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ριν από πενήντα χρόνια, στις 12 Απριλίου 1961, ο 27χρονος
ταγµατάρχης της ΕΣΣ∆ Γιούρι Γκαγκάριν σπάει τα δεσµά της
γήινης ατµόσφαιρας και γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που βγαίνει στο διάστηµα. Η συγκεκριµένη πτήση φαίνεται να σηµατοδοτεί την εποχή της νεωτερικότητας µε την ανθρωπότητα να
βαδίζει απρόσκοπτα προς την κατάκτηση της τεχνολογικής ουτοπίας και
της οικονοµικής ευµάρειας.
Μισό αιώνα αργότερα η Φουκουσίµα (µε το Τσερνόµπιλ και το Τσάλεντζερ
να έχουν προηγηθεί) αποδεικνύει µε δραµατικό τρόπο ότι κανένας τεχνολογικός πολιτισµός, όσο εξελιγµένος και αν είναι, δεν µπορεί να αποτρέψει µια καταστροφή. ΄Η για να το πω µε τα λόγια του Νίτσε «ο πλανήτης
δεν είναι δεδοµένος για τον άνθρωπο».
Ο σηµερινός άνθρωπος του συγκεκριµένου συστήµατος παραγωγής µε τη
συµπεριφορά του έχει απωλέσει το Μέτρον και διαπράττει Υβριν απέναντι
στη Φύση. ∆είχνει να µην έχει κατανοήσει το πεπερασµένο του κόσµου
του και να αγνοεί ότι συνυπάρχουµε µέσα σε µια λεπτή όσο και εύθραυστη
φλούδα που καλύπτει τον πλανήτη µας, καθιστώντας τον ταυτόχρονα
λίκνο και φέρετρο.

Υ.Γ. Είναι οξύµωρο: Την εποχή που σχεδιάζονται οι αποστολές στον Άρη,
την ίδια εποχή ο µισός πληθυσµός του πλανήτη δεν έχει εξασφαλίσει τις
βασικές του ανάγκες σε νερό, τροφή και περίθαλψη, ενώ ο υπόλοιπος
µισός (ως µισθωτή εργασία) υπερασπίζεται µε ιδρώτα και αίµα το δικαίωµα
απλώς του ζειν.
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Συνέντευξη στον Ντίνο Γιώτη

Σ Τ Η Λ Ε Σ
4. “Οι κοπρίτες”
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Μηνιαία εφηµερίδα, διανέµεται δωρεάν. Eπιτρέπεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή ή απόδοση µέρους
ή ολόκληρου του περιεχόµενου της έκδοσης µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο, εφόσον αναφέρεται απαραίτητα η πηγή.
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TA ∆ΗΜΟΤΙΚΑ
Ξεκινήστε για να τελειώνουµε
Από αυτήν εδώ τη στήλη έχουµε βαρεθεί να γράφουµε για την
εκκρεµότητα της ένταξης της περιοχής "Πέραν του Τριγώνου"
που έχει καταντήσει το σύγχρονο γεφύρι της Άρτας. Το µακρινό
1993 µε την απόφαση 274 του τότε ∆ηµοτικού Συµβουλίου ( επί
δηµαρχίας Κώστα Βάγια) παρελήφθη η πολεοδοµική µελέτη επέκτασης της περιοχής του Τριγώνου. Τότε οι αρµόδιοι είχαν φροντίσει να εντάξουν, µε θηριώδη συντελεστή, µόνο ένα κοµµάτι
της περιοχής και να παραµείνει σκανδαλωδώς εκτός το υπόλοιπο
και ας ήταν και αυτό ενταγµένο στο ΓΠΣ. Αποτέλεσµα; το πολεοδοµικό έκτρωµα που βλέπουµε σήµερα στην περιοχή. Στο βωµό
του κέρδους θυσιάστηκε η ήπια επέκταση της πόλης προς το
ποτάµι. Αντί να γίνει ο Άραχθος ο ζωντανός ιστός της πόλης,
κατάντησε σκουπιδότοπος και αντί να πολεοδοµηθεί η περιοχή
µε χαµηλή δόµηση και άφθονους κοινόχρηστους χώρους, πλατείες και πάρκα, υψώθηκαν πανάσχηµα ορθογώνια κουτιά. Από
τότε έχουν περάσει περισσότερα από 18 χρόνια και η κατάσταση
εξακολουθεί να παραµένει στάσιµη. Μια ολόκληρη γενιά έχει
φύγει χωρίς να έχει προλάβει να αξιοποιήσει την περιουσία της.
Ο πρώην δήµαρχος Πάνος Οικονοµίδης κορόιδευε τους απελπισµένους ιδιοκτήτες, πότε στέλνοντας τον αντιδήµαρχο Χρηστούλη να µοιράζει δηµοσίως υποσχέσεις στους κατοίκους και πότε
να εισηγείται «θετικά» το θέµα στο δηµοτικό συµβούλιο, ενώ την
ίδια στιγµή οι δικοί του σύµβουλοι το καταψήφιζαν.
Είναι καιρός να τελειώνουµε µε την πολιτική των µεγάλων λόγων
και των µικρών έργων, που καθήλωσε την πόλη στην στασιµότητα και την παρακµή. Ωστόσο δεν γνωρίζουµε την παραµένουσα
ισχύ του «ταλαντούχου» προϊστάµενου της Πολεοδοµίας κ. Σπύρου Τζαχρήστα, ενός ανθρώπου όλων των εποχών και όλων των
καταστάσεων που αντιτάχθηκε όλα αυτά τα χρόνια µε κάθε
τρόπο στην διευθέτηση του θέµατος. Ελπίζουµε ο νέος δήµαρχος
Γιάννης Παπαλέξης, απαλλαγµένος από τα βαρίδια του παρελθόντος, να επουλώσει αυτή την ανοιχτή πληγή για την πόλη και
τους κατοίκους. Η µερική πολεοδόµηση του υπόλοιπου τµήµατος, ενταγµένου στο ΓΠΣ υπενθυµίζουµε, µε βάση το "νόµο Τρίτση" (1337/83), είναι µια λύση άµεσα εφικτή µε την οποία από τη
µια δηµιουργείται µια µεγάλη παραποτάµια ζώνη µε πράσινο,
πάρκα, χώρους αθλοπαιδιών, αναψυχής και περιπάτου κατά
πολύ µεγαλύτερη από αυτήν που προέβλεπαν οι αρχικές µελέτες του ∆ήµου και από την άλλη δικαιώνει εκείνους τους λίγους
κατοίκους που έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και δεν µπορούν να
αξιοποιήσουν την περιουσία τους, παγιδευµένοι επί χρόνια στα
γρανάζια ποικιλώνυµων συµφερόντων. Ας τελειώνει επιτέλους
αυτή η ιστορία. A

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΜΝΗΜΕΣ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ
∆ώδεκα ∆ηµοτικά τραγούδια της Ηπείρου γέννησε
η συνεργασία του Λάκη Χαλκιά µε την Θεοδωριανίτισσα και Ελληνίδα της οµογένειας Βασιλική
Σκουτέλα. Οι “Μνήµες της ξενιτιάς”, είναι ∆ηµοτικά
τραγούδια που η µνήµη της υπεραιωνόβιας γερόντισσας (103 ετών) κατέγραψε βαθιά µέσα της, µε
τη βοήθεια του γιού της Θανάση Σκουτέλα, αφήνοντας ανοιχτές τις “γέφυρες” επικοινωνίας µε την
γενέτειρα. Τις γέφυρες πολιτισµού που διατηρούν
την παράδοση µε την Ελλάδα, για να παραµένει ο δρόµος της επιστροφής πάντα
ανοιχτός. Από τα τραγούδια που περιέχονται στο CD, τα τρία είναι νέα τραγούδια, που έγραψε ειδικά ο Λάκης Χαλκιάς, τα δύο σε δηµοτική ποίηση παρµένα
από το βιβλίο της γιαγιάς Βασιλικής και το τρίτο τραγούδι: “Θέλω να βγω Βασιλική” έγραψε στίχους και µουσική ο καλλιτέχνης αφιερώνοντας το, στη γερόντισσα, για την µεγάλη επιθυµία της επιστροφής της, στη γενέθλια γη της Ηπείρου. Tο CD προλογίζει και κλείνει, µε έναν θαυµαστό λόγο η γερόντισσα.
Συµµετέχει: η Νότα Καλτσούνη και το Πολυφωνικό Ηπείρου Τ’ Αϊτέργια. Κλαρίνο ο Γιώργος Κωτσίνης. ∆ιεύθυνση της ορχήστρας Χρήστος Χαλκιάς A

H ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ για το φυσικό αέριο
Αναστάτωση και κοινωνική ανατάραξη
στους κατοίκους της Πέρδικας, των
Συβότων και της Πάργας βλέπει η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος,
εξαιτίας της διέλευσης του φυσικού αερίου στην περιοχή. Η ΠΣΕ µε ψήφισµα της
Γενικής Συνέλευσης, που έγινε στις 20
Μαρτίου 2011, συντάσσεται µε το µέρος
των κατοίκων που "θεωρούν, όχι αδικαιολόγητα, πως αν πραγµατοποιηθεί ο σχεδιασµός της ∆ΕΠΑ ,αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την πλήρη τουριστική υποβάθµιση µιας ολόκληρης περιοχής που είναι
τουριστικά συνεχώς αναπτυσσόµενη". "Η ΠΣΕ - αναφέρεται στο ψήφισµα- δεκαετίες τώρα αγωνίζεται για τη διέλευση του αγωγού από την Ήπειρο, γιατί θεωρεί ότι είναι µία από τις βασικές υποδοµές ανάπτυξής της, υπό την απαραίτητη
όµως προϋπόθεση και τον απαράβατο όρο, αφ΄ ενός µεν της µη όχλησης του
περιβάλλοντος σε ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχές, αφ΄ετέρου δε, τη διανοµή και χρήση του αερίου στην Ήπειρο. Η γενική συνέλευση συµπαρίσταται
στο δίκαιο αίτηµα της τοπικής κοινωνίας και απαιτεί από την πολιτεία την άµεση
αναθεώρηση του τόπου και του τρόπου διέλευσης του αγωγού ως και την εξεύρεση λύσεων που θα πληρούν τις δύο παραπάνω αδιαπραγµάτευτες προϋποθέσεις της ΠΣΕ''. A

Του EΥΡΥΠΙ∆Η ΝΤΟΚΟΜΕ
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ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ ΜΕ “ΑΡΜΑ”
Ένα Πανελλήνιο Άρµα Πολιτών
εισέρχεται µε ορµή στις 14
Απριλίου στον κοµµατικό στίβο
(ή αρένα ), αν µη τι άλλο αυξάνοντας το ενδιαφέρον για τις
πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.
Την ηµέρα εκείνη θα γίνει η
πανηγυρική εκδήλωση (στο Metropolis, Πανεπιστηµίου 54, Αθήνα) στην
οποία θα δοθεί στη δηµοσιότητα η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόµµατος, την οποία υπογράφουν, µεταξύ των 700 ιδρυτικών µελών, και οι
πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Π. Σγουρίδης, Ν. Γαλανός, Ευτ.Κοντοµάρης, Γ. Βαθειάς, Στ. Παναγούλης, N. Έξαρχος, Γ. Καλούδης. Ωστόσο
"το Πανελλήνιο Άρµα Πολιτών δεν απευθύνεται στους απογοητευµένους ΠΑΣΟΚους, αλλά στους απογοητευµένους Έλληνες" διευκρινίζεται από το πολιτικό γραφείο του Γιάννη ∆ηµαρά και προσθέτουν ότι "το
ΠΑΠ είναι κόµµα όλων των Ελλήνων και προέρχεται από τη θέληση και
την αποφασιστικότητα απλών και έντιµων πολιτών που θέλουν την ανατροπή του σαθρού υφιστάµενου πολιτικού συστήµατος».
Το νέο κόµµα αποτελεί τη µετεξέλιξη του «Κινήµατος Ανεξάρτητων
Πολιτών», της πολιτικής κίνησης που είχαν ιδρύσει οι Γιάννης ∆ηµαράς
και Βασίλης Οικονόµου στις 19 Ιανουαρίου, ενώ το όνοµά του, µε την
προσθήκη της λέξης "Πανελλήνιο", προέρχεται από το "Αρµα Πολιτών",
το όνοµα του συνδυασµού, µε τον οποίο ο Γιάννης ∆ηµαράς ήταν υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές και απέσπασε ποσοστό 16%. A

Υπέβαλλε την παραίτησή του στο κ. Γιάννη Παπαλέξη ο δηµοτικός
σύµβουλος κ. Γιάννης Νικολάου προκειµένου να διευκολύνει το
έργο του δηµάρχου, αλλά πολύ φοβούµαι, αγαπητό µου πνεύµα,
πως καµία διευκόλυνση δεν πρόκειται να επέλθει, µάλιστα µετά την
"απειλή" του συµβούλου ότι, εάν δεν το πράξει ο δήµαρχος, θα ανιχνεύσει δηµοσίως ο ίδιος τους λόγους της παραίτησής του.
∆εν γνωρίζω, αγαπητό µου πνεύµα, τι "καπάκια" προηγήθηκαν µε
τους "αντιπάλους" σαν και αυτά στα οποία ήταν µάστορας ο συντοπίτης των δηµοτικών µας αρχόντων Γώγος Μπακόλας, γνωρίζω
όµως ότι κάπως έτσι χάθηκε η µάχη στο Πέτα.
Όπως διαβάζω αγαπητό µου πνεύµα, και άλλη ένοπλη ληστεία έγινε
στα ΕΛΤΑ ∆ιασέλλου µε δράστες δύο κουκουλοφόρους µε καλάσνικωφ που άρπαξαν 13.000.
Αντιθέτως, ο υπουργός Οικονοµίας κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου,
χωρίς κουκούλα, "άρπαξε" από τους δηµόσιους υπαλλήλους τα
∆ώρα Χριστουγέννων - Πάσχα καθώς και το επίδοµα αδείας.
Εν τω µεταξύ η κ. Αλέκα Παπαρήγα θεωρεί µικροαστική εκτόνωση τα
γιαουρτώµατα. Με λιπαρά ή χωρίς;

O πρώην υπουργός Γιώργος Παπαγεωργίου τη Μ.Πέµπτη στην Αγία
Θεοδώρα, ψάλλει συνοδεία κιθάρας, προσευχόµενος για ταχεία
επάνοδο στην κυβέρνηση µε το κόµµα της κ. Μπακογιάννη.

Aντίλογος

ΦΕΤΙΧ
Μετά το αλλόκοτο " 13ο Υπόγειο" ο Πρεβεζάνος Βαγγέλης Μπέκας της καλλιτεχνικής οµάδας Barouak, κυκλοφορεί, από τις εκδόσεις
“Μπαρτζουλιάνος”, το νέο του µυθιστόρηµα
“Φετίχ”. Ένα νουάρ µυθιστόρηµα-ταξίδι από τον
θείο Μαρκήσιο µέχρι το φετιχισµό του εµπορεύµατος, όπου αποκαλύπτεται κάτι στο οποίο
αποδίδονται υπερφυσικές ιδιότητες. Ένα φετίχ.
Μια ελπιδοφόρα ροµαντική ειρωνεία. A

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ARTA PRESS
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
CAFE CASA

ΠΕΤΑ
CAFE ΜΝΗΜΕΙO
CAFE ΣΗΜΕΙΟ

ΜΕΝΙ∆Ι
CAFE OCEAN

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
DALI CAFE
eNVy
THERAPY BAR
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Ο πρώτος αιρετός Περιφερειάρχης και πρώην νοµάρχης
Ιωαννίνων απαντά σε µερικά επίκαιρα ερωτήµατα που αφορούν στο µέλλον της Ηπείρου και των κατοίκων της.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ
Κύριε Περιφερειάρχα, ποιά είναι η θέση σας για την επικείµενη
πώληση –όπως γράφεται- της γαλακτοβιοµηχανίας ∆Ω∆ΩΝΗ;
Στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διέρχεται η χώρα µας τα
τελευταία χρόνια, η Αγροτική Τράπεζα ήταν µια ασφαλής «οµπρέλα» για τη γαλακτοβιοµηχανία «∆Ω∆ΩΝΗ». Σήµερα, µε ένα τόσο
ασταθές οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον, αυτό πιστεύουµε ότι ισχύει πολύ περισσότερο και εποµένως το καλύτερο είναι
να παραµείνει ως έχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γαλακτοβιοµηχανίας.
Η νέα χάραξη του αγωγού φυσικού αερίου στην Θεσπρωτία επιλύει το περιβαλλοντικό πρόβληµα από την εγκατάσταση του
σταθµού συµπίεσης στην περιοχή;
Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου, συµφωνούµε όλοι ότι
είναι έργο εθνικής σηµασίας. Για την Ήπειρο είναι ίσως και έργο
«ύπαρξης». Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουµε όλοι ώστε το έργο να
προχωρήσει και να µη χαθεί η µεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης που µας
δίνεται. Το Φυσικό Αέριο, είναι από µόνο του περιβαλλοντικό έργο
και από κακούς χειρισµούς που έγιναν στο παρελθόν σήµερα φτάσαµε σε ακραίες καταστάσεις. Το πρόβληµα µε την Πέρδικα, έρχεται από το παρελθόν. Οι διαδικασίες έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί εδώ και αρκετούς µήνες και είναι θετικό ότι η ∆ΕΠΑ δέχτηκε να
εξετάσει τη µετατόπιση της χωροθέτησης του σταθµού συµπίεσης
στη θέση «Φλωροβούνι», η οποία σαφώς είναι καλύτερη από την
προηγούµενη. Αν όλοι αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα νηφάλια, θα
βρεθεί λύση.
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Ο αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας και υπεύθυνος για θέµατα τουρισµού κ. Στράτος Ιωάννου, ανέφερε ότι µέχρι σήµερα υπήρχαν µόνο
τακτικές και όχι στρατηγική για την ανάπτυξη του τουρισµού στην
Ήπειρο. Ποιά είναι η δική σας στρατηγική;
Από την αρχή έχουµε θέσει ως στόχο την ενιαία τουριστική ανάπτυξη
της Ηπείρου. Το συνδυασµό του θαλάσσιου µε τον ορεινό τουρισµό και
αυτών µε τους κατά τόπους παραγωγικούς κλάδους και τα τοπικά προϊόντα. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζονται έργα υποδοµής, σωστή προβολή, ποιότητα υπηρεσιών, συνεργασία µε τους κατά τόπους φορείς
και επαγγελµατίες.. Σ΄ αυτές τις κατευθύνσεις κινείται η στρατηγική
µας. Όπως γνωρίζετε έχουν γίνει κατά περιφερειακή ενότητα, µε
µεγάλη επιτυχία, συσκέψεις µε την συµµετοχή φορέων και επαγγελµατιών του τουρισµού, οι απόψεις των οποίων θα ληφθούν σοβαρά
υπόψη στη διαµόρφωση της τουριστικής, αναπτυξιακής µας, πρότασης.

Πολλά γράφονται για τη λεγόµενη πράσινη ανάπτυξη. Έχετε σχέδιο
προς αυτήν την κατεύθυνση για τη δική σας περιοχή;
Η ανάπτυξη δεν έχει χρώµα. Αντίθετα πρέπει - και για µας είναι- απαράβατος όρος, ότι κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία πρέπει να έχει ως
αφετηρία την προστασία και το σεβασµό του περιβάλλοντος. Αυτή την
πολιτική ακολουθούµε πιστά. Θα µπορούσα να αναφέρω πολλά παραδείγµατα έργων και δράσεων που είναι απόλυτα συµβατά µε το περιβάλλον, εκτός φυσικά της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Χαρακτηριστικά να αναφέρω τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα, τα αιολικά πάρκα και
γενικά οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες τις οποίες η Περιφέρεια θα
προωθήσει στο µέτρο που της επιτρέπεται , καθώς δηµιουργούν
θέσεις εργασίας και συνεισφέρουν στις τοπικές οικονοµίες.

Είστε ικανοποιηµένος από την στάση της κυβέρνησης και του Υπουρ- Ποιές από τις δράσεις κατά την θητεία σας στη Νοµαρχία Ιωαννίνων
γείου Πολιτισµού και Τουρισµού στο θέµα της πολιτικής της για τον θεωρείτε ότι ήταν επιτυχηµένες και θα πρέπει να συνεχιστούν και να
επεκταθούν και στη νέα αιρετή περιφέρεια;
τουρισµό;
Υπάρχουν πολλά «κενά» στην πολιτική που ασκείται για τον πολιτισµό Οι εσωτερικές αλλά και διαπεριφερειακές οδικές συνδέσεις, η προκαι τον τουρισµό. Υπάρχει περισσότερη γραφειοκρατία και συγκεντρω- στασία και η ανάδειξη τα πολιτιστικών µνηµείων, είναι παρεµβάσεις
τισµός από ότι θα δικαιολογούσε κανείς και πολύ λιγότερα κονδύλια που είχαν θετικά αποτελέσµατα και δηµιούργησαν προοπτικές στήριξης και ανάπτυξης ολόκληρων περιοχών. Επίσης
από αυτά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση
σηµαντικών έργων, που αποτελούν αναφορά για
“Η Ήπειρος στήριξε για σηµαντικές ήταν οι πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Η δηµιουργία υποδοτην Ήπειρο. Η κατάσταση, όσον αφορά τα κονδύλια, χειροτερεύει τους τελευταίους µήνες και
πολλά χρόνια την οικονοµι- µών, που στοχεύουν στην ισόρροπη ανάπτυξη,
αφορούν πλέον όλη την Ήπειρο.
αυτό είναι κάτι που µας προβληµατίζει ιδιαίτερα.
κή της ζωή στον πρωτογενή
Από το Κέντρο είναι γεγονός ότι δεν µπορούµε
Λαθροµετανάστες στην Ήπειρο: τι πολιτική
να περιµένουµε ουσιαστική βοήθεια. Άρα πρέπει
τοµέα.
Μετά
από
µια
µεγάακολουθείτε;
να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε εξ ιδίων και
χωρίς χρήµατα, εκτός βέβαια εκείνων των δράλη περίοδο απαξίωσης της Η Ήπειρος εδώ και χρόνια δέχεται µεγάλο όγκο
λαθροµεταναστών και αυτό έχει «εξαντλήσει»
σεων που µπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, το
οποίο µε την ευκαιρία που µου δίνετε, πρέπει να
γεωργίας, κατά την οποία τις δυνατότητες των µηχανισµών και τις αντοχές
των πολιτών. Το πρόβληµα δεν αφορά πλέον
επισηµάνω ότι εξαντλείται µε ταχύτατους ρυθαποσαρθρώθηκαν οι δοµές µόνο την Ηγουµενίτσα και τη Θεσπρωτία, που
µούς και µάλιστα εν αγνοία των Αιρετών Περιφεβιώνουν τις τεράστιες συνέπειες της ανεξέλερειών.
της και τα εκατοµµύρια των γκτης εισόδου των αφρικανοασιατών. Αρχίζει και
Σε ποιούς τοµείς πιστεύετε ότι η Ήπειρος έχει
ευρωπαϊκών ενισχύσεων γίνεται αισθητό και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, στις οποίες εντοπίζονται µετανάστες.
συγκριτικό πλεονέκτηµα και άρα πρέπει να επικεντρώσετε την προσπάθειά σας;
εξανεµίστηκαν σε κατανα- Υπάρχει σοβαρό ανθρωπιστικό πρόβληµα, υπάρχει όµως και έντονο πρόβληµα στις τοπικές κοιΗ Ήπειρος στήριξε για πολλά χρόνια την οικονολωτικές ανάγκες αντί να νωνίες. Αντιλαµβανόµαστε ότι οι άνθρωποι
µική της ζωή στον πρωτογενή τοµέα. Μετά από
αυτοί, βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και αναµια µεγάλη χρονική περίοδο απαξίωσης της
επενδυθούν, τα δεδοµένα ζητούν µια καλύτερη ζωή. Όµως το πρόβληµα
γεωργίας, κατά την οποία αποσαρθρώθηκαν οι
τους δεν µπορεί να το σηκώσει µια περιοχή, µια
δοµές της και τα εκατοµµύρια των ευρωπαϊκών
αλλάζουν ραγδαία”
χώρα. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν µέτρα άµεσα,
ενισχύσεων εξανεµίστηκαν σε καταναλωτικές
ώστε οι µετανάστες να µεταφερθούν σε οργαανάγκες αντί να επενδυθούν, τα δεδοµένα αλλάζουν ραγδαία. Η γεωργία αποτελεί τον κλάδο εκείνο µε τις µεγαλύτε- νωµένα κέντρα, µέχρις ότου επιστρέψουν στις πατρίδες τους, ή να
ρες προοπτικές ανάπτυξης και δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Όπως τους επιτραπεί να φτάσουν στις χώρες της επιθυµίας τους. Εκείνο που
έχω όµως κατ΄ επανάληψη τονίσει, χρειάζεται να γίνουν σοβαρές ζητάµε από την Κυβέρνηση είναι να επισπεύσει τις ενέργειες αυτές,
παρεµβάσεις στις υποδοµές, οι οποίες πρέπει να εκσυγχρονιστούν. τώρα και πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, γιατί σε διαφορεΠρόκειται για ένα πρόβληµα που είναι ιδιαίτερα έντονο – και το ζείτε – τική περίπτωση θα βρεθούµε αντιµέτωποι µε νέα προβλήµατα.
εδώ στην Άρτα. Έχω θέσει όλα αυτά τα ζητήµατα, εδώ και δύο µήνες
στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Σκανδαλίδη, ο οποίος είχε Μνηµόνιο: σωτηρία ή υποδούλωση;
επιφυλαχθεί να απαντήσει σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβου- Το µνηµόνιο είναι µια πραγµατικότητα. Όπως πραγµατικότητα είναι το
λίου που θα γινόταν στην Άρτα. Είµαστε σε αναµονή για το πότε τελι- ότι σηµαντικές αποφάσεις για τη χώρα µας λαµβάνονται πλέον από
κά θα µας επισκεφτεί ώστε να ορίσουµε και την ηµεροµηνία σύγκλησης τους δανειστές µας. Ακόµα και αν δεχτούµε ότι µπορούσαµε να το
του Περιφερειακού Συµβουλίου. Ο έτερος κλάδος που µεγάλες προο- αποφύγουµε η πραγµατικότητα δεν αλλάζει. Εκείνο που πρέπει να
πτικές ανάπτυξης είναι ο τριτογενής. ∆ηµιουργούνται συνεχώς νέες δούµε τώρα, είναι η αλλαγή των όρων του και βέβαια η εξεύρεση τρόµονάδες και πιστεύω ότι µε την ολοκλήρωση των µεγάλων έργων υπο- πων, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη.
δοµής και προσπέλασης, θα γνωρίσει ακόµη µεγαλύτερη άνθηση.
Αυτός είναι και ένας από τους δύο λόγους – ο άλλος είναι της ασφά- Τελικά λεφτά υπάρχουν λεφτά για την Περιφέρεια;
λειας – που δεν µπορεί να υπάρξουν και να δικαιολογηθούν άλλες Σαφώς και όχι. Τα όσα λέγονταν κατά την ψήφιση του «Καλλικράτη»
καθυστερήσεις στην κατασκευή της Ιόνιας Οδού και των άλλων µεγά- στην πράξη αποδεικνύονται ανέφικτα και όχι µόνο, καθώς µειώνονται
σταθερά και οι πόροι που διατίθενται στις περιφέρειες, ενώ µε το
λων έργων που αφορούν την Ήπειρο.
«σταγονόµετρο» εγκρίνονται πιστώσεις ακόµη και για έργα που είναι
ενταγµένα είτε στο ΕΣΠΑ, είτε σε Εθνικά προγράµµατα. A
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Ένα συνοπτικό λεξικό όρων,
που συναντάµε καθηµερινά στους υπολογιστές µας,
λύνει απορίες σε όσους δεν είναι
και τόσο εξοικειωµένοι µε το ∆ιαδίκτυο

Address: Η διεύθυνση. Ο τόπος που βρίσκεται µια πηγή του Internet. Υπάρχουν διαφόρων ειδών διευθύνσεις. Μια e-mail address µπορεί να έχει την
εξής µορφή: artapress@artapress.gr. Μια web address είναι κάπως έτσι:
http://www.artapress.gr
ADSL: (Asymmetric Digital Subscriber Line ) Ο πιο σύνηθης (πλεον) τρόπος
πρόσβασης στο Internet ο οποίος παρέχει συνεχή σύνδεση και µεγάλες
ταχύτητες χωρίς ογκοχρέωση και χρονοχρέωση.
Bandwidth: Ένα µέτρο του όγκου της πληροφορίας που µπορεί να µεταδοθεί µέσω ενός δικτύου σε δεδοµένο χρόνο. Σκεφτείτε το δίκτυο σαν ένα
σωλήνα νερού – όσο µεγαλύτερο το εύρος -bandwidth (όσο µεγαλύτερη η
διάµετρος του σωλήνα δηλαδή), τόσο περισσότερα δεδοµένα (νερό) µπορούν να περάσουν µέσα απ’το δίκτυο (µέσω του σωλήνα).
Bookmark: Ένας δείκτης για ένα συγκεκριµένο web site. Μέσα στους
browsers, µπορείς να σηµειώσεις ενδιαφέρουσες σελίδες έτσι ώστε να
µπορείς να επιστρέψεις σ’αυτές γρήγορα.
Browser: Ένα πρόγραµµα που τρέχει σ’έναν υπολογιστή – πελάτη για να
βλέπει σελίδες του World Wide Web. Για παράδειγµα ο Internet Explorer της
Microsoft, o Chrome της Google, ο FireFox κ.ά.

c

Chat: Ένα σύστηµα που επτρέπει επικοινωνία online ανάµεσα σε χρήστες του
Internet. Παλιότερα το πιο διαδεδοµένο chat system είναι το facebook chat.
Cookies: Είναι και το όνοµα για τα αρχεία που αποθηκεύονται στο σκληρό
δίσκο σου απ’τον web browser που κρατουν πληροφορίες σχετικά µε τις συνήθειές σου στο web, όπως ποιά sites έχεις επισκεφθεί, ποιά newsgroups έχεις
διαβάσει, κτλ. Πολλοί βλέπουν τα ‘cookies’ σαν παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.
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Discussion Group: Μια συγκεκριµένη ενότητα µέσα στο σύστηµα
USENET system η οποία είναι αφιερωµένη σ’ένα συγκεκριµένο αντικείµενο ενδιαφέροντος. Είναι επίσης γνωστή σαν newsgroup.
Domain Name: Το όνοµα ενός site (π.χ. www.artapress.gr) που σου επιτρέπει να παραπέµπεις σε sites στο Internet χωρίς να γνωρίζεις την πραγµατική αριθµητική διεύθυνση. Το Internet είναι χωρισµένο σε µικρότερα σύνολα γνωστά σαν domains, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έχουν κατάληξη .com (επιχείρηση), .gov (κυβέρνηση), .edu (εκπαιδευτικό) και άλλα.
Download: Η διαδικασία αντιγραφής αρχείων µε δεδοµένα από έναν αποµακρυσµένο υπολογιστή σ’έναν τοπικό. Η αντίστροφη πράξη είναι το
upload, όπου ένα τοπικό αρχείο αντιγράφεται σ’έναν server.

e

E-mail: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. ανταλλαγή µηνυµάτων µέσω υπολογιστών.
Facebook: το πιο διαδεδοµένο site κοινωνική δικτύωσης στον κόσµο.
FAQ: Frequently Asked Questions (Ερωτήσεις που γίνονται συχνά) µια συλλογή κοινών ερωτήσεων και απαντήσεων πάνω σ’ένα συγκεκριµένο θέµα.
Flame: Ένα προσβλητικό µήνυµα που ανταλλάσσεται µέσω email ή µέσα
στα newsgroups. Μια σειρά τέτοιων προσβολών είναι γνωστές σαν flame
wars.
Flash: Το Adobe Flash είναι µια πλατφόρµα πολυµέσων που χρησιµοποιείται
για να προσθέσετε κίνηση, βίντεο, και διαδραστικότητα σε ιστοσελίδες.
FreeWare: Λογισµικό που είναι διαθέσιµο για «κατέβασµα» και απεριόριστη χρήση χωρίς χρέωση.
FTP: File Transfer Protocol – ένα σύνολο από κανόνες για την ανταλλαγή
αρχείων µεταξύ υπολογιστών µέσω του Internet.
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GIF: Graphics Interchange Format – ένα κοινό format για εικόνες. Αρκετές
εικόνες που βλέπουµε στις σελίδες του web είναι αρχεία GIF.
Home Page: Η πρώτη σελίδα ενός Web Site. Επίσης, το Web site που φορτώνεται αυτόµατα κάθε φορά που ξεκινάς τον browser.
Html: hypertext markup language είναι η πιο διαδεδοµένη γλώσσα προγραµµατισµού για σελίδες στο internet
Http: hypertext transport protocol το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν
τη µεταφορά hypertext requests ανάµεσα στους διακοµιστές και τους
Browsers
Hypertext: (Υπερκείµενο) Ένα κείµενο που περιέχει συνδέσµους για
άλλα κείµενα, που βλέπουµε συχνά σε σελίδες στο web.
Hyperlink: Ο σύνδεσµος από ένα αρχείο υπερκειµένου(hypertext) σε µια
άλλη θέση ή αρχείο. Συνήθως ενεργοποιείται κάνοντας κλικ σε µια επιλεγµένη λέξη ή εικόνα σε µια συγκεκριµένη θέση στην οθόνη .
Internet: Το κοινό δίκτυο υπολογιστών στον κόσµο που µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP
IRC: Internet Relay Chat – το σύστηµα που επιτρέπει στους χρήστες να
διεξάγουν online επικοινωνία βασισµένη σε κείµενο µε έναν ή περισσότερους χρήστες.
ISP: Internet Service Provider – η εταιρία που σε προµηθεύει µε µια σύνδεση στο Internet µέσω είτε µιας ADSL Connection είτε µιας Direct
connection.
IP Address: Internet Protocol Address – κάθε υπολογιστής στο Internet
έχει έναν µοναδικό αριθµό αναγνώρισης, όπως 191.1.24.2.

J

JPEG: Joint Photograhic Experts Group – ένα κοινό format εικόνας. Οι
περισσότερες εικόνες που βλέπουµε στο internet είναι σε αυτό το format.
Link: Ακόµα ένα όνοµα για έναν hyperlink.
Mailing list: Ένα σύνολο από e-mail διευθύνσεις που λαµβάνουν όλες το
ίδιο µήνυµα.
Modem: (Modulator De-modulator) Μια συσκευή για τη µεταφορά ηλεκτρονικών σηµάτων ανάµεσα σε υπολογιστές µέσω τηλεφωνικές γραµµές.
MPEG: Motion Picture Experts Group – ένα format για αρχεία βίντεο που
προσφέρει εξαιρετική ποιότητα σ’ένα σχετικά µικρό αρχείο. Τα αρχεία
βίντεο που βρίσκονται στο Internet είναι συχνά αποθηκευµένα σε format
MPEG-4.
Multimedia: Ένας συνδυασµός ειδών µέσων σ’ένα και µόνο κείµενο,
συµπεριλαµβανοµένων κειµένου, γραφικών, κινουµένων σχεδίων, ήχου
και βίντεο.
Service provider: Μια εταιρία ή ένας οργανισµός που παρέχει σε πελάτες
πρόσβαση στο Internet. Παραδείγµατα είναι ο ΟΤΕ, Forthnet, HOL, κτλ.
Βλέπε επίσης ISP.

T

TCP/IP:Transmission Control Protocol/Internet Protocol; το σύνολο των
κανόνων µε τους οποίους επικοινωνούν οι υπολογιστές στο Internet.
URL: uniform (or universal) resource locator; η διεύθυνση ενός αρχείου στο
Internet.
World Wide Web (WWW or Web): Είναι µια συλλογή από κείµενα, γραφικά, βίντεο και ήχο σε δίκτυα υπολογιστών σ’όλο τον κόσµο. Τα έγγραφα
είναι γραµµένα µε hypertext, έναν ειδικό κώδικα που σου επιτρέπει να
συνδέεσαι από ένα αρχείο web σ’ένα άλλο. Η πρόσβαση σ’αυτή την πληροφορία γίνεται µέσω του Internet µε τη βοήθεια των Web browsers.
Website (ή πιο απλά site): Ένας υπολογιστής (συνήθως server) συνδεδεµένο µε το ∆ιαδίκτυο που διατηρεί µια σειρά από ιστοσελίδες σχετικές µε
το World Wide Web

y

Youtube: το πιο διαδεδοµένο website online video σε όλο τον κόσµο

A
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ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

∫·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓË ¿ÓÔÈÍË
Η άνοιξη άργησε φέτος να µπει, κάτι που µπορεί να βιωθεί κι ως µεταφορά της συνολικότερης κατάστασης που βιώνουµε τελευταία. Η
ανάγνωση, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι απλή διέξοδος από την
καθηµερινότητα αλλά ανάγκη συγκρότησης µιας εναλλακτικής πραγµατικότητας, µακριά από τα δελτία γενικευµένου πολιτικού και κοινωνικού κουτσοµπολιού.
Γιάννης Ξανθούλης, ∆εσποινίς Πελαγία (εκδ. Τόπος)
Κουτσή, µαθηµατική ιδιοφυία, παραγνωρισµένη και πεισµατάρα, ευαίσθητη και πικραµένη η Πελαγία εξελίσσεται µες στα χρόνια σε γυναίκα σκληρή όσο και αδιαπέραστη – τουλάχιστον στην επιφάνεια. Κάτω
από αυτή, υπάρχει το κορίτσι που παραµένει αδικαίωτο, µέσα σε µια
κοινωνία που προτάσσει τον εύκολο πλουτισµό και την ισχύ. Κι όµως:
κάτι µαγικό συµβαίνει στη ζωή της και οι καλοτυχίες διαδέχονται η
µια την άλλη. Τυχεροί λαχνοί λαχείων σωρεύονται γύρω της, ενώ
ακόµη κι η πάµπτωχη ζητιάνα που φρόντιζε της κληροδοτεί ολόκληρη περιουσία. Ήρθε η ώρα, η αδικηµένη Πελαγία να πάρει το αίµα
πίσω της…
Γιώργος ∆ενδρινός, Μαύρες οχιές µας ζώσανε (εκδ. Μεταίχµιο)
Γιατρός στο επάγγελµα, ορθοπεδικός, διευθυντής γνωστής ιδιωτικής
κλινικής, ο Γιώργος ∆ενδρινός υπηρέτησε για χρόνια στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. Τις τραγελαφικές και συνάµα συγκινητικές ιστορίες
του από τη θητεία του στα δηµόσια νοσοκοµεία κατέγραψε στο
πρώτο του µυθιστόρηµα «Απ’ τα κόκκαλα βγαλµένα» (Κέδρος), το
οποίο µεταφέρθηκε πρόσφατα στον κινηµατογράφο από τον Σωτήρη
Γκορίτσα. Χιούµορ, σουρεαλιστικές καταστάσεις µε το υλικό της
«Εντατικής», έκαναν το βιβλίο να ξεχωρίσει. Στον ίδιο καµβά, επανέρχεται σε τούτο το δεύτερο µυθιστόρηµά του, µε ήρωες και πάλι
γιατρούς, νοσοκόµες, τρελαµένους ασθενείς, απόστρατους κορεάτες, ινδούς δότες νεφρών, απατεώνες και θεοµπαίχτες, και πολλά
ακόµη αναγνωρίσιµα στοιχεία του νεοελληνικού αχταρµά.
Βασίλης Παπαθεοδώρου, Μια αστεία επιδηµία (εκδ. Καστανιώτη)
Ο 44χρονος Βασίλης Παπαθεοδώρου είναι ένας από τους καλύτερους συγγραφείς µυθιστορηµάτων για νέους. Προηγούµενα βιβλία
του όπως τα «Χνώτα στο τζάµι», «Εννέα Καίσαρες», «Στη διαπασών»
βραβεύτηκαν, διαβάστηκαν, κι ορισµένα από αυτά διδάσκονται ήδη σε
πανεπιστήµια. Στο τελευταίο του βιβλίο ξεσπάει µια παράξενη επιδηµία, µια επιδηµία γέλιου. Πού αυτά; Μα στο πριγκιπάτο της Σουρλανδίας βεβαίως, όπου στο Παλάτι αρχίζουν να ανησυχούν ότι το πολύ
γέλιο των υπηκόων τους δεν θα τους βγει τελικά σε καλό. Και δεν
έχουν άδικο…

Τζόε Μπένετ, Από πού έρχονται τα σώβρακα – Ταξίδια στη Νέα
Κίνα (µτφρ. Μυρτώ Σπανδώνη, εκδ. Ωκεανίδα)
Το µυστήριο της τεράστιας ανάπτυξης της Κίνας καθώς και τα σκοτεινά µυστικά του παγκόσµιου εµπορίου είναι το θέµα αυτού του
καλογραµµένου και, σηµεία σηµεία, εµπνευσµένου αναγνώσµατος.
Ο βρετανός συγγραφέας ταξιδιωτικών βιβλίων Τζόε Μπένετ ξεκινάει την περιπλάνησή του από το σουπερµάρκετ της γειτονιάς του.
Αγοράζοντας µια πεντάδα σώβρακα made in China µε λίγα µόλις
δολάρια, αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν αυτά τα λίγα χρήµατα να
αρκούν για να καλύψουν το κόστος της πρώτης ύλης, της παραγωγής, της εργασίας, της µεταφοράς, αφήνοντας επιπλέον κάποιο
κέρδος και στον παραγωγό. Με αφορµή αυτό το «µεταφυσικό» ερώτηµα επιδίδεται σε ένα ταξίδι προς την «πηγή», το οποίο µοιραία
καταλήγει στην σύγχρονη και ταχέως µεταβαλλόµενη Κίνα.
Πάµπλο Σιµονέτι, Η λογική των εραστών (µτφρ. Τιτίνα Σπερελάκη,
εκδ. Πατάκη). Σε µια Χιλή που αλλάζει ταχύτατα, κι εν µέσω εκρηκτικής ατµόσφαιρας πολιτικών προσδοκιών και οικονοµικών κλυδωνισµών, η ισορροπία στις σχέσεις ενός νεαρού αντρόγυνου διαταράσσεται όταν στη ζωή τους εµφανίζεται ένας δικηγόρος, ιδιοκτήτης
διαδικτυακής εφηµερίδας. Σύντοµα, δηµιουργείται ένα απρόσµενο
τρίγωνο, µόνο που αυτή τη φορά δεν είναι η γυναίκα στην κορυφή
του τριγώνου αλλά ο άντρας. Πώς αντιµετωπίζει µια σύγχρονη
γυναίκα την περίπτωση ο άντρας της να την απατήσει µε έναν άλλον
άντρα; Γραµµένο µε τρυφερότητα και ρεαλισµό, το µυθιστόρηµα του
Σιµονέτι διερευνά τις νέες πραγµατικότητες που διαµορφώνουν νέα
ερωτικά και κοινωνικά ήθη.
Τζόναθαν Φράνζεν, Ελευθερία, (µτφρ. Ρένα Χάτχουτ, εκδ. Ωκεανίδα)
Θεωρήθηκε ένα από τα σηµαντικότερα µυθιστορήµατα των τελευταίων χρόνων στις Ηνωµένες Πολιτείες και ο 52χρονος συγγραφέας
του χαιρετίστηκε ως ο νέος Τολστόι. Το TIME τον έκανε εξώφυλλο,
ενώ το προηγούµενο µυθιστόρηµά του «Οι διορθώσεις» –που τιµήθηκε µε το Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας– προκάλεσε πολλές συζητήσεις όταν εντάχθηκε στη λίστα µε τα αγαπηµένα βιβλία της Opra
Winfrey. Η «Ελευθερία» είναι µια ανατοµία, της µεσαίας τάξης της
σύγχρονης Αµερικής, των επιθυµιών της, των αντιφάσεών της, των
φαντασµάτων που την κατοικούν. Ο Φράνζεν εστιάζει στις οικογενειακές σχέσεις, αλλά και στις σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα
στις ιδιόρρυθµες αµερικανικές κοινότητες, πλάθοντας το συγκινητικό
πορτρέτο µιας κοινωνίας σε σύγχυση, µε το ιδανικό της ελευθερίας
να λειτουργεί άλλοτε απελευθερωτικά και άλλοτε δυναστευτικά.
A

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

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

Yuck
“Yuck”

Slug Guts
“Howlin’ Gang”

Fat Possum rec.

Sacred Bones rec.

Οι Yuck απαρτίζονται από µια παρέα πιτσιρικάδων που µόλις ενηλικιωθήκανε και έχουνε ως βάση τους το Λονδίνο. Πριν κυκλοφορήσει ο πρώτος
οµώνυµος δίσκος τους είχανε εδραιώσει τη φήµη τους µε το single
«Georgia» που πρόκειται για απευθείας αναφορά στην µελωδία του
«Friday I’m in love» των Cure. Γενικότερα ο δίσκος φαίνεται να είναι επηρεασµένος από την shoegaze σκηνή και από κιθαριστικά συγκροτήµατα
όπως οι Sonic Youth και οι Dinosaur Jr. Παρά τον δυναµισµό των τραγουδιών η µελαγχολία κυριαρχεί σε σηµεία και δεν απουσιάζουνε και οι ήρεµες στιγµές, όπως το «Suck» και το «Shook down». Αν και οι Yuck δεν
παρουσιάζουνε κάτι πρωτοπόρο είναι άξιος ακροάσεως ο τρόπος µε τον
οποίο διαχειριστήκανε τις επιρροές τους και τις µετουσιώσανε σ’ ένα ιδιωµατικό ύφος. A

Οι αυστραλοί Slug Guts σχηµατιστήκανε το 2009 και µέσα σε λίγους µήνες
κυκλοφορήσανε τον πρώτο τους δίσκο «Down on the meat» κάνοντας
σαφές ότι το αγαπηµένο τους χρώµα είναι το µαύρο. Κινούνται σε post
punk πεδία και είναι ιδιαίτερα επηρεασµένοι από τους The birthday party.
H δεύτερη κυκλοφορία τους ήρθε κι αυτή κάπως βεβιασµένα καθώς ο
δίσκος ηχογραφήθηκε µε συνοπτικές διαδικασίες έπειτα από µια περιοδεία
τους και βρίθει και αυτός από ζοφερότητα. Πέρα από δύο ήρεµες, σε στυλ
µπαλάντα, στιγµές το κλίµα είναι βαρύ κι ασήκωτο. Τραχείς µελωδίες,
ωµές µπασογραµµές και βαρύτονες ερµηνείες. Μαζί µε τους Horrors οι
Slug Guts ίσως να είναι µια από τις πιο σκοτεινές µπάντες αυτής της περιόδου.
A

Adele
“21”

The Forms
“Derealization”

XL rec.

Ernest Jenning rec.

Η Adele έκανε την πρώτη της εµφάνιση πριν δύο χρόνια µε τον δίσκο «19»
και η δεύτερη φετινή της κυκλοφορία αποτελεί την φυσική συνέχεια από
το ντεµπούτο µε ελάχιστες διαφοροποιήσεις, όπως είναι το εναρκτήριο
«Rolling in the deep», το οποίο κλίνει προς µια δυναµική φόρµα που φέρνει στο µυαλό τους Gossip. Κατά τ’ άλλα η Adele αξιοποιεί για ακόµη µια
φορά στο έπακρο τις φωνητικές της δυνατότητες υπερκαλύπτοντας µ’
αυτό τον τρόπο αδυναµίες που προκύπτουνε σ’ ορισµένες συνθέσεις. Οι
βασικές συνισταµένες είναι και εδώ blues, gospel και folk. Στα θέµατά της
πραγµατεύεται το ζήτηµα της αγάπης µε αρκετές δόσεις δραµατικότητας
και το αποτέλεσµα µπορεί να χαρακτηριστεί είτε γλυκό είτε γλυκανάλατο
ανάλογα µε τις διαθέσεις και τις προτιµήσεις του καθενός. A

Οι Forms ξεκινήσανε την σταδιοδροµία τους κάπου στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας και κυκλοφορήσανε τον πρώτο τους δίσκο το 2003 µε
παραγωγό τον Steve Albini. Οι διαθέσεις τους φανήκανε εξαρχής και έτειναν κυρίως προς την post rock σκηνή και την τεχνοτροπία των Slint, µε
συνακόλουθο να έχουνε πολλές επιρροές από underground µπάντες της
δεκαετίας του ’80 και ’90. O ενδιάµεσος σταθµός ήταν η οµώνυµη κυκλοφορία του 2007 και φέτος επιστρέψανε µε το «Derealization». Και εδώ οι
Forms δίνουνε ιδιαίτερη βαρύτητα στις µελωδίες χτίζοντας µε µεγάλη
προσοχή τα θέµατά τους, χωρίς να διστάζουνε πάντως να προβούνε σε
πειραµατισµούς. Σαφέστατα πάντως αυτή η σύντοµη ηχογράφηση φαντάζει σαν προάγγελος µιας νέας κατεύθυνσης που λίγη σχέση θα έχει µε το
post rock υπόβαθρό τους. A
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

iPad 2: Το καλό γίνεται (;) καλύτερο
Όταν ο Steve Jobs πέρυσι περίπου τέτοια εποχή παρουσίαζε το iPad, κανείς δεν φανταζόταν, πέρα από ίσως τον ίδιο και
τους ελιτιστές της Apple, ότι θα γεννούσε µαζί και µια νέα κατηγορία, αυτή των Tablets. Είναι περιττό να αναφέρουµε τα πόσα
βραβεία, διακρίσεις, κτλ. έχει λάβει το original iPad, φτιάχτοντας
τη νέα αγορά και θέτοντας τον πήχυ ψηλά. ∆εν θα µπορούσε
βέβαια να λείψει από την παρουσίαση του νέου iPad o θείος Steve,
αν και βρισκόταν σε άδεια για λόγους υγείας. Παρουσίασε ο ίδιος

Η µπαταρία του νέου iPad 2 αντέχει µέχρι και 10 ώρες για

το νέο του παιδί το iPad 2.

web surfing µε το WiFi ανοιχτό ή αναπαραγωγή βίντεο και µουσι-

Το νέο iPad 2 είναι πλέον εδώ και διαθέσιµο σε 2 χρώµατα: µαύρο

κής. Αν χρησιµοποιείτε το 3G για µεταφορά δεδοµένων η µπατα-

και λευκό. Με χωρητικότητα 16GB, 32GB, 64GB και καλύτερο

ρία θα είναι µαζί σας για περίπου 9 ώρες.

design από τον προκάτοχό του αξίζει να δούµε τα τεχνικά χαρα-

Οι διαστάσεις του νέου iPad 2 είναι 241.2mm x 185.7mm x 8.8mm

κτηριστικά του νέου µοντέλου. Η ανάλυση και το µέγεθος της

(ύψος, πλάτος, πάχος) δηλαδή 33% πιο λεπτό από το πρώτο

οθόνης παρέµειναν ακριβώς τα ίδια, δηλαδή 1024 x 768 pixels στα

µοντέλο, ενώ το βάρος έχει µειωθεί στα 601g για το µοντέλο WiFi

132 ppi µε διαγώνιο 9.7 ίντσες. Ο επεξεργαστής αναβαθµίστηκε

και 607 – 613g για το µοντέλο WiFi/3G.

στο 1GHz dual core A5 µε προφανείς βελτιώσεις την διαχείριση

To iPad 2 είναι ήδη διαθέσιµο στη χώρα µας και η τιµή του ανά

ενέργειας, η GPU έγινε 9 φορές

έκδοση διαµορφώνεται ως εξής:

ταχύτερη και η Apple πρόσθεσε 2

iPad 2 WiFi 16 GB: 509

κάµερες. Μία κάµερα στο πίσω

iPad 2 WiFi 32 GB: 619

µέρος µε δυνατότητα καταγρα-

iPad 2 WiFi 64 GB: 719

φής βίντεο HD 720p και µία κάµερα στο µπροστινό µέρος για

iPad 2 3G+WiFi 16 GB: 639

FaceTime. Αµφότερες κάµερες δεν έχουν, δυστυχώς, καλή ποιό-

iPad 2 3G+WiFi 32 GB: 739

τητα και σίγουρα θα µπορούσαν να είναι καλύτερες. Προφανώς τα

Άξια λόγου είναι επίσης και η νέα θήκη που συνοδεύει το iPad 2.

ηλεκτρονικά που είναι υπεύθυνα για την επικοινωνία µε τον έξω

Η Apple προτείνει τη νέα θήκη, προστατευτικό κάλυµµα, βάση στή-

κόσµο περιλαµβάνουν WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR, A-

ριξης για το iPad 2. Με την δύναµη του µαγνητισµού η νέα θήκη

GPS, πυξίδα, γυροσκόπιο, accelerometer αλλά και UMTS/HSDPA/

καλύπτει την οθόνη του iPad 2 για προστασία και χαµηλή κατανά-

HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800,

λωση ενέργειας. Εξαιτίας του design, η ίδια θήκη µπορεί να

1900 MHz) για το µοντέλο που αφορά την Ελλάδα.

- iPad 2 3G+WiFi 64 GB: 839

διπλώσει και να λειτουργήσει ως βάση στήριξης για το iPad 2,
όπως ακριβώς έχουµε δει και έχουµε συνηθίσει από το σηµερινό
µοντέλο. Η Apple επαναπροσδιόρισε το mp3 player και το κινητό
και δηµιούργησε την κατηγορία των tablets. Με το iPad 2 ισχυροποιεί τη θέση της ως market leader και ρίχνει στην αγορά ένα
ακόµα καταπληκτικό προϊόν µπροστά από τον ανταγωνισµό µαζί
µε το νεο iOS. Τι θα µπορούσαν να κάνουν καλύτερα;

A
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GADGETS

Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

Intel 510 SSD 120 GB:
The king is alive!

Dell Inspiron Duo:
Netbook ή Tablet PC;

Η µοναδική αυτή πρόταση από την
Όλοι µας θυµόµαστε πόσο
Dell σας βγάζει από το δίληµµα
επιτυχηµένη ήταν η σειρά
Netbook
ή Tablet, καθώς η οθόνη
των Intel X25-Μ & Χ25-Ε,
του περιστρέφεται και σας δίνει
η οποία είχε φέρει
τη δυνατότητα και για τα δύο. Με την
επανάσταση στις επιδόσεις
οθόνη ανάποδα το Duo µετατρέπεται
των Solid State Drives.
σε tablet PC και fun-tool. Το Inspiron Duo
Ήταν η σειρά που είχε πουλήσει περισσότερο από όλες τις άλλες,
βασίζεται στην πλατφόρµα Windows 7 και διαθέδηµιουργώντας ταυτόχρονα στην αγορά όνοµα αξιοπιστίας και υψηλών
τει dual-core επεξεργαστή ntel Atom N550 (1.5GHz), σκληρό δίσκο
επιδόσεων. Η Ιntel φρόντισε µετά από αρκετό καιρό να κυκλοφορήσει
320GB
και RAM 2GB DDR3. Η οθόνη του είναι φυσικά αφής και έχει
νέα µοντέλα τα οποία ανήκουν πλέον στην 510 Series.
διαγώνιο
10.1
ίντσες (1366x768) µε τεχνολογία multi-touch. Πρόκειται για
Η 510 Series περιλαµβάνει µέχρι στιγµής 2 Solid State Disks
ένα έξυπνο µηχάνηµα που σου δίνει 2 επιλογές σε µία. Επιπλέον είναι
χωρητικότητας 250GB και 120GB. Η σειρά βασίζεται στην 34nm MLC
πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, έχει Windows ότι κι αν σηµαίνει αυτό)
NAND τεχνολογία ακολουθώντας το νέο Sata 6Gb/s (SATA3) πρωτόκολλο
και σίγουρα γίνεται η ψυχή της παρέας γιατί δεν περνάει
µεταφοράς δεδοµένων και υπόσχεται ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων
ποτέ
απαρατήρητο.
Σηµαντική είναι και η υποστήριξη πίσω από το όνοµα
µέχρι 450MB/s και 210MB/s για τον 120GB τον οποίο και συνιστούµε
της Dell γιατί καµία άλλη εταιρεία δεν έρχεται στο σπίτι σου
προκειµένου το κόστος να παραµείνει σε λογικό επίπεδο. H Intel
να σου επισκευάσει τον υπολογιστή.
αποφάσισε να χρησιµοποιήσει την ακριβότερη (σε σχέση µε την επερχόµενη 25nm NAND) Intel 34nm NAND και τον Marvell 88SS9174-BKK2
Πηγή: multirama - Τιµή: 599
Controller για την την σειρα 510. Το αποτέλεσµα είναι καταιγιστικές
Xintendo
επιδόσεις οι οποίες δεν αφήνουν ασυγκίνητο τόσο τον επαγγελµατία
3DS: 3D Portable
χρήστη όσο και τον ενθουσιώδη, παρέχοντας ταχύτητες που µεχρι
πρότινος δεν ήταν δυνατές.
Συνέχεια στην επιτυχηµένη πορεία του DS µε λίγο από 3D τεχνολογία στην
Πηγή: plaisio.gr - Τιµή: 274,98

Xtreamer Ultra: Ulta power
Η Xtreamer ταράζει για µια ακόµα φορά
τα νερά των Media Players. To Xtreamer
Ultra είναι η τελευταία πρόταση της
στον κόσµο των media players, µε απώτερο
στόχο τους high end users οι οποίοι θέλουν
το κάτι παραπάνω. Στο hardware το Ultra
διαθέτει επεξεργαστή Intel Atom, κάρτα γραφικών
Nvidia Ion 2, µνήµη RAM 4GB, έξοδο HDMI 1.4a, 6x
θύρες USB, υποδοχή eSATA, τηλεχειριστήριο,
mini ασύρµατο πληκτρολόγιο και USB flash 8GB.
Χάρη στην κάρτα Nvidia Ion 2 έχει τη δυνατότητα
αναπαραγωγής Full HD video 1080p. Άξιο λόγου είναι το
γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που η Xtreamer παρουσιάζει PC Based media player
(και όχι τα γνωστά Realtek)
και το συνοδεύει
µε Boxee/XBMC. Πρόκεται
πλέον για ένα κανονικότατο
HTPC. Θα κυκλοφορήσει στις
3 Μαΐου σε τιµή 249 και για
όσους το προπαραγγείλουν
µέχρι τις 30 Απριλίου,
θα δίνεται δωρεάν κεραία WiFi
και USB flash 16GB.
Πηγή: xtreamer.net
Τιµή: 249

οθόνη. Όλα αυτά χωρίς την χρήση 3D γυαλιών και µε την βοήθεια 2 ARM11
CPU συγχρονισµένες στα 200MHz. Εκτός από την µαγεία του 3D στην
οθόνη και το χειριστήριο που καθορίζει πόσο βάθος θα έχει η εικόνα (και
για να το πούµε πιο ουσιαστικά πόσο 3D θα είναι) το Nintendo 3DS έχει
τρείς κάµερες. Η πρώτη βρίσκεται πάνω από την 3D οθόνη και χρησιµοποιείται για face tracking στα παιχνίδια ενώ οι άλλοι δύο βρίσκονται στο
πίσω µέρος και χρησιµεύουν, ναι σωστά το µαντέψατε, για 3D φωτογραφίες και βίντεο. Να που θα χρησιµεύσουν οι δύο επεξεργαστές
και η GPU στα 133MHz που κάνει παρέα στα 64MB RAM. Το 3DS είναι
συµβατό µε τα περισσότερα παιχνίδια των DS και DSi, αλλά σε δύο διαστάσεις.
Πηγή: Multirama - Τιµή: 269

Xtrend ET9000 HD twin tuner: The most powerful
Η νέα γενιά των Linux - Enigma 2 based Satellite receivers έχει ήδη ξεκινήσει και
την αρχή την έκανε ο VU+ Duo. Η πρόταση που έρχεται αυτή τη φορά από την Xtrend
είναι ακόµα πιο ισχυρή και διαθέτει πληθώρα χαρακτηριστικών.
Στα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο Broadcom 7405 Dual Core 400Mhz MIPS processor µε
512MB RAM και τα 2 ευαίσθητα tuners συνδυάζεται µε διπλά Common Interface και
Card Reader slots. Σε πιο αναλυτικές λεπτοµέρειες ο δέκτης διαθέτει 10/100 LAN,
Graphic VFD front display 12 γραµµάτων, 3 USB 2.0 ports, 1 εσωτερικό SATA καθώς και
1 εξωτερικό eSATA, HDMI, YUV και 2 SCART εξόδους για εικόνα (σηµειωτέον µπορεί
να αναπαράγει ταυτόχρονα από τα SCART και την HDMI),S/PDIF out,
8MB ξεχωριστού boat storage (για να µην πειράζουµε τον boot loader) καθώς και
128MB Flash. Υποστηρίζει επίσης όλα τα DiSEqC modes (DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3
USALS) για τα πολύτιµα LNB σας. Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός
ότι υποστηρίζει Picture in Picture και Picture And Picture display modes.
To 3D On Screen Display είναι επίσης ένα πολύ ωραίο feature, για τη µειοψηφία που
διαθέτει 3D TV. Επιπρόσθετα
η επεξεργαστική του ισχύς έυκολα
µπορεί να τον µετατρέψει σε ένα
πολύ καλό Media Player και να
σας γλιτώσει από περιττά έξοδα.
Πηγή: Satrix.gr - Τιµή: 420
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KINHMATOΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

Γιατί ασχοληθήκατε µε τον κινηµατογράφο;
Από την στιγµή που έβαλα το µάτι µου µέσα στο βιζέρ µιας κάµερας Hi-8
στις καλοκαιρινές διακοπές πριν από δέκα χρόνια, όταν ακόµη ήµουν στο
πρώτο έτος του Πολυτεχνείου, κατάλαβα ότι δεν είχα άλλη επιλογή. Η
θέαση ενός νέου κόσµου ξαφνικά αποκαλύφθηκε µπροστά µου.
Ζούµε στην εποχή της εικόνας. Πιστεύετε ότι η τηλεόραση έχει επιβάλει,
ανεπιστρεπτί, την εύκολη θέαση και, κατά συνέπεια, η τέχνη του κινηµατογράφου παραµερίζεται;
Μάλλον το αντίθετο. Οι νέες αµερικάνικες σειρές γυρίσονται µε κινηµατογραφικό τρόπο από την σκηνοθεσία µέχρι τις συνθήκες παραγωγής. Ο θεατής πάντα εντυπωσιάζεται από ένα εικαστικό και άρτιο αποτέλεσµα. Όµως
η τηλεόραση καθώς και ο κινηµατογράφος µπορούν να αποτελέσουν και
αποτελούν επικίνδυνα όπλα µαζικής αποπλάνησης. Σηµασία έχει η χρήση
τους. Όποιος τσυτίζει την τηλεόραση µε την κακή εικόνα και το σινεµά µε
την καλή εικόνα, είναι αφελής. Και στα δυο πρέπει να µιλήσουµε συγκεκριµένα για το κάθε τηλεοπτικό ή κινηµατογραφικό προιόν.
Ίντερνετ και κινηµατογράφος. Τι είδους σχέση;
Μια σχέση οριζόντιας αλληλεπίδρασης αφού όλες οι ταινίες µπορούν να
έχουν µια δεύτερη ζωή µέσα από την διάδοση τους στο internet (youtube,
torrent, free view) αλλά και αισθητικής αναφοράς αφού το µέσο που είναι
το δίκτυο µπορεί να φέρει αναφορές από το σενάριο µέχρι τον τρόπο κινηµατογράφισης µιας ταινίας.

°πøƒ°√™
∑ø∏™
“ ŸÔÈÔ˜ Ù·˘Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ÙËÏÂﬁÚ·ÛË ÌÂ ÙËÓ Î·Î‹ ÂÈÎﬁÓ·
Î·È ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ÌÂ ÙËÓ Î·Ï‹ ÂÈÎﬁÓ·, Â›Ó·È ·ÊÂÏ‹˜”

Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στην θέαση των ταινιών;
Αισθάνοµαι µια αισθητική απόλαυση που αγγίζει τα όρια της ηδονής και
του εγκεφαλικού οργασµού όταν η ταινία µε συνεπαίρνει και µια αίσθηση
εξάντλησης και βαθείας θλίψης όταν η ταινία αποτυγχάνει. Η θέαση µιας
ταινίας για µένα είναι µια βιωµατική εµπειρία και όχι ξόδεµα χρόνου.
Ποιοί σκηνοθέτες σας εντυπώθηκαν/επηρέασαν;
Αγγελόπουλος, Godard, Hakene, Fliegauf, Noe, Winterbottom, Trier, Bella
Tar, ρουµάνικο σινεµά.
Ποιά η αλληλεπίδραση Επιστήµης και Τέχνης;
Βαθειά και ιστορική η σχέση τους που δεν µπορεί να απσντηθεί σε λίγες
γραµµές. Ας πούµε όµως ότι αν δεν ακολουθεί η µία την άλλη, τότε αυτόµατα η επιστήµη γίνεται στείρα και η τέχνη επαναλαµβανόµενη.
Σε τι κατάσταση εκτιµάτε ότι βρίσκεται σήµερα ο κινηµατογράφος στην
Ελλάδα;
Μοιάζει σαν να γεννιέται ένα νέο ρέυµα το οποίο όµως δεν έχει καµία
αισθητική συγγένεια, αλλά αποτελείται από ξεχωριστούς δηµιουργούς
που ο καθένας µε τον τρόπο του δίνει µια οξυµένη γωνία της πραγµατικότητας µας.

Ο Γιώργος Ζώης, µε καταγωγή από την Ήπειρο,
γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα.
Σπούδασε Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά και Φυσικές Επιστήµες
και σκηνοθεσία κινηµατογράφου στη Σχολή Σταυράκου
και στην UdK στο Βερολίνο
µε υποτροφία του Ιδρύµατος Γουλανδρή.
Είναι πρωτοεµφανιζόµενος µε την ταινία Casus Belli,
το σενάριο της οποίας επιλέχθηκε
στο Clermont Ferrand Film Festival το 2009,

Τί θα αλλάζατε από την σηµερινή εικόνα της Ελλάδας;
∆εν νοµίζω ότι το ελληνικό σύστηµα βελτιώνεται, αλλά ότι µονάχα ανατρέπεται. ∆εν πιστεύω σε καµία ανάπτυξη διότι η ανάπτυξη µας έφερε εως
εδώ. ∆εν πιστεύω ότι υπάρχει καµία λύση στα πλαίσια της επιβίωσης του
ίδιου του συστήµατος. Πρέπει το σύστηµα να ανατραπεί από αυτούς που
υφίστανται καθηµερινά την τραγωδία του.
Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;
Μια µεγάλου µήκους που εκτυλίσσεται όλη σε ένα θέατρο και µια µικρού
που δεν θα παίζει κανένας ηθοποιός.

που θεωρείται το σηµαντικότερο Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους, καθώς και στο ∆ιαγωνιστικό Τµήµα
του Φεστιβάλ Βενετίας.
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Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, απο τους γονείς σας;
Όποια δουλειά και αν κάνεις να την κάνεις µε µεράκι. A
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