριο, δηλαδή οι 3 στους 4 µετανάστες που κυκλοφορούν είναι παράνοµοι. Ο αριθµός αυτός είναι δυσβάστακτα
µεγάλος για µια µικρή χώρα των 11 εκατοµµυρίων που παραπαίει µέσα στην
καταιγίδα της οικονοµικής κρίσης.
∆εύτερον, εκτός από την παραβατικότητα και την ανοµία που αναπτύσσεται µε
συνέπεια τη διάρρηξη του οποιουδήποτε κοινωνικού ιστού (µια βόλτα στο
κέντρο της Αθήνας θα πείσει και τον πλέον δύσπιστο), η ενσωµάτωση ενός
τέτοιου µεγάλου πληθυσµιακού όγκου, κατά βάση µουσουλµανικού, στη ελληνική κοινωνία είναι εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη για τον επιπρόσθετο λόγο
ότι και οι ίδιοι δεν τον επιθυµούν.
Τρίτον η Ελλάδα, µε βάση τη συµφωνία του ∆ουβλίνου ΙΙ που υπέγραψε, χωρίς
δεύτερη σκέψη, το 2004, είναι υποχρεωµένη να παραχωρεί αυτή άσυλο στους
πρόσφυγες, ως η πρώτη χώρα εισόδου τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόµα
και αν ο πρόσφυγας βρεθεί στη Σουηδία, άσυλο είναι υποχρεωµένη να του
δώσει η Ελλάδα, µε συνέπεια να γίνει η χώρα µας η πίσω αυλή της Ευρώπης,
όπου στοιβάζονται καθηµερινά ανθρώπινες ψυχές και ανθρώπινα δράµατα.
Τέταρτον η µουσουλµανική Τουρκία, από την οποία εισέρχεται το 90% των
λαθροµεταναστών στη χώρας µας, αρνείται να εφαρµόσει, για γνωστούς και
άγνωστους λόγους, τη διµερή συµφωνία για την υποχρέωση επανεισδοχής που
έχει υπογράψει µε την Ελλάδα, «φορτώνοντας» µας επί της ουσίας το πρόβληµα.
Η πρόσφατη, προαναγγελθείσα και καθοδηγούµενη από «επαγγελµατίες
αλληλέγγυους», κατάληψη της Νοµικής από µετανάστες που µεταφέρθηκαν
από την Κρήτη, ανέδειξε τις δύο όψεις του ίδιου προβλήµατος: από τη µια την
απελπισία των ανθρώπων που ζουν σε µια χώρα που αφού τους εκµεταλλεύτηκε επί χρόνια αρνείται τώρα να τους αναγνωρίσει και από την άλλη την αδυναµία των αρχών και των θεσµών να υπερασπίσουν τη ∆ηµοκρατία. Όµως δεν
ζούµε (ακόµα) σε χώρες χωρίς σύνορα και η έννοια του έθνους φαίνεται να
αποτελεί το τελευταίο οχυρό υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωµάτων απέναντι στην πληµµυρίδα της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις πιάστηκαν απροετοίµαστες να αντιµετωπίσουν το
συνεχώς διογκούµενο µεταναστευτικό ρεύµα στην Ελλάδα, ανίκανες να ελέγξουν και να διαχειριστούν τους χιλιάδες εξαθλιωµένους που µπαίνουν στη
χώρα µας.
Σήµερα όµως οι πάντες γνωρίζουν και δεν χωρούν πλέον δικαιολογίες. Όποιος κοιτάει την πραγµατικότητα κατάµατα δεν είναι ούτε ρατσιστής ούτε υπερπατριώτης. Υποστηρίζοντας κάποιος το αντίθετο, το µόνο που καταφέρνει είναι
να ενισχύει τις πραγµατικά ρατσιστικές απόψεις των παραφυάδων της ακροδεξιάς.
Τα πολιτικά κόµµατα οφείλουν να αναλογισθούν πως θα είναι η Ελλάδα σε δύο
δεκαετίες και η κυβέρνηση πρέπει να εκπονήσει και να εφαρµόσει επειγόντως
ένα εθνικό σχέδιο αντιµετώπισης και διαχείρισης του µεταναστευτικού προβλήµατος, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν είναι πολύ αργά. Πριν η
πρόσφατη κατάληψη της Νοµικής αποδειχθεί ότι δεν ήταν παρά µια σπίθα που
(συµπτωµατικά) απλώς δεν άναψε.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: Βασίλης Κολτούκης, Nικολία Θεοδώρου,
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΕΛΛΑΣ, Μάνης 10, 16ο χλµ. Λ.Λαυρίου, Παιανία
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Παναγιώτης Γιώτης
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Εκδόσεις Ηώκαινο, Θεοδώριανα Άρτας
Μηνιαία εφηµερίδα, διανέµεται δωρεάν. Eπιτρέπεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή ή απόδοση µέρους
ή ολόκληρου του περιεχόµενου της έκδοσης µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο, εφόσον αναφέρεται απαραίτητα η πηγή.

www.artapress.gr

e-mail: artapress@yahoo.gr

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Γιαννουκάκης ∆ηµήτρης (1898-1991), Γυµνό (1942), Χαλκογραφία (καλέµι)
Aπό τη συλλογή του Μουσείου Αβέρωφ
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TA ∆ΗΜΟΤΙΚΑ
Atenistas, γιατί όχι και Artistas;
Tης Nικολίας Θεοδώρου
Πόσες φορές δεν αναρωτηθήκαµε όλοι µας, γιατί να είναι έτσι η πόλη
µας, πόσα πράγµατα βλέπουµε λάθος, που ενώ µπορούµε δεν κάνουµε
τίποτα για να τα αλλάξουµε; Μήπως έχουµε και εµείς µερίδιο ευθύνης για
τα κακώς κείµενα που µας περιβάλλουν στην καθηµερινότητα µας; Έτσι
συλλογίστηκαν οι Αθηναίοι και έπραξαν αναλόγως. Αtenistas. Πρόκειται
για µια ανοιχτή οµάδα που δηµιουργήθηκε στην Αθήνα εδώ και κάποιους
µήνες και δρα ανεξάρτητη στις γειτονιές της πρωτεύουσας. Έχουν µανία
µε την καθαριότητα, αγαπούν τα ποδήλατα, συγκεντρώνουν χρήµατα για
καλό σκοπό, µα το πιο σηµαντικό απ’ όλα πιστεύουν στην δύναµη της
µικρής κλίµακας, ενώ τα µέλη της αποτελούν καθηµερινοί πολίτες, µακριά
από πολιτικά κυκλώµατα. Κοινό σηµείο αναφοράς η αγάπη τους για την
Αθήνα. Οι atenistas έδειξαν τον τρόπο και παρακινούν όλες τις πόλεις της
Ελλάδας να κάνουν το ίδιο και είναι διαθέσιµοι για κάθε βοήθεια. Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Πάτρα, Ιωάννινα είναι οι πρώτες πόλεις που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα τους. Γιατί όχι και στην Άρτα λοιπόν; Μπείτε στο site
του www.atenistas.gr > (Θέλω να... µάθω για αντίστοιχες οµάδες στην
Ελλάδα) και δηλώστε το ενδιαφέρον σας, συµπληρώνοντας τη φόρµα,
µόλις µαζευτούµε πολλοί ξεκινάµε.
Tί όµως θα µπορούσαµε να κάνουµε; Ας πάρουµε µερικές ιδέες από τις
δράσεις της Αθήνας. ∆ενδροφύτευση, καθαριότητα σε δρόµους και παραλίες, µουσικές συγκεντρώσεις σε πλατείες, δωρεάν διάθεση φυτών,
συγκέντρωση τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης για παιδιά που τα
έχουν ανάγκη, είναι µόνο λίγες από τις δράσεις που έχουν πραγµατοποιήσει µέχρι σήµερα οι atenistas. Ας δούµε όµως τα πράγµατα λιγότερο
θεωρητικά µακριά από την Αθήνα. Τί µπορούµε να προσφέρουµε στον
δικό µας τόπο; Τα σταθµευµένα αυτοκίνητα στην αυλή της Αγ. Θεοδώρας,
η εικόνα εγκατάλειψης που αποπνέει η παιδική χαρά απέναντι από την
Παρηγορήτρια και πολλές από τις πλατείες µας, αποτελούν µερικές από
τις εικόνες που εύκολα µπορούν να αλλάξουν στην πόλη µας. Οι δράσεις
αυτές θα µπορούσαν να γίνουν παράλληλα µε µουσικές εκδηλώσεις, σε
συνεργασία ενδεχοµένως ακόµη και µε τους φοιτητές του ΤΕΙ Λαϊκής και
παραδοσιακής µουσικής δίνοντας µια διαφορετική νότα. Άλλωστε αυτό
είναι το σηµείο κλειδί που κάνει τις δράσεις των atenistas να έχουν τόση
απήχηση. Ότι δεν περιορίζονται µόνο στην δράση, αλλά την καθιστούν
πιο ελκυστική µε µουσικές εκδηλώσεις, πάρτι. Τί µας εµποδίζει λοιπόν να
κάνουµε και εµείς το ίδιο; Η απάντηση είναι απολύτως τίποτα. Απαραίτητα εφόδια αποτελούν µόνο η αγάπη για την Άρτα και το οµαδικό πνεύµα.
Ο ουσιαστικός σκοπός τέτοιων κινηµάτων είναι η ενεργοποίηση των πολιτών. Οι πλατείες, οι δρόµοι και οι παραλίες ίσως να γεµίσουν και πάλι
σκουπίδια, η χαρά της συµµετοχής όµως δεν σβήνει. Και είναι κάτι που
ίσως ξεχάστηκε τελευταία. A

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Μια χαραµάδα φως
Ο Βαγγέλης Κούτας επανέρχεται
στο λογοτεχνικό προσκήνιο µε
«Μια χαραµάδα φως». Το νέο βιβλίο
του (έκτο στη σειρά) θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, 8.30 µ.µ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Σκουφά» από τον οµώνυµο σύλλογο, τον Σύνδεσµο Φιλολόγων Ν. Άρτας και τις εκδόσεις
«Ψυχογιός». Για το βιβλίο και το
συγγραφέα θα µιλήσουν ο βουλευτής Άρτας ∆ηµήτρης Τσιρώνης, ο
συγγραφέας Σωτήρης ∆ηµητρίου, ο
δηµοσιογράφος και συγγραφέας
Γιώργος Παπασωτηρίου και ο επίσης δηµοσιογράφος και συγγραφέας Γιώργος Σταµατόπουλος. Κείµενα θα διαβάσει η νηπιαγωγός Μαρία Παπαδοπούλου και η φιλόλογος
Ελένη Βέλλιου. Την εκδήλωση θα συντονίζει ο ∆ηµήτρης Βλαχοπάνος. A

Bορειοδυτικές Εκδόσεις
Not another vanity press
Ένας καινούριος εκδοτικός οίκος που ακούει
στο όνοµα Βορειοδυτικές Εκδόσεις γεννήθηκε στα Γιάννενα, φιλοδοξώντας να παίξει
έναν διαφορετικό ρόλο
στα εκδοτικά πράγµατα
της περιφέρειας. Για παράδειγµα διαθέτει δωρεάν τα e-books, σε µορφή
pdf και epub, όλων των έντυπων τίτλων που εκδίδει. Όλα τα βιβλία των
εκδόσεων κυκλοφορούν µε άδειες creative commons, που σηµαίνει ότι
οποιοσδήποτε αναγνώστης έχει το δικαίωµα να τα κατεβάσει από το ∆ιαδίκτυο,να τα αναπαράγει, να τα εκτυπώσει, να τα προωθήσει στους φίλους
του, ακόµα και να δηµιουργήσει περαιτέρω, βασιζόµενος στο περιεχόµενό
τους. Και αυτό επειδή, όπως λέει ο εκδότης των Βορειοδυτικών Γιάννης
Πλιώτας "µας αρέσει να µοιραζόµαστε αρχεία, πληροφορίες και ιδέες". A

Του EΥΡΥΠΙ∆Η ΝΤΟΚΟΜΕ
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ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
Mία βέρα για τη Ν.Ο.Θ.Α.
Η Ν.Ο.Θ.Α., σε συνεργασία µε το
Κεντρικό Ωδείο Άρτας και το
Πνευµατικό Κέντρο Κωστακιών,
παίρνει το βάπτισµα του...σανιδιού µε την παράσταση "Η Βέρα"
του ∆ηµήτρη Κεχαίδη (υπήρξε
µια από τις εξέχουσες µορφές
της νεότερης ελληνικής θεατρικής δραµατουργίας, πέθανε το
2005 σε ηλικία 72 ετών). Η πρεµιέρα θα δοθεί στις 12 Φεβρουαρίου στο
χώρο του Κεντρικού Ωδείου και οι παραστάσεις θα συνεχιστούν για τις
επόµενες πέντε εβδοµάδες. A

H Mπέµπα

Σε µηνύσεις προχώρησε, διαβάζω αγαπητό µου πνεύµα, η Ορνιθολογική Εταιρεία κατά αγνώστων κουκουλοφόρων λαθροθήρων, οι
οποίοι κυνηγούσαν φαλαρίδες (λούφες) στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αµβρακικού, παρουσία µάλιστα της Αστυνοµίας.
Πιο εύκολο θεωρώ όµως ότι είναι να τους συλλάβουν, µε βάση τον
γνωστό ως κουκουλονόµο, για "συµµετοχή σε δηµόσια συνάθροιση
µε απόκρυψη του προσώπου", παρά για παράνοµο κυνήγι.
Για τις φαλαρίδες του πολύπαθου δηµόσιου τοµέα, αναρωτιέµαι
αγαπητό µου πνεύµα, ποιός θα ασκήσει µήνυση;
Σαρωτικό άνοιγµα όλων ανεξαιρέτως των κλειστών επαγγελµάτων
επιφέρει ο νέος νόµος της κυβέρνησης, εκτός και εάν επιβάλλεται η
διατήρησή τους από το δηµόσιο συµφέρον. Όπως αυτό των πολιτικών.
Την (απ)αλλαγή του άρθρου που προέβλεπε τα 10 στρέµµατα ως
όριο για την αρτιότητα στις περιοχές Natura ζήτησαν και πέτυχαν
βουλευτές και περιφερειάρχες. Την (απ)αλλαγή της Τίνας δεν την
ζήτησαν ακόµα.
Εν τω µεταξύ η λύση στο µέγα θέµα της ύφεσης της οικονοµίας βρέθηκε: κάθε καφετέρια και κουλουχέρη, κάθε καφενείο και καζίνο.

Συνεχίζεται η θεατρική παράσταση του
∆ηµήτρη Τσεκούρα "Η Μπέµπα" µε τη
Ναταλία Στυλιανού µέχρι τις
6
Φεβρουαρίου στο Πολυθέαµα (Σικελιανού 3, Ιωάννινα, τηλ. 26510-03492).
Πρόκειται για ένα θεατρικό µονόλογο,
µε κεντρικό θέµα τη Γυναίκα, που σκιαγραφεί το γυναικείο ψυχισµό. Η παράσταση (διάρκεια: 60’) είναι σε σκηνοθεσία Ορέστη Τάτση, σκηνικά – κοστούµια Κωνσταντίνου Ζαµάνη,
µουσική – σύνθεση ήχων Θοδωρή Αµπαζή και επιµέλεια κίνησης Πωλίνας Κρεµαστά (βοηθός σκηνοθέτη). A

Eπιτέλους η κυβέρνηση κάνει νόµο τον κανόνα που ισχύει στα
"συναλλακτικά ήθη": εάν χρωστάς 5000 ευρώ πας φυλακή, εάν χρωστάς 24 δις ευρώ πας στον Παπακωνσταντίνου για απαλλαγή.
Αυτόφωρο ο ΦΠΑ, κακούργηµα η φοροδιαφυγή, πληµέλληµα η
SIEMENS, αγαπητό µου πνεύµα...

Αντίλογος

www.bookpress.gr
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ΑΡΤA

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΣΤΑΜOΥΛΗΣ

FLOCAFE

CAFE ΠΡΟΦΙΛ

LOUNGE
CAFE MAXIM

LIBRARY
LOUNGE BAR

ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
ΑΤΡΑΠOΣ

ΑΡΤΙΝOΝ

AU BAR

PREVERE CAFE

EN IΩΑΝΝΙΝΟΙΣ

ROSSONERO CAFE

EL MUNDO CAFE

ΦΡΟΝΤΖΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ

CAFE ΜΟJΟ (ΚΑΝΑΛΙ)

cine ΠΑΛΛΑΣ

ZUKERO

ΚΤΕΛ

GOODY’ S
ΜΕΛΑΘΡOΝ

ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
Η ΠOΛΥΘΡOΝΑ
ΤOΥ ΝΙΤΣΕ
ΚΤΕΛ
ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ
CAFE PUENTE

LA SUITE BAR CAFE
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τ.Ε.Ι.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ

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

ΦΙΛΟΘΕΗ IN TIME CAFE

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
CAFE JACKSON

ΠΕΤΑ
CAFE ΜΝΗΜΕΙO
CAFE ΣΗΜΕΙΟ

ΜΕΝΙ∆Ι
CAFE OCEAN

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
DALI CAFE
eNVy
THERAPY BAR
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Ο Κώστας Μπαλάφας, τον καιρό που φωτογράφιζε το Αντάρτικο.

Του Βασίλη Κολτούκη*

∫ø™∆∞™ ª¶∞§∞º∞™
∆Ô ∞ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ 1940-44
Το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη παρουσιάζει
έκθεση φωτογραφιών του Κώστα Μπαλάφα µε τίτλο
"Το Αντάρτικο στην Ήπειρο, 1940-1944"
στο κτήριο της οδού Πειραιώς,
στο διάστηµα 10 Φεβρουαρίου – 6 Μαρτίου 2011.
Ο Κώστας Μπαλάφας γεννήθηκε το 1920 στο ορεινό
χωριό Κυψέλη της Άρτας από φτωχούς γονείς αγρότες.
Σε ηλικία µόλις έντεκα ετών βρέθηκε στην Αθήνα
και έπιασε δουλειά, ενώ το βράδυ πήγαινε νυχτερινό σχολείο.
Η πρώτη του επαφή µε τη φωτογραφία, όπως διηγείται ο ίδιος, ήταν
σε ηλικία δεκατριών χρόνων, όταν φωτογράφισε
µε µια φωτογραφική µηχανή Μπράουν Κόντακ, τους συγγενείς του
αφεντικού του που είχαν έρθει από την Αµερική.
Το 1939 διορίστηκε έκτακτος υπάλληλος στη Γαλακτοκοµική Σχολή
Ιωαννίνων και εκεί τον βρήκε ο πόλεµος και η Κατοχή.
Το 1943 εντάχθηκε στο 85ο Σύνταγµα του ΕΛΑΣ και κατέγραψε
µε το φακό του τον αγώνα του ηπειρώτικου λαού ενάντια
στον κατακτητή, µε τη συνείδηση ότι σώζει ιστορικές στιγµές
για να τις µεταφέρει στις επόµενες γενιές.
Σε κινηµατογραφικό φιλµ, αποτύπωσε τις καταστροφές
των χωριών, τις ζυµώσεις για την έναρξη του ένοπλου αγώνα,
τις πορείες και τις µάχες των ανταρτών, το θρήνο των µανάδων,
αλλά και τις εκδηλώσεις κατά την απελευθέρωση
της πόλης των Ιωαννίνων.
Το υλικό αυτό έµεινε κρυµµένο για 31 χρόνια
κάτω από το ξύλινο πάτωµα ενός σπιτιού στα Γιάννενα.
Το 1991, µε τη φροντίδα και έξοδα του δηµιουργού,
κυκλοφόρησε η έκδοση “Κώστας Μπαλάφας.
Το αντάρτικο στην Ήπειρο, Ασπρόµαυρες φωτογραφίες 1940-1944”.
Σήµερα, η φωτογραφική σειρά από την Αντίσταση στην Ήπειρο,
φυλάσσεται στο Μουσείο Μπενάκη µαζί µε το υπόλοιπο έργο του.
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Τον Κώστα Μπαλάφα δεν τον έχω συναντήσει ποτέ, πάρα µόνο µέσα απο
τις εκθέσεις του και τα καλαίσθητα βιβλία του, "την Ηπειρο", “τα Μετέωρα",
"τα Νησιά" "Το αντάρτικο στην ‘Ηπειρο" και "τα Ιωάννινα". Μιλήσαµε όµως
κάποιες φορές στο τηλέφωνο πριν από λίγα χρόνια. ∆εν θα ξεχάσω την
αγάπη του και τον νεανικό του ενθουσιασµό να µου µιλάει για την τέχνη
της φωτογραφίας, παρά τα 88 του χρόνια.
Ο Κώστα Μπαλάφας, ως εκπρόσωπος της ανθρωποκεντρικής φωτογραφίας, ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο σε σχέση µε το περιβάλλον του. Οι
φωτογραφίες των ανθρωπιστών φωτογράφων συµπυκνώνουν ολόκληρες
ιστορίες, αφηγούνται µε ένα ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης την ιστορία του
τόπου και των ανθρώπων που την κατοικούν. Οι φωτογραφίες του Κώστα
Μπαλάφα χρησιµεύουν και ως ιστορικά τεκµήρια για γειτονιές που δεν
υπάρχουν πια, για επαγγέλµατα που χάθηκαν. Είναι λάθος όµως να πούµε
ότι είναι γραφικές. Το µάτι του Κώστα Μπαλάφα δεν καταγράφει κάτι που
φαίνεται παλαιϊκό, εξωτικό ή έχει κάποιο λαογραφικό ενδιαφέρον, αντιθέτως αιχµαλωτίζει σκηνές της καθηµερινότητας µε µια ποιητική µατιά. Ο
Κώστας Μπαλάφας πιστεύω, δεν ψάχνει εικόνες που αποδίδουν µια ιδέα
όπως κάνουν πολλοί φωτογράφοι. Η ζωντάνια των φωτογραφιών του φτάνει µέχρι εµάς σήµερα, επειδή είναι αυθεντικές και δεν υπηρετούν θεωρητικά σχήµατα ή τυποποιηµένα συναισθήµατα. Οι φωτογραφίες του συνδυάζουν το µνηµειώδες και το διαχρονικό µε το εφήµερο και το φευγαλέο.
Περιπλανήθηκε στην ελληνική επαρχία για πολλές δεκαετίες και µας
έφερε εικόνες απο έναν τρόπο ζωής που χαρακτηρίζεται απο απλότητα,
ολιγάρκεια, περηφάνεια, φιλότιµο. Μέσα απο τα καρέ του µπορούµε να
διακρίνουµε µιαν Ελλάδα που µοχθεί, που µάχεται αλλά και που ξέρει να
επιβιώνει κάτω απο πολύ δύσκολες συνθήκες, που έζησε µε τα λίγα, χωρίς
να χάσει την αρχοντιά της, την τιµή της, την γλώσσα της.
Θα ήθελα να κλείσω αυτό το µικρό κείµενο µε τα λόγια του δασκάλου
Κώστα Μπαλάφα:
"Προκειµένου να δώσεις καθαρή την αλήθεια µόνο η ασπρόµαυρη φωτογραφία έχει τη δυναµικότητα. Πολλές φορές λέω στα παιδιά να µην ταλανίζονται πολύ µε τα εργαλεία.Το σηµαντικότερο είναι να διαβάσουν ποίηση, να µπορέσουν να σχηµατίσουν ιδεατές εικόνες στο µυαλό τους. Τότε
θα δούν αυτά, που τους περνούν απαρατήρητα σήµερα, µε ένα άλλο µάτι,
θα τα δούν µε τα µάτια της ψυχής τους και θα τα δώσουν διαφορετικά" A
*Ο Βασίλης Κολτούκης είναι φωτογράφος
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Συνέντευξη: Ντίνος Γιώτης

¡π∫√™ ∆∑Iª∞™
Ο σκηνοθέτης των ταινιών
«Ο άνθρωπος µε το γαρύφαλλο»
και «Αστραπόγιαννος»,
επιστρέφει µετά από 26 χρόνια απουσίας,
µε τη νέα του ταινία
«Το πέταγµα του κύκνου»

Από τα «Τα χρόνια της θύελλας» του 1984 µέχρι το «Το πέταγµα του
Κύκνου» του 2011 πέρασαν 26 χρόνια. Γιατί αυτή η µακρόχρονη απουσία;
H ταινία που αναφέρατε, όπως και “Ο Αστραπόγιαννος” και “Ο Άνθρωπος µε το γαρύφαλλο”, ήταν πολύ δύσκολες και µε τις συνθήκες που
επικρατούσαν τότε στην Ελλάδα, καταντούσαν Γολγοθάς. Χρειάζονταν 100 δραχµές και είχα µόνον τις 10. Λάβετε υπόψιν σας, ότι δεν
πήρα πότε χρήµατα από το κράτος που για αυτές τις ταινίες ήταν
φοβερά πολέµιο. Ούτε για αυτήν την ταινία πήρα χρήµατα από το
Κέντρο Κινηµατογράφου ή από το Υπουργείο Πολιτισµού ή από την
ΕΡΤ. Ο µόνος χρηµατοδότης µου, ήταν ευτυχώς πάντα ο λαός µε το
εισιτήριό του. Το θέµα της νέας µου ταινίας, σύγχρονο µεν αλλά πάρα
πολύ δύσκολο. Το σενάριο γράφτηκε πολλές φορές και ας είχα εκπληκτικούς συγγραφείς δίπλα µου, όπως τους πολυβραβευµένους Ανδρέα
Φραγγιά και Θανάση Βαλτινό σαν συµβούλους, τον Μπάµπη Τσικληρόπουλο, το Θάνο Ξηρό, τον Γιάννη Χρυσούλη και τον Αµερικανό Chris
Fallon, που κάθισαν δίπλα µου στο τελικό στάδιο του σεναρίου για
αρκετούς µήνες. Χρειάζονταν και πολλά χρήµατα που ήταν αδύνατο
να τα βρω, αν δεν είχα τη συµπαράσταση της συµπαραγωγού, Joan
Borsten, του ανεξάρτητου Αµερικανικού κινηµατογράφου.
Επιστρέφετε µε ένα πολιτικό-οικολογικό θρίλερ αµερικανικών προδιαγραφών. Οι Έλληνες παραγωγοί είναι σε θέση σήµερα να αναλάβουν παραγωγές τέτοιων προδιαγραφών
Επιστρέφω µε ένα οικολογικό και κοινωνικό θρίλερ. Όχι, δεν είναι. Γι
αυτό και µου πήρε τόσα χρόνια για να πετύχω µια συµπαραγωγή µε τη
Αµερική και να κάνω την ταινία. Είναι πολλά τα χρήµατα.
Στους πρωταγωνιστές της τελευταίας ταινίας σας είναι η παρτενέρ
του Αλ Πατσίνο στα «88 λεπτά» Αλίσια Γουίτ, ο Λάρι Χάγκµαν, ο
Ιρλανδός Κόλεµ Μίνι. Τί τους είπατε για να παίξουν στο Πέταγµα του
Κύκνου;
∆εν τους είπα τίποτε. ∆ιάβασαν το σενάριο και ενθουσιάστηκαν. Μετά
είδαν και “Τον Άνθρωπο µε το γαρύφαλλο” και ενθουσιάστηκαν το ίδιο.
Μιλήσαµε για τους ρόλους τους και τότε δέχτηκαν να παίξουν στην ταινία.
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Παρότι γράφετε και τα σενάρια των ταινιών σας, στο σενάριο της τελευταίας σας ταινίας συνεργαστήκατε µε 6 σεναριογράφους, µεταξύ αυτών
µε τον Αντρέα Φραγκιά και τον Θανάση Βαλτινό καθώς και έναν Αµερικανό. Γιατί;
Το θέµα ήταν πολύ µεγάλο και ήθελα να εµβαθύνω, να πω πολλά σε όσο
το δυνατόν λιγότερο χρόνο.
Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι οι Έλληνες σκηνοθέτες, σε συντριπτικό
ποσοστό, είναι και σεναριογράφοι των ταινιών τους;
Αυτό δεν είναι κακό, αλλά να έχουν και συνεργάτες για να τους υποδεικνύουν τα τρωτά σηµεία. Στην Ελλάδα δεν έχουµε όλοι καταλάβει πόσο
σηµαντικός είναι ο ρόλος του σεναρίου. Είναι η βάση που χτίζονται όλα.
Υπήρξαν περίοδοι που σκηνοθέτες πήγαιναν στο γύρισµα χωρίς σενάριο
και αυτό θεωρούνταν επανάσταση.
∆εν έχετε ζητήσει ποτέ για τις ταινίες σας οικονοµική ενίσχυση από το
Κέντρο Κινηµατογράφου. Για ποιό λόγο;
Γιατί το κέντρο κινηµατογράφου ως επί το πλείστον έχει µια αρχή 40 χρόνια τώρα, να χρηµατοδοτεί ταινίες που δεν τις βλέπει κόσµος ή ελάχιστοι,
οι “εκλεκτοί”. ∆εν ζήτησα χρήµατα και δεν πήρα ποτέ ούτε από τον Υπουργό Πολιτισµού (που δίνει τα πολλά εκατοµµύρια), ούτε από τον πρόεδρο
της ΕΡΤ. Εγώ δε θέλω να κάνω ταινίες ούτε για τους δήθεν εκλεκτούς,
ούτε να µην τις βλέπει ο κόσµος. Αντίθετα, θέλω να κάνω ταινίες που να
τις βλέπουν τα εκατοµµύρια του κόσµου γι' αυτό και κέρδισα τη µήνι τους.
Τις ταινίες µου τις κάνω από ανάγκη να συνοµιλήσω µε τον κόσµο, να
ενώσω τις αγωνίες µου µαζί του.
Εκτιµάτε ότι το κράτος πρέπει να συνδράµει τον κινηµατογράφο, στα
πλαίσια και της συνταγµατικής επιταγής ότι το κράτος υποστηρίζει την
Τέχνη, ή αυτός πρέπει να κινείται ανεξάρτητα;
Σίγουρα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τους πάντες.
Ποιά είναι η γνώµη σας για το νέο κινηµατογραφικό νόµο που ψηφίστηκε
πρόσφατα;
Ο παλιός νόµος, 40 χρόνια τώρα και το Κέντρο Κινηµατογράφου έκανε ταινίες που είτε µένουν στα κουτιά, είτε παίζονται στην ΕΡΤ µετά τα µεσάνυχτα. Τα παιδιά µα και τα εγγόνια µας, εξακολουθούν να βλέπουν τον
παλιό ελληνικό κινηµατογράφο που έγινε µε το εισιτηριάκι του λαού και ο
νέος νόµος δε νοµίζω πως θα καταφέρει καλύτερα πράγµατα. Μακάρι...
αλλά.....
Σε τι κατάσταση εκτιµάτε ότι βρίσκεται σήµερα ο κινηµατογράφος στην
Ελλάδα;
∆υστυχώς στην ίδια που βρίσκεται 40 χρόνια τώρα.
Τί µας λείπει για να «απογειωθούµε» κινηµατογραφικά;
Πρώτον να δώσουµε πολύ µεγάλο βάρος στα σενάρια, να γράφονται πολλές
φορές και να βγαίνουν σωστά και ολοκληρωµένα. ∆εύτερον να γίνει εκ
διαµέτρου αντίθετη η φιλοσοφία του Κέντρου Κινηµατογράφου, όπως είναι σε
χώρες µε κινηµατογραφική άνθηση, πχ Καναδάς, που το κράτος θα ξοδεύει λιγότερα χρήµατα και θα έχει και κινηµατογράφο πολύ δυνατό και τουριστική – πολιτιστική προβολή της Ελλάδας. Οι συµπαραγωγές µε την Αµερική, όχι αναγκαστικά µε αµερικάνικη θεµατολογία (τα θέµατα µπορεί να τα
προτείνουµε εµείς και από την ιστορία µας που είναι τόσο πλούσια και
ενδιαφέρει όλο τον κόσµο) θα βοηθήσουν πολύ την κινηµατογραφική άνθηση.
Από το Μεγάλο ∆ένδρο της Πρέβεζας, το γενέθλιο τόπο, στο κινηµατογραφικό Λος Αντζελες του σινεµά. Σε αυτήν την πορεία τι δεν εκχωρήσατε από τον εαυτό σας7;
Την οµορφιά που πήρα από τον τόπο µου και τις αρχές µου.
Τί θα αλλάζατε από την σηµερινή Ελλάδα;
∆εν είναι να αλλάξεις, έχουν εξαρθρωθεί τα πάντα. Είναι να ξαναχτίσεις
το σπίτι από την αρχή σε σωστά θεµέλια.
Τί κρατάτε ως «φυλαχτό» από τους γονείς σας;
Την αγάπη για τον άνθρωπο και τη δίψα για πρόοδο αλλά και οµορφιά!

A
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ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

XÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂÈ˜
Οι βιογραφίες είναι ένα είδος που βρίσκει, παγκοσµίως, πολύ
µεγάλο κοινό. Οι λόγοι ποικίλουν: Άλλοτε από ειλικρινές
ενδιαφέρον για σηµαντικά πρόσωπα µε περιπετειώδεις ζωές,
κι άλλοτε από µια διάθεση να κοιτάξει κανείς από την κλειδαρότρυπα στη ζωή κάποιου διάσηµου. Το βιβλίο που έγραψε η
Huguette Bouchardeau, για τη Σιµόν ντε Μπωβουάρ (µτφρ.
Μήνα Πατεράκη-Γαρέφη, εκδ. Κίχλη) δεν προσφέρεται για
κουτσοµπολίστικες αναγνώσεις. Πρόκειται για µια πληρέστατη βιογραφία µιας από τις διασηµότερες γυναίκες του αιώνα
που µας πέρασε. Ισορροπώντας ανάµεσα στο έργο και τη ζωή
της Μποβουάρ, η Μπουσαρντώ καταφέρνει να αναδείξει τη
συνάφεια ανάµεσα στα δύο. Πώς δηλαδή η συγγραφέας του
«∆εύτερου φύλου» –βιβλίο που σηµάδεψε την πορεία του
φεµινιστικού κινήµατος– κατάφερε να εξελιχθεί από «καθωσπρέπει κόρη» σε δυναµική χειραφετηµένη γυναίκα, κυριευµένη από τον πόθο για γνώση και ελευθερία. ∆εν θα µπορούσε βέβαια να λείπει η ιστορία της σχέσης της µε τον Ζαν-Πολ
Σαρτρ, µε τα σκαµπανεβάσµατα και τις αντιφάσεις της.
Ο Ιαν Μακ Γιούαν, δηµιουργός των «Έµµονη αγάπη»,
«Άµστερνταµ», «Εξιλέωση» είναι αναµφίβολα ένας από τους
σηµαντικότερους εν ζωή βρετανούς συγγραφείς. Στο Solar
(µτφρ. Κατερίνα Σχινά, εκδ. Πατάκη), ο κεντρικός του ήρωας
είναι ένας νοµπελίστας φυσικός που όµως βλέπει τη ζωή του
να πλέει τα λοίσθια. Από τη µία, έχει βαρεθεί τη δουλειά του,
κι αρκείται να εξαργυρώνει τη φήµη του δίνοντας προσοδοφόρες διαλέξεις. Από την άλλη, ο πέµπτος (!) γάµος του φυλλορροεί, µια και η σύζυγός του, µε την οποία παραµένει σφόδρα ερωτευµένος, τον απατά ασυστόλως. Από τη δύσκολη
θέση θα τον βγάλει ένα αλλόκοτο ατύχηµα που θα του επιτρέψει να εµφανιστεί ως σωτήρας του κόσµου από την περιβαλλοντική καταστροφή.
Η εσθονικής καταγωγής Φιλανδή Σόφι Όξανεν συζητήθηκε
πολύ τη χρονιά που πέρασε. Με το τρίτο της µυθιστόρηµα, το
«Κάθαρση» (µτφρ. Μαρία Μαρτζούκου, εκδ. Τόπος) κατάφερε να κερδίσει δύο ευρωπαϊκά βραβεία, µεταξύ των οποίων το
γαλλικό Femina. Τόπος δράσης η ανεξάρτητη πλέον Εσθονία.
Η ηρωίδα της, µια ηλικιωµένη γυναίκα, θα δει τη ζωής της να

ARTA PRESS 10

αλλάζει από την παρουσία µιας εικοσάχρονης κοπέλας, της
Ζάρα, η οποία έχει πέσει θύµα του εµπορίου λευκής σαρκός.
Μέσω της σχέσης των δύο γυναικών, η 34χρονη συγγραφέας
αναδεικνύει το πώς οι ιστορικές αλλαγές επηρεάζουν τόσο
την πορεία ενός έθνους όσο και τις προσωπικές επιλογές των
ανθρώπων.
Πώς χτίζεται η σχέση θεραπευτή και θεραπευοµένου; Πώς
αυτή εγγράφεται στον ψυχικό κόσµο της µιας πλευράς και
πώς επηρεάζεται η άλλη; Ο Ίρβιν Γιάλοµ συνήψε µε τη συγγραφέα Τζίννυ Έλκιν (ψευδώνυµο) ένα ιδιότυπο συµβόλαιο:
Ο καθένας θα κατέγραφε χωριστά τις εντυπώσεις, τις σκέψεις
και τα συναισθήµατά του από την θεραπευτική διαδικασία.
Πέρα από την αντι-παράθεση των κειµένων-επιστολών, στο
«Κάθε µέρα λίγο πιο κοντά» (µτφρ. Ευαγγελία Ανδριτσάνου,
εκδ. Άγρα) περιλαµβάνονται ένας πρόλογος κι ένας επίλογος
του Γιάλοµ και της Έλκιν, γραµµένα ενάµιση χρόνο µετά την
τελευταία συνεδρία τους. Ένα πρωτότυπο και ιδιαίτερο εγχείρηµα που αποκαλύπτει πολλά για τη φύση της θεραπευτικής
σχέσης.
Ο 42χρονος Αλαίν ντε Μποττόν, ελβετικής καταγωγής βρετανός συγγραφέας, έκανε το ντεπούτο του µε την πραγµατεία «Μικρή φιλοσοφία για τον έρωτα», µόλις στα 25 του
χρόνια. Εντούτοις, η µεγάλη του επιτυχία ήταν και παραµένει
το βιβλιοφιλικό «Πώς ο Προυστ µπορεί να αλλάξει τη ζωή
σου», το οποίο συνέγραψε σε ηλικία 27 χρονών. Έκτοτε, εκδίδει σύντοµα, σχετικά ανάλαφρα βιβλία επί παντός του επιστητού: Την ευτυχία, την εργασία, το ταξίδι. Τελευταίο του
πόνηµα, η πραγµατεία «Η παρηγοριά της φιλοσοφίας» (µτφρ.
Αντώνης Καλοκύρης, εκδ. Πατάκη) για το πώς οι φιλόσοφοι,
από τον Σωκράτη µέχρι τον Νίτσε, τόσο µέσα από τις διδαχές
τους όσο και µέσα από τη ζωή τους, µπορούν να αποτελέσουν
οδηγό για µικρά και µεγάλα προβλήµατα. A

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

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

White lies
“Ritual”

Daniel Martin Moore
“In the cool of the day”

Geffen rec.

Sub Pop rec.

Οι White lies αρχικά ονοµαζόταν Fear of flying και µάλιστα κυκλοφορήσανε δύο singles µε σαφέστατες επιρροές από τη σκηνή της brit pop. Άξαφνα όµως αλλάξανε προσανατολισµό και όνοµα. Με τον πρώτο τους δίσκο
εξερευνούνε τα σκοτεινά τοπία των Joy Division και των Teardrop
explodes έχοντας ταυτόχρονα στο νου τους τις βασικές αρχές του post
punk. Η δεύτερη κυκλοφορία τους «Ritual» αν και µέσα στα ίδια πλαίσια
µε την πρώτη τους δουλειά στρέφει τα νότα της προς το µέλλον. Ο ήχος
τους είναι πιο εκσυγχρονισµένος, προς Interpol µεριά, και οι συνθέσεις επιβλητικές. Η µελαγχολική ατµόσφαιρα είναι το κύριο στοιχείο και το «Bad
love» η κορύφωση του δίσκου. A

Η Sub Pop τα τελευταία χρόνια τείνει να δηµιουργήσει µια νέα παράδοση
κόντρα σε ό,τι συνεπαγόταν το όνοµά της. Ο ένας τραγουδοποιός ξεπετάγεται πίσω από τον άλλο. Το καινούργιο διαµάντι ακούει στο όνοµα Moore.
Folk και gospel. Απλότητα στις συνθέσεις µε πιάνο και ακουστική κιθάρα.
Αβίαστα τραγούδια µε έντονη την αίσθηση της χαλαρότητας. Η επιλογή να
ηχογραφήσει το υλικό του µε φίλους συνέβαλε κατά πολύ στη δηµιουργία
αυτού του κλίµατος. Ο δίσκος διαρκεί µόλις τριάντα λεπτά αλλά µέσα σ’
αυτό το µικρό χρονικό διάστηµα ο Moore κατορθώνει να αποσπά ολοκληρωτικά την προσοχή επιβάλλοντας την γαλήνη. A

Oh no! oh my!
“People problems”

The Decemberists
“The king is dead”

Koenig rec.

Rough Trade rec.

Καταρχήν αυτό το «θεσπέσιο» όνοµα προέκυψε κατόπιν βαθέως συλλογισµού. Ήθελαν ένα όνοµα που κανένα άλλο συγκρότηµα δεν θα επιθυµούσε να έχει. ∆εν λέω! Πέσανε διάνα. Ο µουσικός εγκέφαλος του συγκροτήµατος είναι ουσιαστικά ο Greg Barkley. Στον πρώτο τους δίσκο θυµίζανε
πάρα πολύ τους Belle and Sebastian, αλλά στο «People Problems» τα
πράγµατα φαίνεται να προχωρούνε πέρα από τις επιρροές. Αν και το ακουστικό folk στοιχείο κυριαρχεί και σ’ αυτό το δίσκο οι Oh no! Oh my! πειραµατίζονται και προς άλλες κατευθύνσεις. Πέρα από τη δεδοµένη µελαγχολία που ενέχει το είδος ρίχνουνε κλεφτές µατιές και προς την χαρούµενη
pop της δεκαετίας του ’60 καθώς και προς τις µινιµαλιστικές τάσεις της
post punk. To πρώτο δείγµα είναι θετικό, αλλά θέλει περισσότερη επεξεργασία στο µέλλον. A

Ο Colin Meloy κατέχει µια από τις σπουδαιότερες αφηγηµατικές φωνές
της γενιάς τού νέο-folk χαρίζοντάς µας σπουδαίες στιγµές σε δίσκους
όπως το «Her majesty», «Picaresque» και «The crane wife». Η θεατρικότητα της µουσικής των Decemberists είναι ουσιαστικά αυτή που τους
ξεχώρισε από τις µπάντες του είδους. Ο πέµπτος δίσκος τους «The king
is dead» προκαλεί πραγµατικά έκπληξη, καθώς το συγκρότηµα φαίνεται να
λοξοδροµεί από την έως τώρα πορεία του για να εξερευνήσει άλλα µονοπάτια. Και συγκεκριµένα αυτά των αγαπηµένων συγκροτηµάτων του
Meloy. Οι Rem βρίσκονται στο πρώτο πλάνο σε σηµείο ξεπατικώµατος. Το
«down by the river» ειδικά παραπέµπει απευθείας στο «the one I love».
Γενικώς ο δίσκος είναι πολύ pop και νοµίζω ότι το εγχείρηµα του Meloy
δεν απέδωσε παρά µόνο σε σηµεία. Από την άλλη βέβαια τέτοιες κινήσεις
είναι προτιµότερες από τον µηρυκασµό των ίδιων ιδεών. A
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

Chrome notebook!
Πριν από 15 χρόνια αν

θα µπορεί να στείλει για εκτύπωση ένα έγγραφο από οποιοδήπο-

θέλατε να “γράψετε” ένα

τε µέρος κι αν βρίσκεται σε συνδεδεµένους εκτυπωτές, χωρίς να

application το οποίο θα

χρειαστεί να φορτώσει drivers. Στο µείζον θέµα της ασφάλειας,

έτρεχε στο 90% των

υπάρχουν πολλά διαφορετικά επίπεδα που εξασφαλίζουν την

Personal Computers σε

προστασία του λειτουργικού και περιλαµβάνουν: αυτόµατες ανα-

όλο τον κόσµο, έπρε-

βαθµίσεις, sandboxing, κρυπτογράφηση δεδοµένων, πιστοποίηση

πε να στοχεύσετε

της ταυτότητας κατά τη σύνδεση στο σύστηµα. Ο «λογαριασµός

σε ένα µοναδι-

επισκέπτη» θα προσφέρεται ως εναλλακτική επιλογή σύνδεσης

τα

στον υπολογιστή. Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης θα έχει πρό-

Windows.

σβαση σε όλα τα χαρακτηριστικά του λειτουργικού συστήµατος

Σήµερα

για

αλλά σε καµία προσωπική πληροφορία του κατόχου του υπολογι-

να κάνετε κάτι

στή. Με την αποσύνδεση, το Chrome OS θα αφαιρεί οποιοδήποτε

κό

OS,

να

δεδοµένο προήλθε από την δραστηριότητα του «επισκέπτη».

αναπτύξετε για δέκα - Windows,

Στην παρουσίαση δόθηκε επίσης ιδιαίτερη έµφαση στη λειτουργία

Linux, OS X, το Android, Ίο, webOS, το BlackBerry

του Citrix Receiver, που απευθύνεται κυρίως σε εταιρικούς πελά-

OS, Symbian, MeeGo και φυσικά, στο διαδίκτυο. Η εποχή των

τες και επιτρέπει την εκτέλεση εφαρµογών εγκατεστηµένων σε

αντίστοιχο

πρέπει

PC κυριαρχούνταν από τη Microsoft και την Intel. Η µετάβαση στην

τρίτα συστήµατα, ανεξαρτήτως λειτουργικού.

παρούσα κατάσταση όπου οι υπολογιστές είναι πανταχού παρόντες, έδωσε τη δυνατότητα για πολλούς περισσότερους ανταγω-

Το hardware: Chrome notebook!

νιστές, η οποία οδηγεί σε µια µεγάλη κατάτµηση. Ο στόχος όµως

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και το Cr-48 ένα «ανώνυµο»

παραµένει ο ίδιος. Κάθε παίκτης στο χώρο αυτό θέλει να είναι ό,

netbook που θα διανεµηθεί σε επιλεγµένους χρήστες για δοκιµα-

τι η Microsoft κατά τη διάρκεια της εποχής υπολογιστή. Ακόµη και

στικούς λόγους. Το Cr-48 διαθέτει οθόνη 12,1 ιντσών, dual band

οι ενέργειες είναι οι ίδιες. ∆εν υπάρχει συµβατότητα µεταξύ
πλατφορµών, υπάρχουν κλειστές πόρτες των διαπραγµα-

WiFi, µεγάλο touchpad και έρχεται χωρίς κανέναν σκληρό
δίσκο. Όλα τα netbooks/notebooks που θα έρχονται µε

τεύσεων και συµφωνιών αποκλειστικότητας µε αποτέλε-

εγκατεστηµένο το Chrome OS, θα διαθέτουν δυνατό-

σµα σε πολλές συµµαχίες που δεν είναι εύκολο να σπά-

τητα σύνδεσης µε 3G δίκτυα ενώ πολύ πιθανόν κατά

σει. Αυτό θέλει να αλλάξει η Google, µε το Chrome OS

την αγορά τους να προσφέρεται δωρεάν πακέτο δεδο-

χρησιµοποιώντας το δυνατό της σηµείο: το διαδίκτυο.

µένων. Επίσης, η δυνατότητα jailbreaking όχι µόνο επι-

Ταχύτητα, συνδεσιµότητα, ασφάλεια και δυνατότητα
αποµακρυσµένης εκτέλεσης εφαρµογών είναι τα βασικά

τρέπεται, αλλά είναι προεγκατεστηµένη, που σηµαίνει
πως οι developers που θα το πάρουν µπορούν να το κάνουν

χαρακτηριστικά του Chrome OS. Σύµφωνα µε το demo που

ό,τι θέλουν. H Google διεξάγει ένα πιλοτικό πρόγραµµα µέσω του

παρουσιάστηκε, ένα netbook µε Chrome OS θα µπορεί να ανοίξει

οποίου θα διαθέσει περιορισµένο αριθµό των Cr-48 notebooks σε

και να είναι έτοιµο για χρήση µέσα σε λιγότερο από 6 δευτερόλε-

εταιρείες, στο υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ και σε καταναλωτές οι

πτα, ενώ θα επανέρχεται από την κατάσταση αδράνειας σχεδόν

οποίοι θα µπορούν να δοκιµάσουν τις δοκιµαστικές εκδόσεις του

ακαριαία. Μάλιστα, αναφέρθηκε πως η εµπειρία χρήσης των εφαρ-

Chrome OS µέχρι την τελική κυκλοφορία στα µέσα περίπου του

µογών θα είναι εξίσου γρήγορη ανεξάρτητα από την πλατφόρµα

2011. Η συνέχεια αναµένεται µε µεγάλο ενδιαφέρον, µιας και η

στην οποία εκτελούνται (netbook ή desktop).

Microsoft θα πρέπει να υπερασπιστεί το τελευταίο της “κάστρο”,

Επίσης, έχουν προβλεφθεί µηχανισµοί που θα επιτρέπουν την

τα Windows.

A

απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος είτε υπάρχει σύνδεση
(WiFi, 3G) είτε όχι, ενώ µε τη λειτουργία του Cloud Print o χρήστης
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GADGETS

Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

iXtreamer. i-Playback
Netgear NeoTV 550 HD: Nέο και δυνατό
Το νέο media player της Netgear που υπόσχεται (και από δείχνει πραγµατοποιεί) ό,τι ποθεί ένας απαιτητικός χρήστης.Ως το Ultimate HD Media
Player συστήνει η Νetgear το νέο της media player και από ό,τι βλέπουµε δεν έχει και άδικο. Οι ισχυρισµοί έχουν να κάνουν φυσικά µε την συµβατότητα διαχείρισης και αναπαραγωγής multimedia αρχείων που παρέχει
το Neo TV ή αλλιώς το NTV550, και έχει να κάνει µε ευρεία
υποστήριξη όλων των γνωστών φορµά καθώς
και Full bluray menus,
bd rip/iso, hd audio passthrough,
movie jukebox. Όλα αυτά
φυσικά συνοδευόµενα από
ένα πολύ όµορφο GUI.
Η συσκευή συνοδεύεται από
τηλεχειριστήριο, υποστηρίζει
χρωµατικό εύρος x.v.YCC και βάθος χρώµατος Deep Color, διαθέτει εξόδους HDMI 1.3a (1080p), Component Composite, αναλογική και ψηφιακή
(οπτική) στον ήχο. Επίσης συναντάµε δύο θύρες USB, υποδοχές για
κάρτες SD και δίσκους eSATA, όπως και δυνατότητα ενσύρµατης δικτύωσης 10/100 Ethernet. A
Πηγή: specialprice.gr
Τιµή: 172,20

Ένα άλλο Xtreamer µε τα ίδια
multimedia χαρακτηριστικά
και διασυνδέσεις που έχουν και
τα sidewinder και Pro
µε την προσθήκη της συνεργασίας
µε όλη σχεδόν
την γκάµα της apple, iPod,
iPhone, iPad!
Η προσθήκη ενός
πρακτικού
HDD συρταριού για δίσκους 3,5"
το κατατάσσει από πλευρά επεκτασιµότητας µεταξύ
των sidewinder και pro αλλά οι apple επεκτάσεις
του δίνουν µια ιδιαίτερη θέση! Το iXtreamer
είναι ένα media player µε dock για iPhone/iPod/iPad.
Υποστηρίζει όλα τα γνωστά φορµά από Η.264 και MKV,
έχει υποστήριξη για σκληρό δίσκο 3Tbyte, έξοδο HDMI 1.3,
υποστηρίζει φυσικά 1080p, βασίζεται στο πολύ γνωστό
Realtek 1283x DD+, µπαίνει στο δίκτυο για ότι φαντάζεστε
και έχει ενσωµατωµένο αποκωδικοποιητή ήχου 7.1.
Τα 199 ευρώ (περιλαµβανοµένων των µεταφορικών) δεν είναι πολλά
για κάποιον που θέλει να "ακουµπήσει" κάπου το iPhone του ή το iPad του!
A

Πηγή: xtreamer.net - Τιµή: 199
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

Γυρνώντας στα παλιά: πώς βρεθήκατε στο χώρο της λογοτεχνίας;
Άρχισα να γράφω το πρώτο µου µυθιστόρηµα όταν ήµουν 42 χρονών, πολύ
αργά δηλαδή. Βέβαια, έγραφα πολύ, από µικρή, σηµειώσεις, σκέψεις, κείµενα
για τη δουλειά µου, έχω εκδώσει και δύο βιβλία εκπαιδευτικής ψυχολογίας,
αλλά αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το να γράφεις λογοτεχνία. Απ’ την
άλλη, και η ενασχόλησή µου µε την ψυχολογία ήταν κατά κάποιο τρόπο µια
µαθητεία: Το ενδιαφέρον µου για τον άνθρωπο, για την υποκειµενικότητα των
βιωµάτων, η ενσυναίσθηση και η φαντασία που χρειάζεται για να µπορείς να
δεις κάτω απ’ την επιφάνεια των πραγµάτων – όλα αυτά δε διαφέρουν και
πολύ απ’ τον τρόπο που πλάθεις στο νου σου τους µυθιστορηµατικούς σου
χαρακτήρες. Και η γλώσσα πάντα µε γοήτευε, µπορεί να έτρωγα ώρες µέχρι
να συντάξω ένα απλό κείµενο γιατί σκάλιζα τόσο τις λέξεις. Κάποια στιγµή
λοιπόν όλα αυτά ήρθαν κι έδεσαν και βρέθηκα ένα πρωί να γράφω λογοτεχνία.
Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στην ανάγνωση των βιβλίων;
Φυσικά. Πολλών ειδών ευτυχίας. Αρκεί να ανατρέξω σ’ εκείνο το συναίσθηµα
της γλυκιάς προσµονής που ένιωθα µικρή – εκείνο το «α, ωραία!» – µόλις
θυµόµουν πως είχα αρχινηµένο ένα απολαυστικό βιβλίο και ανυποµονούσα
πότε θα το συνεχίσω. Τί καλύτερο απ’ αυτό; Απ’ την αναγνωστική απόλαυση
ξεκινάνε όλα. Και σιγά σιγά, µεγαλώνοντας, η «τέχνη του λόγου» γίνεται
αναπόσπαστο κοµµάτι της όλης απόλαυσης, που κι αυτή σιγά σιγά ωριµάζει
και φέρνει άλλου είδους ικανοποιήσεις και χαρές.
Ζούµε στην εποχή της εικόνας. Πιστεύετε ότι η τηλεόραση έχει επιβάλει,
ανεπιστρεπτί, την εύκολη θέαση και, κατά συνέπεια, η ανάγνωση παραµερίζεται;
Πιστεύω πως κάποια πράγµατα, όπως η ανάγνωση, καλύπτουν διαχρονικές
ανάγκες και τίποτα το πραγµατικά αξιόλογο και σηµαντικό δεν µπορεί να είναι
«ανεπιστρεπτί». Το βιβλίο, όπως και η τηλεόραση, µπορούν και τα δυο να
είναι «εύκολα» ή «δύσκολα», ποιοτικά ή ευτελή. ∆ική µας πρόκληση ως συγγραφείς είναι να βρούµε τον τρόπο να είµαστε γνήσιοι και ποιοτικοί χωρίς να
αποτρέπουµε τον αναγνώστη µε αναίτιες «δυσκολίες» (και το Υπουργείο Παιδείας, βέβαια, δική του πρόκληση είναι να βρει πώς να καλλιεργεί αντί να
καταστρέφει τη δίψα για ανάγνωση και την απόλαυση στα παιδιά).

∆∞∆π∞¡∞
∞µ∂ƒøº
“∏ ÁÏÒÛÛ· ¿ÓÙ· ÌÂ ÁÔ‹ÙÂ˘Â, ÌÔÚÂ› Ó· ¤ÙÚˆÁ· ÒÚÂ˜
Ì¤¯ÚÈ Ó· Û˘ÓÙ¿Íˆ ¤Ó· ·Ïﬁ ÎÂ›ÌÂÓÔ,
ÁÈ·Ù› ÛÎ¿ÏÈ˙· ÙﬁÛÔ ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ”
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954.
Σπούδασε ψυχολογία στην Αθήνα και στο Λονδίνο
και εργάστηκε επί 20 χρόνια ως ψυχολόγος.
Είναι πρόεδρος ∆.Σ. του Ιδρύµατος
Ευαγγέλου Αβέρωφ - Τοσίτσα και διευθύνει
την Πινακοθήκη Αβέρωφ στο Μέτσοβο.
Από το 2007 έχει διδάξει Μυθιστόρηµα στα εργαστήρια
δηµιουργικής γραφής του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.
Έχει εκδώσει δύο βιβλία εκπαιδευτικής ψυχολογίας
και τα µυθιστορήµατα «Το ξέφωτο» (2000),
«Αύγουστος» (2002), «Ανοιχτή γραµµή» (2005)
και «Θράσος» (2009). Είναι µέλος της Εταιρείας Συγγραφέων
και της Εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου.
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Ίντερνετ και λογοτεχνία. Τι είδους σχέση;
Αρµονική, θέλω να πιστεύω. Το ίντερνετ είναι ένα σπουδαίο εργαλείο. Ανοίγει
τεράστιες δυνατότητες, πχ για συγγραφική έρευνα – ό,τι θέλεις το βρίσκεις
πλέον χωρίς να πρέπει να τρέχεις στις βιβλιοθήκες– ή για πληροφόρηση και
επικοινωνία σε θέµατα λογοτεχνικά, ακόµα και για τη διάδοση της λογοτεχνίας
καθαυτής, αφού ο καθένας µπορεί πλέον να αναρτήσει ένα λογοτεχνικό κείµενο που ίσως να διαβαστεί από χιλιάδες αναγνώστες, ίσως και να φτάσει από
κει στους πάγκους των βιβλιοπωλείων.
Τί θα αλλάζατε από τη σηµερινή Ελλάδα;
Τη γενικευµένη «δηµοκρατία» της λαµογιάς, της ασυδοσίας, της τροµοκρατίας,
του «δε βαριέσαι», του «έλα µωρέ» και του «µαζί τα φάγαµε».
Τί σας αρέσει από (σ)την Ήπειρο;
Το ιδιαίτερο χρώµα της, µια δική της αύρα, ατµόσφαιρα, ιστορία, κουλτούρα,
οι φωνές των ανθρώπων, οι άνθρωποι, τα σπίτια, η πέτρα, τα βουνά, η φύση,
τα χρώµατα, οι ήχοι και οι µυρουδιές της, η φτώχεια και το µεγαλείο της – ένα
βάρος ιδιαίτερο.
Τί δεν σας αρέσει από (σ)την Ήπειρο;
Η «ηπειρωτίλα» – που µ’ αυτό εννοώ µια µιζέρια και µια εσωστρέφεια, σε
µικρογραφία της εθνικής µας µιζέριας αλλά µε έντονο το τοπικιστικό άρωµα
της Ηπείρου.
Εξακολουθείτε να επιστρέφετε στο γενέθλιο τόπο, κυριολεκτικά και µεταφορικά;
Φυσικά. Κυριολεκτικά και µεταφορικά. Έτσι είναι οι γενέθλιοι τόποι. ∆εν τους
εγκαταλείπεις ποτέ, τους κουβαλάς µέσα σου όπου κι αν πας.
Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;
Πρόκειται να διδάξω στον επόµενο κύκλο εργαστηρίων δηµιουργικής γραφής
του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου που ξεκινάει αυτόν το µήνα – κάτι που µ’ αρέσει πολύ. Και συνεχίζω να γράφω το µυθιστόρηµα που έχω ξεκινήσει εδώ κι
ένα χρόνο µε θέµα τον πατέρα µου – κάτι πολύ δύσκολο και συναρπαστικό.
Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, από τους γονείς σας;
Όχι τόσο συµβουλές όσο κάποια δικά τους στοιχεία που ανακαλύπτω µετουσιωµένα µέσα µου και µε προσδιορίζουν – πχ απ’ τη µητέρα µου την εµµονή
της και την επιµονή στη λεπτοµέρεια, κι από τον πατέρα µου τα µεράκια, τον
οραµατισµό, την ανάγκη να δεις την ευρύτερη εικόνα που συνθέτει τις όποιες διχοτοµήσεις. A
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