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Η πρώτη γυναίκα δήµαρχος
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Συνέντευξη του Lido Valdre
στον Ντίνο Γιώτη
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Eυάγγελος Μπέκας
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Συνέντευξη στον Ντίνο Γιώτη

Σ Τ Η Λ Ε Σ
4. “Οι κοπρίτες”

Από τον Eυρυπίδη Ντοκοµέ

ταν πέρυσι τέτοια εποχή κάποιοι µας παρότρυναν σκωπτικά να πουλήσουµε την Ακρόπολη, οι µισοί από εµάς
γελούσαµε και οι άλλοι µισοί εξοργιζόµασταν. Και οι µεν
και οι δε θεωρούσαµε αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση
γύρω από ζητήµατα εθνικής ταυτότητας και εθνικής κυριαρχίας.
Ένα χρόνο µετά το περίφηµο Μνηµόνιο, µε το οποίο η κυβέρνηση ήλπιζε ότι θα µας οδηγούσε στo “δρόµο της σωτηρίας”, η εφαρµογή του
αποδεικνύεται (και οµολογείται πλέον και από επίσηµα χείλη) ένας
σύγχρονος πίθος των ∆αναΐδων. Όπως εκείνες, στην ελληνική µυθολογία, καταδικάστηκαν να ρίχνουν αιώνια νερό σε ένα πιθάρι µε τρύπες («τετρηµένον πίθον»), κατά τον ίδιο τρόπο, η χώρα, στην ελληνική
πραγµατικότητα, είναι καταδικασµένη να γεµίζει χωρίς τελειωµό το
πιθάρι του δηµόσιου χρέους.
Οι δανειστές µας απαιτούν νέο Μνηµόνιο, νέα επαχθέστερα µέτρα για
την εξυπηρέτηση των τοκογλυφικών δανείων που έχουµε λάβει, κατά
καιρούς, ως χώρα. Tα µηνύµατα που µάς στέλνουν µοιάζουν µε τελεσίγραφα θανάτου. Μετά δε την παραδοχή του υπουργού Οικονοµικών
της Ελλάδας, στη δραµατική συνεδρίαση του Λουξεµβούργου, για την
αδυναµία της χώρας να βγει σύντοµα στις αγορές και την αποτυχία
της να µειώσει το έλλειµµα στα χρονικά περιθώρια που είχαν τεθεί µε
το Μνηµόνιο, κανένας από τους φίλους και εταίρους µας δεν είναι διατιθέµενος να µας δανείσει ούτε σεντ, εάν δεν υποθηκεύσουµε ανεκτίµητα περιουσιακά µας στοιχεία. Με άλλα λόγια ή ξεπουλάµε ή πτωχεύουµε.
Μέχρι τώρα, η συρρίκνωση της µεσαίας τάξης και η αφαίµαξη των λαϊκών στρωµάτων, µέσω της επιβολής µιας σειράς ατελέσφορων νεοταξικών µέτρων νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας και έµπνευσης, δεν απέδωσε. Το πιθάρι του χρέους µοιάζει να µην έχει πάτο.
Τι άλλο µένει να γίνει; Την Ακρόπολη δεν µπορούν να την πουλήσουν.
Μήπως το ακριτικό Καστελόριζο, επέχει σήµερα τη θέση µιας άλλης
Ακρόπολης; Μήπως η «απαλοιφή» του από τον εθνικό χάρτη αλλάζει
τον οικονοµικό χάρτη της περιοχής; Μήπως η µη ανακήρυξη της ΑΟΖ
και η έµµεση παραίτηση από την εκµετάλλευση του υποθαλάσσιου
πλούτου του Αιγαίου, είναι η αναγκαστική υποθήκη που µας οδηγούν
να βάλουµε ως χώρα προκειµένου να συνεχίσουµε να αναπνέουµε;
Τελικά πόσο αξίζει το Καστελόριζο;
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5. Aντίλογος
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ντίνος Γιώτης

10. Βιβλίο

ΑRT DIRECTOR: Κατερίνα Καρανάσου

Από τον Κώστα Κατσουλάρη

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

11. Μουσική

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αrta Press,

Από τον Ευθύµιο Σακκά

12. Ψηφιακός κόσµος
Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Θωµάς Ξυλογιάννης, Τηλ.: 6945 834691
WEB DESIGNER: Utopia
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.

13. Gadgets
Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη
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www.artapress.gr

e-mail: artapress@yahoo.gr

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Γλυπτό “Έρως και ψυχή” του Αντόνιο Κανόβα
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΕΣ ΟΑΕ∆
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Ποδόσφαιρο "ενάντια στα ναρκωτικά" έπαιξαν οι Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆ Άρτας, µε την καθοδήγηση των καθηγητών τους,
στα πλαίσια των αθλητικών δραστηριοτήτων, εντός και εκτός του
νοµού. Οι ποδοσφαιρικές συναντήσεις που ξεχώρισαν είναι αυτές
µε την αντίστοιχη οµάδα των Σχολών ΟΑΕ∆ Ιωαννίνων. Ο πρώτος
αγώνας έγινε στο ∆ηµοτικό Στάδιο Άρτας, στις 15 Απριλίου
(φωτό) και ο επαναληπτικός στο Πανηπειρωτικό Στάδιο Ιωαννίνων
στις 10 Μαίου µε τους µαθητές των Σχολών και των δύο πόλεων
να συµπαραστέκονται στις οµάδες τους. A

AΓΩΝΑΣ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΖΑΛOΓΓO
Είχε προηγηθεί η 1η Ανάβαση Ζαλόγγου και τώρα
ακολουθεί, στις 22 Μαίου, ο πρώτος αγώνας ορεινής
ποδηλασίας µε την ονοµασία ''1st MTB Open Race
Zaloggo 2011.Ο ποδηλατικός αγώνας των 40 χιλιοµέτρων θα διεξαχθεί στα µονοπάτια και τους αγροτικούς
δρόµους της περιοχής και θα έχει αφετηρία και τερµατισµό στον Ωρωπό Πρέβεζας. Ο αγώνας θα χρηµατοδοτηθεί από τις συµµετοχές των αγωνιζοµένων και
µόνο και σύµφωνα µε τους διοργανωτές σκοπό έχει
να ανακαλύψει η νεολαία την οµορφιά και τις δυνατότητες του τόπου. Συµµετοχή µπορείτε να δηλώσετε
στο φαξ 2682060727 ή τηλεφωνικά στους διοργανωτές Παναγιώτη Τζακώστα (6976782264) και Γκοµπέλ Συλβάν (2682060727).
Καλές (ορθο)πεταλιές! A

KAΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΣΑΛΑΩΡΑΣ
Για δεύτερη συνεχή χρονιά ανοίγει για
το κοινό το Κέντρο Έρευνας και Πληροφόρησης της Σαλαώρας. Το κτίριο,
που παλιά ήταν το Τελωνείο της Σαλαώρας, βρίσκεται στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού,
περίπου 20 χιλιόµετρα από την Άρτα,
πάνω στο δρόµο που οδηγεί στην Κορωνησία. Μέχρι το 2003 είχε
λειτουργήσει ως Κέντρο Έρευνας και Πληροφόρησης, αλλά στη
συνέχεια και για µια επταετία (2004-2009) είχε περιπέσει σε
αχρηστία. Ωστόσο φέτος, όπως και πέρυσι ο Φορέας ∆ιαχείρισης
Υγροτόπων Αµβρακικού, µε την συµβολή και την παρουσία του,
ανοίγει το Κέντρο στο κοινό κάθε Τετάρτη απόγευµα (ώρες
18:00-21:00) και Σάββατο πρωί (ώρες 10:00-14:00), καθώς επίσης
και κατόπιν συνεννόησης.
Πληροφορίες: Μαρία Κατσικάτσου, τηλ. 26810 71919 A

Πανελλαδική εθελοντική εκστρατεία για τον καθαρισµό ακτών
και άλλων φυσικών περιοχών
πραγµατοποιείται από 1 έως 31
Μαΐου 2011,υπό την αιγίδα της
UNEP/MAP και µε το συντονισµό του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS. Την εκστρατεία υποστηρίζει επιστηµονικά το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και
Φυσικής
Ωκεανογραφίας
(τµήµα Γεωλογίας) του Πανεπιστηµίου Πατρών. Φέτος δίνεται
ιδιαίτερη έµφαση στις Προστατευόµενες Περιοχές και το
(ευρωπαϊκό) ∆ίκτυο NATURA
2000. Στην περυσινή εκστρατεία συµµετείχαν περισσότεροι
από 17.000 εθελοντές από 274
φορείς σε 34 νοµούς της Ελλάδας, από τους οποίους 102 ήταν Σχολεία, 44 Σύλλογοι (καταδυτικοί, αλιευτικοί, ιστιοπλοϊκοί κ.α.), 55 ∆ήµοι, 20 Επιχειρήσεις, 12
Πρωτοβουλίες Πολιτών – ΜΚΟ και 38 µεµονωµένοι φορείς. Μήπως φέτος είναι
η σειρά σου; Για περισσότερεις πληροφορίες στο www.medsoscleanup.gr και
στο τηλέφωνο 210 8228795 (Μυρσίνη Κουκιάσα) και για δηλώσεις συµµετοχής
µε µέιλ στο nature@medsos.gr ή µε φαξ στο 210-8228795. A

Του EΥΡΥΠΙ∆Η ΝΤΟΚΟΜΕ
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ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΕΙΣ ΤΑΝ ΠΟΛΙΝ
Ο Γιάννης Καλπούζος, µετά το ευπώλητο και
βραβευµένο "Ιµαρέτ", µάς ταξιδεύει αυτή τη
φορά στην Κωνσταντινούπολη των αρχών του
19ου αιώνα. Το νέο βιβλίο του "Άγιοι και ∆αίµονες Εις ταν Πόλιν" κυκλοφορεί ( εκδόσεις
Μεταίχµιο) στις 16 Μαΐου και στην Άρτα η
παρουσίασή του θα γίνει στην αίθουσα
«ΣΚΟΥΦΑΣ», στις 27 Μαΐου. Καθηµερινή ζωή,
έρωτες, δυνατές φιλίες, πλούτη, φτώχεια,
οραµατιστές, συµµορίες των δρόµων, χασικλήδες, δερβίσηδες, γενίτσαροι, αρνησίθρησκοι, κρυπτοχριστιανοί, δεισιδαιµονίες, ερωτικά ξόρκια, χαµένα όνειρα, οι γυναίκες στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Πυρκαγιές, παζάρια, βεγγέρες, καπηλειά των 1000 τ.µ., η τροµερή
φυλακή του Μπάνιον, το µπουντρούµι και η αστυνοµία του Πατριαρχείου. Kοινά σχολεία, η Μεγάλη του Γένους Σχολή, ερωµένες Πατριαρχών,
λεσβίες, αρώµατα, λάσπες, βασανιστήρια, πανούκλα. Προεπαναστατική
περίοδος, Φαναριώτες, συνωµοσίες, µυστικές εταιρείες, προδότες,
µισαλλοδοξία, οι σφαγές στην Πόλη το 1821. Ρωµιοί, Οθωµανοί, Αρµένιοι, Φράγκοι, Εβραίοι, όχλος, άγιοι και δαίµονες συνθέτουν τη µυθοπλασία και την πραγµατικότητα σε αυτό το επικό µυθιστόρηµα του Γιάννη Καλπούζου. A

Smoke on the water (of lake Pamvotis)

Eίµαι από παιδί στη Ν∆ και εδώ θα παραµείνω δήλωσε κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής του στην Άρτα ο βουλευτής της Ν∆, υπεύθυνος τοµέα Περιβάλλοντος του κόµµατος, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Υποθέτω, αγαπητό µου πνεύµα, για να τα ακούει το οικογενειακό
του περιβάλλον.
Του οποίου ο έτερος πολιτικός πόλος, η κα Ντόρα Μπακογιάννη,
άρτι αποσχισθείσα από το κόµµα του αδελφού της, ευελπιστεί ότι
θα καταφέρει µε το νέο κόµµα της, τη ∆ηµοκρατική Συµµαχία, όσα
δεν κατάφερε ως υπουργός µε τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Σε δυσχερέστατη κατάσταση έχουν περιέλθει οι εργαζόµενοι του
Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συν/σµού Άρτας - διαβάζω αγαπητό µου
πνεύµα σε ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα προς την κυβέρνηση- από
την µη καταβολή των δεδουλευµένων τους. Τι συµβαίνει, αγαπητό
µου πνεύµα, έπαψαν να «γεννούν» οι κότες εκεί στη Γαβριά;
Εν τω µεταξύ ερωτήσεις προς την κυβέρνηση, πληροφορούµαι,
καταθέτουν και κυβερνητικοί βουλευτές, µεταξύ των οποίων και ο
κ. Παύλος Στασινός. Όπως εκείνη µε την οποία ερωτάται ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού και ο Υπουργός Οικονοµικών πώς
σκοπεύει η Πολιτεία να αντιµετωπίσει, άµεσα και µε οποιοδήποτε
τίµηµα, την τυφλή βία στα γήπεδα και όχι µόνο, τη διαφθορά, και
τη διαπλοκή.
Φοβούµαι όµως, αγαπητό µου πνεύµα, ότι η απάντηση στη συγκεκριµένη απάντηση υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες αυτής
της κυβέρνησης.

Αντίλογος

Κύριε (πρώην) ∆ήµαρχε, πόσο χρόνο χρειάζεστε ακόµα;
Ήδη έχουν περάσει 5 χρόνια από τις εκλογές του 2006…

Ο Ίαν Γκίλαν και η παρέα του, οι θρυλικοί Deep
Purple, έρχονται στα Γιάννενα, την Τετάρτη 25
Μαίου 2011, για µία µοναδική συναυλία. Στο
υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ και µε support group
τον George Gakis and the Troublemakers και
Special guests τις Fortissimo, θα κλείσουν την
περιοδεία τους στην Ελλάδα που ξεκινάει στις
20 Μαίου από την Αθήνα (έχοντας µαζί τους το
Βασίλη Παπακωνσταντίνου). Οι Deep Purple,
ένα από τα κορυφαία συγκροτήµατα όλων των
εποχών, δηµιουργήθηκαν στο Hertfordshire της
Αγγλίας το 1968 και από τότε παραµένουν ανελλιπώς στη σκηνή, έχοντας πουλήσει από 100.000.000 δίσκους. 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

ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
Η ΠOΛΥΘΡOΝΑ
ΤOΥ ΝΙΤΣΕ

LA SUITE BAR CAFE
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

CAFE ΜΝΗΜΕΙO

ΚΤΕΛ

Τ.Ε.Ι.

CAFE ΣΗΜΕΙΟ

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ

GOODY’ S
ΜΕΛΑΘΡOΝ

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

ΦΙΛΟΘΕΗ IN TIME CAFE

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
CAFE JACKSON
CAFE CASA

ΠΕΤΑ

ΜΕΝΙ∆Ι
CAFE OCEAN

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
DALI CAFE
eNVy
THERAPY BAR
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

Είστε η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται δήµαρχος στην Ήπειρο. Πόσο
εύκολο είναι αυτό στην άσκηση των καθηκόντων σας, σε µια κατά τεκµήριο ανδροκρατούµενη περιφέρεια;
Ο κόσµος της πολιτικής δεν είναι όµορφος αγγελικά πλασµένος. Θέλει
στόχευση, δουλειά και κουράγιο, ανοιχτά µάτια, αυτιά και γερό στοµάχι.
Πάντα ήµουν υπέρ της συµµετοχής στα κοινά, χρειάζεται βέβαια υποµονή
και επιµονή. Η αυτοεκτίµηση και ο αυτοσεβασµός που πηγάζουν από
κατάρτιση, γνώση, εµπειρία και όραµα είναι απαραίτητες προϋποθέσεις.
Απαλλαγµένη από τις τύψεις που τα στερεότυπα προσπαθούν να επιβάλλουν στην πολυάσχολη µητέρα, µε ζήλο και όρεξη, µε στήριξη από την
οικογένεια, όλα είναι δυνατά. Mπορεί να απαιτείται κόπος περισσότερος,
αλλά τα αποτελέσµατα και η αποδοχή φαίνονται. Η τιµιότητα, η ευσυνειδησία και η εργατικότητα είναι αρετές που ανταµείβονται. Στη ζωή νικητές
δεν είναι οι αήττητοι, αλλά οι απτόητοι.
Η δυσπιστία ή και η προκατάληψη ακόµα, που συναντήσατε προεκλογικά
από µέρος του ανδρικού πληθυσµού, εξακολουθεί να υφίσταται στο πρόσωπό σας;
Μπορεί να φανεί λοιπόν περίεργο, αλλά σε γενικές γραµµές δεν συνάντησα δυσκολίες εξαιτίας του φύλου, ούτε στην προεκλογική περίοδο, ούτε
τώρα στην άσκηση καθηκόντων.
Με την εκλογή σας, η πραγµατικότητα σε ποια θέµατα άλλαξε την άποψή σας;
Την χρονική τούτη στιγµή, δεν θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη για την άσκηση
εξουσίας, ακόµη και στο επίπεδο ενός µικρού ∆ήµου. H οικονοµική κρίση,
η κρίση στις αξίες και τους θεσµούς, αλλά και ένα νέο αυτοδιοικητικό σύστηµα δηµιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες. Τα µεγαλύτερα όµως προβλήµατα
θεωρώ ότι είναι η διάχυτη µιζέρια, η ανοχή, καθώς και η διαχείριση ανθρώπινου
δυναµικού. Πολλές φορές οι πρώτοι που υποδεικνύουν είναι αυτοί που παρανοµούν.
Στο τέλος της θητείας σας η ολοκλήρωση ποιού έργου θα σας καθιστούσε πολιτικά ευτυχή;
Βελτίωση της καθηµερινότητας των δηµοτών µε τη δηµιουργία ενός ∆ήµου
λειτουργικού, ευέλικτου και ανθρώπινου. Έργα για προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου π.χ. αποχετευτικό Παραµυθιάς. Ανάδειξη της
πλούσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, όχι σαν µουσειακό είδος, αλλά σαν
παραγωγική επένδυση.
Τελικά, λεφτά υπάρχουν για τον «Καλλικράτη»;
∆υστυχώς δεν υπάρχουν λεφτά για τον «Καλλικράτη». Πιστεύω ότι µε
χρηστή διαχείριση, σαφή στόχευση και στήριξη πόλων ανάπτυξης καθώς
και πολλή δουλειά µπορούµε να πορευτούµε και να πετύχουµε να προσεγγίσουµε αν όχι να φτάσουµε στο επιθυµητό. A
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ*: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

LIDO VALDRE
O ¤ÚˆÙ·˜
ÛÙ· ¯ÚﬁÓÈ·
ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ
Κάλλιστος (ο οµορφότερος), λυσιµελής αυτός που
σου παραλύει τα µέλη), αβρός (τρυφερός), τακερός
(που σε κάνει να λιώνεις), αλγεσίδωρος (που φέρνει πόνο),
σχέτλιος (σκληρός, ανηλέητος), ανίκατος (ακαταµάχητος
είναι µερικοί µόνον από τους επιθετικούς προσδιορισµούς
που χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες
για να περιγράψουν τον Έρωτα.
Για αυτούς ο Έρως είναι µια ευρεία έννοια
που εµπεριέχει και τη συναισθηµατική αλλά
και τη σεξουαλική επιθυµία.
Για όλα αυτά µιλήσαµε µε έναν Ιταλό: τον Καθηγητή στο Πανεπιστήµιο του Ουρµπίνο Λίντο Βαλντρέ, ειδικό σε θέµατα
Επιστηµολογίας και Φιλοσοφίας της Γλώσσας.

κ.Καθηγητά είναι απαραίτητο ο έρωτας πριν πραγµατοποιηθεί να ειπωθεί
µε λέξεις; Χωρίς τη γλώσσα είναι αδύνατον να δηλώσουµε τον έρωτά
µας; Με άλλα λόγια, εάν δεν είχαν υπάρξει οι λέξεις δεν θα υπήρχαν η
έλξη, η σαγήνη, ο πόθος;
Χωρίς τη γλώσσα το µόνο που θα µπορούσαµε να κάνουµε θα ήταν να
εκδηλώνουµε- και όχι να δηλώνουµε- µερικά από τα πρωτογενή αντανακλαστικά µας: την πείνα, το σεξ, τον κίνδυνο, δηλαδή αυτά που ονοµάζουµε ένστικτα. Το πρόβληµα είναι εάν µπορούµε ακόµα να µιλάµε για
καθαρό ένστικτο στον σηµερινό εκπολιτισµένο άνθρωπο. Η έλξη, η σαγήνη, ο πόθος είναι αποτέλεσµα της ικανότητας του ανθρώπου να αναπαριστά συµβολικά τα πράγµατα, τις ιδέες, τα γεγονότα µε σήµατα που τα
χαρακτηρίζει µεγάλος βαθµός συστηµατοποίησης. Αυτά τα σήµατα, δηλαδή η γλώσσα, αποτελούν και τα αναπληρώµατα των πραγµάτων, των
ιδεών, των γεγονότων.
Και όµως η γλώσσα, για πολλούς, θεωρείται ανεπαρκές µέσο έκφρασης
των βαθύτερων συναισθηµάτων µας. Είναι δυνατόν οι λέξεις να εκφράσουν τον έρωτα;
Η ανεπάρκεια της γλώσσας οφείλεται ακριβώς στον έµµεσο χαρακτήρα
της. Και βέβαια µια ερωτική εξοµολόγηση δεν διαθέτει την ίδια αµεσότητα που διαθέτει η οσµή της φερορµόνης. ‘Όµως τα πιο βαθιά συναισθήµατα είναι κάτι το διαφορετικό. Στην πραγµατικότητα αυτό που πρέπει να
αναρωτηθούµε είναι µέχρι ποιο βαθµό η γλώσσα έχει συµβάλλει στη διαµόρφωση των συναισθηµάτων. Ο ερωτευµένος άνθρωπος µέσω της γλώσσας εκφράζει συναισθήµατα που έχουν διαµορφωθεί στα πλαίσια µιας
κουλτούρας και αυτή του η πράξη πηγαίνει πολύ πιο µακριά από την οσµή
της φερορµόνης.
Ποια είναι η σχέση οµορφιάς και έρωτα; Γιατί τα πάθη θολώνουν την
όραση και κάτι που σε µας φαίνεται υπέροχο, για τους άλλους δεν είναι
καν άξιο παρατήρησης;
Αυτό είναι στα αλήθεια ένα απεγνωσµένο ερώτηµα. Η λέξη «κάλλος» θα
µας ανάγκαζε να µπούµε στη σφαίρα της αισθητικής και του γούστου,
πράγµα που στο ερωτικό επίπεδο µας προσφέρει ελάχιστα πειστικές απαντήσεις. Όλοι ξέρουµε ότι δεν ερωτευόµαστε ούτε ποθούµε µια γυναίκα,
απλά γιατί είναι ωραία. Η οµορφιά αποτελεί πάντα ένα ευνοϊκό σηµείο
«ερωτικής εκκίνησης» γιατί παρασύρει, ελκύει το βλέµµα, πυροδοτεί το
θαυµασµό και διεγείρει αισθήµατα µύχιας απόλαυσης και αισθητικής έγκρισης. Συνήθως γίνεται λόγος για οµορφιά της γυναίκαςΑυτό κανονικά δεν θα έπρεπε να µας βάλει σε υποψίες;
Ναι, κυρίως εάν το συγκρίνουµε την κοινοτυπία εκείνη που λέει ότι στον
άνδρα η οµορφιά δεν µετράει.
Μήπως η αντρική επικυριαρχία, ανά τους αιώνες, δηµιούργησε σκόπιµα
ένα πρότυπο ερωτικής οµορφιάς;
Ο ίδιος ο Φρόυντ, γράφοντας στη Μάρθα, πέφτει σε ένα συνηθισµένο
κλισέ: « η φύση, µέσω της οµορφιάς, της γοητείας και της γλυκύτητας,
καθορίζει τη µοίρα της γυναίκας». Το βέβαιο είναι ότι ο καθένας µας προσλαµβάνει µε το δικό του τρόπο τα σήµατα του κάλλους. Και αυτό στοιχειοθετεί µια περαιτέρω απόδειξη του ότι ο έρωτας αποτελεί θρίαµβο της
ατοµικότητας και της διαφοράς.
κ.Καθηγητά, µήπως ο έρωτας, η κατάσταση δηλαδή να νοιώθουµε µεθυσµένοι και να µην βλέπουµε καθαρά, µήπως είναι αποκλειστικά θέµα
χηµείας, όπως υποστηρίζεται σήµερα από αρκετούς ερευνητές;
H Ψυχολογία, ο “ψυχολογισµός” σήµερα δεν είναι πια τόσο στην µόδα και
πάνω στο παλκοσένικο της ανθρωπολογικής έρευνας επανεµφανίζεται η
Βιολογία, ο «βιολογισµός», επιδιώκοντας να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Μπροστά σε ένα τέτοιο απροσδιόριστο και υπεκφεύγον συµβάν, σαν τον
έρωτα, προκειµένου να αναζητήσουµε βεβαιότητες, καταφεύγουµε στην
επιστήµη. Και η επιστήµη κάθε µέρα ανακαλύπτει ένα γονίδιο ή κάποια
χηµική διαδικασία που ευθύνονται για κάποια από τις συµπεριφορές µας.
Ειδικά στις ΗΠΑ παρατηρείται µια φρενίτιδα προκειµένου να ανακαλύψουν
βιολογικές δοµές και χηµικές αιτίες που θα εξηγούν εκείνες κυρίως τις
συµπεριφορές που παρεκκλίνουν από τον κανόνα. Προσωπικά νοµίζω ότι
η χηµεία δεν διαδραµατίζει το βασικό ρόλο, αντιθέτως πιστεύω ότι ο ριζοσπαστικός βιολογισµός οδηγεί κάποιον να έχει µειωµένο το αίσθηµα της
ευθύνης.
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Είναι γνωστός, από το «Συµπόσιο» του Πλάτωνα, ο µύθος του ανδρόγυνου. Πιστεύετε ότι η ερωτική έλξη και η ένωση δύο ανθρώπων µπορεί να
θεωρηθεί ως η εκδήλωση µιας απωλεσθείσας ενότητας;
Ο πλατωνικός µύθος του ανδρόγυνου είναι µια πολύ όµορφη εικόνα που
έχει καταγραφεί από πολλές γλώσσες. ”Animae dimidium meae” έλεγαν οι
Λατίνοι, «La mia meta’” λένε οι Ιταλοί, “ma douce moitie’ οι Γάλλοι. Ο έρωτας είναι µια αγωνιώδης και διαρκής απόπειρα να αποκαταστήσουµε την
ενότητα που διέρρηξε ο Απόλλωνας µε διαταγή του ∆ία. Το ζήτηµα δεν
είναι η αλήθεια των έξοχων λέξεων του Πλάτωνα, αλλά η ισχύς που είχαν
στο να θεµελιώσουν έναν συγκεκριµένο τρόπο να αντιλαµβανόµαστε τον
έρωτα και ο οποίος έχει διαποτίσει όλη την δυτική κουλτούρα.
Στην ερωτική µας κουλτούρα η ζήλεια αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο. Θεωρείτε ότι είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης ή επίκτητο κοινωνικό προϊόν;
Η ζήλεια, θα έλεγα, είναι συνέπεια της εξατοµίκευσης του έρωτα. Η κρίσιµη καµπή βρίσκεται κάπου εκεί στο λυκαυγές του είδους µας, τη στιγµή
που ο άνθρωπος µετατρέπεται σε δίποδο. Μέχρι τότε το αρσενικό, ως
τετράποδο, δεν συναντούσε το βλέµµα του θηλυκού µε το οποίο συνουσιαζόταν, γιατί δεν τον έβλεπε κατά πρόσωπο, όπως και εκείνη δεν έβλεπε εκείνον. Η όρθια στάση, αντιθέτως, ευνοεί τη µετωπική προσέγγιση. Οι
σύντροφοι κοιτάζονται µετωπικά και έτσι αποκτούν ταυτότητα. Κοιτάζονται στο πρόσωπο, «γνωρίζονται» και ύστερα «ξανα-ανα-γνωρίζονται». Η ταυτότητα του σεξουαλικού συντρόφου είναι αποφασιστικής σηµασίας µε την
εγκαθίδρυση της σταθερής σχέσης, γιατί διευκολύνει την
ερωτική αφοσίωση σε ένα µόνο σύντροφο. Και για να
έρθω στο ερώτηµά σας: ό,τι µας κάνει να είµαστε αφοσιωµένοι σε ένα µόνο σύντροφο, αυτό το ίδιο προσδιορίζει και το φόβο του αντιθέτου του, που εκδηλώνεται ως
ζήλεια. Η διαπροσωπική σχέση είναι το κύτταρο των κοινωνικών σχέσεων και έτσι µπορούµε να πούµε ότι η ζήλεια
είναι ένα επίκτητο κοινωνικό προϊόν που έχει γίνει τόσο
ισχυρό, ώστε να αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό της
ανθρώπινης φύσης.
Είναι διαπιστωµένο ότι η ζήλεια, τις περισσότερες φορές,
περιέχει το στοιχείο της πτώσης και του µαζοχισµού. Ο απατηµένος
σύντροφος τρέµει και συγχρόνως εύχεται να µάθει για την απιστία.
Κάπου του αρέσει να πονά. Ποιά είναι η γνώµη σας;
Η προδοσία είναι ήττα για το απατηµένο πρόσωπο, συχνά δε και για εκείνον που προδίδει. Παρ΄όλα αυτά ας µην ξεχνάµε ότι η κοινωνία αντιµετωπίζει διαφορετικά την προδοσία του αρσενικού και διαφορετικά την προδοσία του θηλυκού. Η διαπαιδαγώγηση παγιώνει τους όρους αυτής της
διαφοράς και η ατοµική ψυχολογία έρχεται να συµπληρώσει τα υπόλοιπα..
Πιστεύω ότι αυτός ο µαζοχισµός που εκδηλώνεται µε το «θέλω να µάθω
την αλήθεια» αποτελεί µια ασυνείδητη απόπειρα να ξεκαθαρίσουµε τους
λογαριασµούς µε τον εαυτό µας, να επαληθεύσουµε τους εαυτούς µας στο
εσωτερικό της σχέσης. Ωστόσο η συνάντηση µε τον εαυτό µας πάντα µάς
διαψεύδει και η απιστία του συντρόφου µας µάς επιτρέπει, υπό κάποια
έννοια, να βάλουµε το δάκτυλο πάνω στην ανοικτή πληγή της γνώµης που
έχουµε για τον εαυτό µας.
Σε αυτό τα σηµείο κ. καθηγητά θέλω να σας υπενθυµίσω ότι στα Ελληνικά η λέξη «πάθος» σηµαίνει και το µαρτύριο, το βάσανο. Αν και ο Μπαλζάκ έλεγε ότι τα πάθη είναι σπάνια σαν τα αριστουργήµατα, φαίνεται πως
δεν γίνεται να αποφύγουµε τον πόνο στον έρωτα;
Κοιτάξτε, ο ροµαντισµός έχει εξάρει το πάθος και συχνά το έχει συσχετίσει µε τον πόνο. Στον έρωτα αλλά και στο φλερτ και στο love affair υπάρχει το σπέρµα του πόνου, επειδή υπάρχει πάντα κάτι που λείπει ή που δεν
διαρκεί. Ακόµα και ο οργασµός που ολοκληρώνει µια φάση ισχυρότατης
έντασης – άρα και πόνου κατά κάποιο τρόπο- δεν µπορεί να αναχαιτίσει
την αναζήτηση αυτού που λείπει. Ε! εντάξει το πάθος είναι η κορύφωση
αυτής της κατάστασης.

Τελικά ποιος είναι ο ρόλος της ηδονής; Μήπως είναι το δόλωµα που
έριξε η φύση για να πετύχει την διαιώνιση των ειδών;
Ο Σοπενχάουερ λέει ότι η ερωτική πράξη είναι το συναίσθηµα που το
ανθρώπινο είδος µεταχειρίζεται ευφυώς για τη διαιώνισή του. Είµαστε
αναγκασµένοι να σκεφτούµε την ηδονή-αυτό που ο Σοπενχάουερ αποκαλεί συναίσθηµα- ως ένα στοιχείο της εξέλιξης. Σκεφτείτε το φοβερό κόπο
στον οποίο υποβάλλονται , προκειµένου να ζευγαρώσουν, κάποια ζωικά
είδη. Τι θα µπορούσε να τα σπρώξει να το κάνουν, εάν δεν έλκονταν από
κάποιου είδους ευχαρίστηση; Βεβαίως η ευχαρίστηση του ανθρώπινου
ζευγαρώµατος έχει µεταβληθεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό
που υποθέτουµε ότι είναι η ευχαρίστηση των ζώων. Η ηδονή, όπως και η
γοητεία και το πάθος είναι αποτέλεσµα µιας συµβολικής δραστηριότητας,
κατά την οποία η φαντασία και η δηµιουργικότητα παίζουν πρωταρχικό
ρόλο.
Πιστεύετε ότι η τεκνοποίηση µπορεί να άρει τον έρωτα;
Σήµερα το φαινόµενο της αναπαραγωγής µετατίθεται όλο και περισσότερο στη σφαίρα της βιολογίας, της ιατρικής, της οικονοµίας. Από όλες τις
σεξουαλικές πράξεις που γίνονται ανά λεπτό σε όλον τον κόσµο, ελάχιστες είναι εκείνες που στοχεύουν στην αναπαραγωγή. Ας παρηγορηθούµε λοιπόν από το γεγονός ότι η σεξουαλική πράξη παραµένει ακόµα το
πιο απολαυστικό µέσο, ανάµεσα στα πολυάριθµα που έχουν επινοήσει οι
βιοιατρικές επιστήµες, για τη σύλληψη ενός παιδιού.
Πως φαντάζεστε το σεξ, αποµονωµένο από την αναπαραγωγή , στο µακρινό µέλλον;
∆εδοµένου ότι οι βιοϊατρικές επιστήµες αναπόφευκτα θα
ιδιοποιηθούν πλήρως την αναπαραγωγική διαδικασία,
φαντάζοµαι το σεξ σαν έναν από τους πιο σηµαντικούς
δρόµους για την αναζήτηση της ευτυχίας. Και για την ώρα,
ίσως θα έπρεπε να εµβαθύνουµε στο νόηµα αυτής της
µαγικής λέξης: ευτυχία.
Ο Μπέργκµαν υποστηρίζει ότι ο γάµος είναι το κρυφό
όπλο του διαβόλου ενάντια στον έρωτα.Τι λέτε;
Πολλά από τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από το
γάµο δεν ευνοούν, βέβαια µια ολόπλευρα ικανοποιητική
σεξουαλική σχέση. Η συµβίωση και η προοδευτική ανακάλυψη των λιγότερο αρεστών πλευρών του άλλου µπορεί
να βάλει σε κίνδυνο τον έρωτα. Από την άλλη πλευρά ο
γάµος, ανθρωπολογικά, είναι ένας θεσµός που υπερβαίνει την ερωτική
ανάγκη και καλείται να αντιµετωπίσει άλλου είδους ανάγκες.
Γιατί η ηδονή εξακολουθεί να είναι απαγορευµένη λέξη στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών;
Επειδή στον έρωτα θεωρείται επικίνδυνη λέξη που διαπαιδαγωγεί εθίζοντας στην ενδοτικότητα, στην άφεση. Κυρίως η λέξη «ηδονή» είναι απεχθής στις θρησκείες. Στην καθολική θρησκεία ακόµα και η απόλαυση του
φαγητού θεωρείται αµάρτηµα, ίσως γιατί αυτή είναι πρόδροµος της σεξουαλικής απόλαυσης. Και εδώ όµως πρέπει να κάνουµε τη διάκριση ανάµεσα
σε αρσενική και θηλυκή διαπαιδαγώγηση. Είναι γνωστό ότι σε µερικές
φυλές της Σοµαλίας, ράβουν τα γεννητικά όργανα των ανύπαντρων κοριτσιών για να µην µπορούν να νιώσουν ευχαρίστηση.
Η εξουσία είναι, όπως λέγεται, ισχυρό αφροδισιακό;
Ναι και το αρσενικό το ξέρει καλά. Η εξουσία είναι µια µορφή οµορφιάς
που ελκύει όσο και η φυσική οµορφιά και ακόµα περισσότερο. Αυτό όµως
δεν συµβαίνει µε τη γυναίκα. Ο άνδρας φοβάται τη γυναίκα που έχει εξουσία.
A

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέρος της συνέντευξης είχε δηµοσιευθεί
στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία το 1996, µε αφορµή
την παρουσίαση του βιβλίου του Λίντο Βαλντρέ“ Η γλώσσα του έρωτα”

9 ARTA PRESS

ARTA PRESS 61

5/11/11

12:33 PM

™ÂÏ›‰·10

ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

ª·‡ÚÂ˜ Ô¯È¤˜ Ì·˜ ˙ÒÛ·ÓÂ
∆εν δανειζόµαστε τυχαία τον τίτλο του νέου µυθιστορήµατος του
Γιώργου ∆ενδρινού: Η ελληνική πραγµατικότητα, µέρα τη µέρα, θυµίζει τραγελαφικό µυθιστόρηµα, µε το πρώτο συνθετικό της λέξης
(τραγωδία, δηλαδή) να επικρατεί κατά κράτος – ή λόγω της έλλειψής
του, για να είµαστε πιο ακριβείς. Ο κόσµος µας καίγεται (τα λίπη του,
λένε µερικοί, αλλά όχι µόνον αυτά) και τα Κοµµάτα της Ελληνικής
Βουλής (µεγάλα και µικρά) συµπεριφέρονται λες και βρισκόµαστε
στα µέσα της δεκαετίας του ογδόντα. Κοκοροµαχίες και αλληλοκατηγόριες (οι δύο «µεγάλοι»), εξυπνάδες (ο ΛΑΟΣ), διαγωνισµός
καλύτερης ατάκας (ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΟΣ), εκτός τόπου και χρόνου αλλά
µε πάθος (KKE).
Ορισµένοι ωστόσο συνεχίζουν να κάνουν απλώς τη δουλειά τους, κι
ανάµεσά τους οι περισσότεροι από τους εκδότες. Η βιβλιοπαραγωγή
παραµένει σχεδόν σταθερή, ενώ τα καλά βιβλία που κυκλοφορούν
κάθε µήνα µετριούναι πια σε δεκάδες. Ιδού ορισµένα από αυτά:
Ουµπέρτο Έκο, Το κοιµητήριο της Πράγας (µτφρ. Έφη Καλλιφατίδη,
εκδ. Ψυχογιός) Η επιστροφή του Έκο στην ιστορική µυθοπλασία είναι
γεγονός. Αυτή τη φορά, µας ταξιδεύει στους µαιάνδρους του ευρωπαϊκού 19ου αιώνα, από το λασπωµένο Τορίνο και το επικίνδυνο
Παλέρµο µέχρι το Παρίσι της Κοµµούνας, κι από εκεί στα υπόγεια της
Πρωσίας και της Αυστρίας όπου τραγελαφικές συνοµωσίες κατασκευάζονται, µέχρι τα υποβλητικά στενά της τσέχικης πρωτεύουσας.
Θα συναντήσουµε Ιησουίτες που δολοπλοκούν εναντίον των Μασόνων, Μασόνους, Καρ?πονάρους και Ματσινιανούς που στραγγαλίζουν τους παπάδες ?ε τα έντερά τους, έναν Γαριβάλδη αρθριτικό και
στραβοκάνη, τα σχέδια των Μυστικών Υπηρεσιών, επαναστάτες και
απατεώνες, ψυχοπαθείς και θολωµένους από το αψέντι, σε µια γενικευµένη παραζάλη µες στην οποία η Ιστορία φαντάζει µε απλοϊκή
εξιστόρηση για παιδιά.
Camilla Lackberg, Η παγωµένη πριγκίπισσα (µτφρ. Γρηγόρης Κονδύλης, εκδ. Μεταίχµιο) Μετά την παγκόσµια επιτυχία της τριλογίας
Millennium του Στιγκ Λάρσον, η Σουηδική αστυνοµική λογοτεχνία έχει
αναβαπτιστεί στη συνείδηση του παγκόσµιου κοινού. Η 37χρονη
Καµίλα γεννήθηκε στη Φιελµπάκα, ένα ψαροχώρι στη µέση του πουθενά, όπου και εκτυλίσσονται οι ιστορίες των βιβλίων της. Η «Παγωµένη πριγκίπισσα» είναι το πρώτο µιας σειράς µε ηρωίδα την Ερίκα,
προφανές alter ego της συγγραφέως, στο οποίο συναντάµε όλα τα
στερεότυπα του είδους: Επιστροφή στη γενέτειρα, φόνος παιδικής
φίλης, θαµµένα µυστικά που έρχονται στο φως, µια γενναία απόφαση που θα αλλάξει τη ζωή της. Σε κάθε περίπτωση, το βιβλίο είναι διαβαστερό και γραµµένο µε νεύρο, για τους φαν του σύγχρονου, κοινωνικού αστυνοµικού µυθιστορήµατος.
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Λοράνς Κοσέ, Στο καλό µυθιστόρηµα (µτφρ. Αχιλλέας Κυριακίδης,
εκδ. Πόλις) Σε τελείως άλλη κατεύθυνση η γαλλίδα συγγραφέας,
θέτει εξαρχής πικάντικα ερωτήµατα: Ποια θα ήταν η µοίρα ενός
βιβλιοπωλείου που θα πουλούσε µονάχα «καλά» µυθιστορήµατα;
Υπάρχει τρόπος να παρέµβει κανείς υπέρ της ποιοτικής λογοτεχνίας
και ποιος αποφασίζει, εν τέλει, τι είναι ποιοτικό σε µια εποχή απόλυτης σχετικοποίησης του γούστου; Στο µυθιστόρηµα της Κοσέ, το
εν λόγω εγχείρηµα αναλαµβάνουν δυο ροµαντικοί βιβλιόφιλοι, ενώ
την επιλογή των καλών βιβλίων αναθέτουν σε µυστική εξαµελή επιτροπή. Το βιβλιοπωλείο τους έχει αναπάντεχα µεγάλη επιτυχία, κι
αυτή ακριβώς θα είναι η απαρχή µιας σειράς µπελάδων. Το τέλος,
αναπάντεχο, αφήνει µια αχτίδα αισιοδοξίας για τους αναγνώστες
που αναζητούν ακόµη βιβλία που θα θέλουν να τα κρατήσουν, κι όχι
καταναλωτικά αναγνώσµατα µιας χρήσης.
Μιχάλης Μοδινός, Σχεδία (εκδ. Καστανιώτη) Ένα ιστορικό γεγονός
είναι στις απαρχές και αυτού του µυθιστορήµατος του Μιχάλη Μοδινού, που διαλέγει συνήθως ως χώρο δράσης την αφρικανική ήπειρο.
Βρισκόµαστε στο Παρίσι, στα 1818, όταν µια παράξενη γυναίκα επισκέπτεται το εργαστήρι του ζωγράφου Τεοντόρ Ζερικώ στη Μονµάρτη και του αφηγείται τις εµπειρίες της από το ταξίδι της στην
Αφρική και το ναυάγιο της φρεγάτας «Μέδουσα». Με βάση τις διηγήσεις της, εκείνος θα συνθέσει το µεγάλο του έργο µε τον τίτλο
«Σχεδία», το οποίο θα του χαρίσει αιώνια φήµη, ενώ ο αναγνώστης
γίνεται κοινωνός των εξωτικών της περιπλανήσεων στην αποικιοκρατούµενη Αφρική.
Irving D. Yalom, Κάθε µέρα λίγο πιο κοντά (µτφρ. Ευαγγελία Ανδριτσάνου, εκδ. Άγρα).
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 βιβλίο 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. A

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

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

Moon Duo
“Mazes”

Way Oak
“Civilian”

Sacred Bones rec.

Merge rec.

Οι Moon Duo αποτελούνται από την Sanae Yamada και τον Erik Johnson
µέλη επίσης των Wooden Shjips. Μετά το περυσινό "Escape" ακολούθησε
πριν λίγους µήνες το "Mazes" κινούµενο στα ίδια ψυχεδελικά krautrock
πλαίσια. Η βασική κατεύθυνση είναι η δηµιουργία ατµόσφαιρας που σε
σηµεία πλησιάζει την µονολιθικότητα, γεγονός που επιβάλλεται φορές και
από την χρήση τεχνητών τυµπάνων. Η pop πλευρά τους εκφράζεται κυρίως
µέσα από την µελωδικότητα των πλήκτρων της Yamada, αλλά οι µινιµαλιστικές ηχητικές προσεγγίσεις του Johnson στην κιθάρα αποπνέουνε κάτι
το µυστηριώδες, υπνωτικό και εσωστρεφές και αυτή είναι τελικά η αίσθηση που επιβάλλεται. Οι διαφοροποιήσεις µε το ντεµπούτο είναι ελάχιστες
και η πιο εµφανής είναι η καθαρότητα των φωνητικών. Οι Moon Duo γενικώς βρίσκονται πολύ κοντά σ' αυτό που γίνεται και µε τους Wooden Shjips
και µαζί µε τους A place to bury strangers είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες κιθαριστικές µπάντες των τελευταίων ετών. A

Foo Fighters
“Wasting Light”

Οι Wye Oak πήρανε το όνοµά τους από ένα αιωνόβιο δέντρο που ευδοκιµεί στην πατρίδα τους, το Maryland, και το "Civilian" είναι ο τρίτος τους
δίσκος. Κι αν στις προηγούµενες δουλειές φαντάζανε ιδιαίτερα µελαγχολικοί εδώ η κατάσταση γίνεται πιο ανοιχτόχρωµη. Εκτός αυτού αφήνουνε
κατά µέρος την "do it your self" αισθητική και παρουσιάζουνε το υλικό τους
µε µεγαλύτερη καθαρότητα. Χαρακτηριστική στιγµή το "Holy Holy" που
αναδεικνύει ολόπλευρα την εξέλιξη του ντουέτου και ειδικότερα σε συνθετικό επίπεδο. Όπως µας είχανε συνηθίσει οι επιρροές τους προέρχονται
κυρίως από folk ληµέρια, αλλά σ' αυτό το δίσκο προσεγγίζουνε και άλλους
ήχους και ιδιαίτερα τις αιθέριες ατµόσφαιρες της dream pop. A

Errors
“Come down with me”
Rock Action rec.

RCA rec.
Μετά τον δεύτερο δίσκο τους "The colour and the shape" του 1997 η
πορεία των FF φάνταζε σαν ελεύθερη πτώση χωρίς αλεξίπτωτο. Το
συγκρότηµα τελικά διαλύθηκε και η είδηση της φετινής κυκλοφορίας µόνο
αίσθηση δεν προκάλεσε. Κι όµως το "Wasting light" έσκασε σαν βόµβα. Ο
Grohl άφησε κατά µέρος τις χαζοχαρούµενες "φλωριές", άντλησε επιτέλους την ουσία από την προ ετών συνεργασία του µε τους Queen of the
stone age, κάλεσε τον Pat Smear στην κιθάρα, τον Butch Vig στην παραγωγή, τον Novoselic για ένα πέρασµα απο το "I should have known" και
κατόρθωσε να αποδώσει ένα σύνολο έντεκα τραγουδιών σχεδόν αντάξιο
των δύο πρώτων δίσκων του συγκροτήµατος. A

Οι Errors σχηµατιστήκανε στην Γλασκώβη το 2004 και από τις πρώτες κιόλας συναυλίες τους κινήσανε το ενδιαφέρον των Mogwai, που σπεύσανε
να τους εντάξουνε στο δυναµικό της δισκογραφικής τους εταιρίας Rock
Action. Το "Come down with me" είναι ο τρίτος δίσκος τους τους. Η µπάντα κινείται περισσότερο προς την πλευρά των Tortoise και των
Explosions in the sky. Πέρα από την κλασική post rock φόρµουλα προσεγγίζουνε και ηλεκτρονικά πεδία µέσω krautrock θεµάτων. Ο δίσκος είναι
ορχηστρικά δοµηµένος και άνετα θα µπορούσε να σταθεί ως επένδυση ταινίας. Γενικώς το ενδιαφέρον µε τους Errors είναι µέσω του post rock υποστρώµατος εξερευνούνε διάφορα ηχητικά πεδία, γεγονός που αποφέρει
συχνά ευχάριστες εκπλήξεις. Εδώ το "Supertribe" µε την χορευτική αλά
80's αισθητική είναι το πιο χαρακτηριστικό δείγµα. A
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

Ψηφιακή Ζωή:
Ελευθερία ή καταπίεση;
Είµαστε άνθρωποι που "αντιµετωπίζουµε συνεχώς την επίθεση των
πληροφοριών, και οι εγκέφαλοί µας προσπαθούν να κάνουν µοτίβα
από την τυχαιότητα των στοιχείων στα οποία εκτιθόµαστε”, λέει ο
Joel Stein της Time’s. Κατεβάζουµε µανιωδώς ταινίες από το Internet,
αρχειοθετούµε τις φωτογραφίες σε φακέλους, ξεκαθαρίζουµε τα
εισερχόµενα mail µας, τακτοποιούµε το desktop µας καθηµερινά και κάνουµε πολλές άλλες εργασίες οι οποίες δεν
απαιτούν να σηκωθούµε από τις καρέκλες µας.
Είναι βέβαια απίθανο να το εκτιµήσει κάποιος
και ακόµα πιο απίθανο να πει µια γυναίκα σε
µια φίλη της ότι βλέπει το µέλλον στη σχέση
της γιατί ο φίλος της έχει πεντακάθαρο
desktop, µια πολύ τακτοποιηµένη λίστα
στο iTunes ή ακόµη το τελευταίο home
cinema. «Πιστεύουµε ότι αν τελειώσουµε
απλά µια λίστα µε κάθε ταινία που θέλουµε να δούµε, να τελειώσουµε το συγκεκριµένο αυτό έργο», συνεχίζει ο Stein,
παρά το γεγονός ότι η λίστα που έχει στο
media player του-όπως η δική µου του-είναι
ένα απύθµενο πηγάδι της απελπισίας και µάταιης κινηµατογραφικής φιλοδοξίας, λες και άλλη µια
Holywoodιανή παραγωγή θα κάνει τόσο µεγάλη διαφορά. Κατακλυζόµαστε καθηµερινά από κάθε είδους πληροφορίες για νέα gadgets, νέα µοντέλα τηλεοράσεων, νέα υπολογιστικά συστήµατα πιο ισχυρά και πιο γρήγορα, νέες τηλεοράσεις µε
µεγαλύτερες αναλύσεις και καλύτερη ευκρίνεια, νέα ηχοσυστήµατα
πιο δυνατά και καθαρά, πιο γρήγορες ταχύτητες πρόσβασης στο
internet και πολλές άλλες “ευκολίες” της ψηφιακής µας καθηµερινότητας.

Ποια είναι η λύση σε όλο αυτό; "Χρειαζόµαστε µια ψηφιακή επανάσταση, κάτι που θα µας αναγκάσει να επιτρέψει ακαταστασία στην
ψηφιακή µας ζωή. Αγκαλιάστε µια µικρή ακαταστασία” ο Stein
εκλιπαρεί. Αφήστε το mailbox σας να γεµίσει, όσο και
αν αυτό σας αγχώνει. Καθαρίστε εκείνη τη λίστα
από τις ταινίες που θέλετε να δείτε. Βγείτε σε
ένα συνοικιακό cine. Μην πασχίζετε να ψάχνετε high resolution εξώφυλλα για την δισκογραφία που έχετε κατεβάσει από torrents,
αγοράστε το CD. Μην αγοράσετε την
τελευταία λέξη της τεχνολογίας για τον
υπολογιστή σας, ο “παλιός” ίσως κάνει
ακόµη αξιόπιστα τη δουλειά του.
Προσωπικά κι εγώ προσπαθώ, αν και η
σκέψη όλων των φωτογραφιών µου σε ένα
γιγαντιαίο µη κατηγοριοποιηµένο φάκελο
και η µη απόκτηση του τελευταίου µοντέλου
της Panasonic Plasma µε κάνει να θέλω να
περάσω τη νύχτα µε ένα µπουκάλι whiskey.
Παρ 'όλα αυτά, ένα είναι το µόνο σίγουρο: Καµία
γυναίκα δεν θα ξαπλώσει ποτέ µαζί σας γιατί η µουσική σας
συλλογή είναι ταξινοµηµένη από το ύφος, τον καλλιτέχνη και την
ηµεροµηνία που κάθε άλµπουµ κυκλοφόρησε. A
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GADGETS

Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

Logitech Surround
Sound Z906:
Zuper!
Το σετ πολυκάναλου
ήχου Z906 της Logitech
είναι ο διάδοχος
του πολυβραβευµένου Logitech Z-5500 και προσφέρει 5.1 ήχο
για κάθε είδους ηχητική απόλαυση, είτε αυτή είναι ταινία, παιχνίδι κτλ.
Τα ηχεία έχουν ισχύ 500(!)W RMS και συνοδεύονται από THX
πιστοποίηση γιατους απαιτητικούς. ∆ιαθέτει πληθώρα αναλογικών
και ψηφιακών εισόδων (δέχεται µέχρι έξι) και φυσικά αποκωδικοποιεί
DTS και Dolby Digital streams. Έχουν επίσης remote control
καθώς και πολύ όµορφο τελικό φινίρισµα. Το σηµαντικό τους
χαρακτηριστικό βέβαια αποτελεί η έντασή τους!
Χρειάζεσαι λοιπόν δύο πράγµατα για να πάρεις αυτά τα σούπερ ηχεία
της Logitech, αρκετά µεγάλο σαλόνι και σπίτι στην ερηµιά γιατί
αν είσαι σε πολυκατοικία θα σε διώξουν. Αυτό γιατί ο ήχος
που προσφέρουν τα συγκεκριµένα ηχεία είναι τόσο καθαρά
και δυνατά που θα θέλετε να τα ακούτε τα πάντα στο τέρµα.

Gelaskins:
Artistc Protection;
Οι GelaSkins, από την οµώνυµη εταιρία είναι
µια µόδα που υπάρχει εδώ και καιρό και έχει
ως στόχο να "ντύνει" τα κινητά και τα laptop
των πελατών της µε πανέµορφα Stickers
τα οποία σχεδιάζουν καλλιτέχνες
από όλο τον κόσµο και τις τα κάνουν submit!
Εκτός από το οπτικό κοµµάτι, οι GelaSkins
είναι protectors για το πίσω µέρος του iPhone/iPad
και πολλών άλλων devices. Λογικό είναι να µην είναι τόσο
προστατευτικές όσο µια silicone/polycarbonate/leather case αλλά
το τεράστιο πλεονέκτηµα τους είναι ότι είναι τόσο λεπτές που κάποιος
ίσα ίσα που το καταλαβαίνει ότι υπάρχουν χωρίς να κοιτάξει τη συσκευή!
Το Look&Feel που δίνουν βοηθάει το τηλέφωνο να γλυστρίσει εύκολα
µέσα σε τσέπες κτλπ! Όλα τα σχέδια είναι πολύ όµορφα και υπάρχει
τεράστια ποικιλία αφού είναι έργα χιλιάδων καλλιτεχνών.
Πηγή: Gelaskins.com - Τιµή: 15$

Πηγή: apothema.gr - Τιµή: 370

Onkyo 609: 60 years
innovation!

iRobotRoomba
581:Καθαρίστε το σπίτι σας ροµποτικά
Από το 2002 η iRobot παρουσιάζει συνεχώς µοντέλα αυτόµατου καθαρισµού όπου η εξέλιξη ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι αλµατώδης.
Η σειρά Roomba ξεκίνησε από το 2002 και µέχρι σήµερα περισσότερες
από 6 εκατοµµύρια συσκευές έχουν πουληθεί σύµφωνα µε τις τελευταίες ανακοινώσεις της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια του καθαρίσµατος
η συσκευή σκανάρει τον χώρο µπροστά της, τον καθαρίζει, αντιλαµβάνεται ότι είναι πλέον καθαρός. Σε περίπτωση εµποδίου µειώνει
ταχύτητα έτσι ώστε να µη τρακάρει µε κάποιο έπιπλο και κάνει
ζηµιά. Σε περίπτωση που φτάσει σε σκαλιά ή απότοµες επιφάνειες που θα το κάνουν να πέσει, αυτόµατα φεύγει από την περιοχή!
Σε επόµενο τεύχος θα σας δείξουµε το µοντέλο που σφουγγαρίζει!

Πρώτη όπως πάντα εγκαινιάζει την AV
χρονιά η Onkyo. Φέτος η εταιρία έχει ένα
ακόµη λόγο για είναι µπροστά από
τις εξελίξεις, αφού γιορτάζει τα 60 χρόνια
της. Ο νέος ενισχυτής AV της Οnkyo στην
εισαγωγική κατηγορία είναι ο TX-NR609 7.2
καναλιών. Ο ΤΧ-ΝR609 έχει έγκριση ΤΗΧ
Select 2 Plus και είναι εφοδιασµένος µε τον
επεξεργαστή εικόνας Qdeo της Marvel,
σαν και αυτόν που έχει το Blu-ray player
Πηγή: Multirama - Τιµή: 269
της Philips BD9600. O Qdeo ανεβάζει την εικόνα
στα 4K ή 3840x2160 pixels! Παράλληλα
ο TX-NR609 είναι δικτυακός και αναγνωρίζεται από
Xtrend ET5000 3D: Hey litlle brother
Windows 7 µέσω DLNA, ενώ πιάνει και ιντερνετικούς
ραδιοφωνικούς σταθµούς. Η Onkyο θα κυκλοφορήσει
Ο ΕΤ-5000 είναι ένας πανέµορφος δέκτης -υπολογιστής που πραγµατικά µας καθηλώνει
ένα USB dongle, το UWF-1, που θα µετατρέπει όλους
στο σαλόνι µας για να ασχοληθούµε µαζί του. Η ψυχή του ET-5000 είναι ο νέος
τους ενισχυτές της του 2011 σε Wi-Fi. Ο ενισχυτής φέρει
επεξεργαστής Broadcom 7413D στα 400ΜΗz ΜIPs µε 256 ΜΒ Ram. H πίσω πλευρά
στην είσοδο θύρα USB που υποστηρίζει iPod/iPhone/iPad,
του δέκτη περιλαµβάνει την επικοινωνία µε τον έξω κόσµο, LNB in/out, την RS-232,
ενώ µπορεί να αναπαράγει κατευθείαν αρχεία µουσικής
την θύρα HDMI, την θύρα Ethernet, τις δύο θύρες USB, την οπτική θύρα ήχου SPDI,
ΜP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC και
τα RCA εικόνας και ήχου, component, την θύρα τροφοδοσίας DC12V, το fan cooler και
LPCM. Eπίσης ο TX-NR609 έχει 6 εισόδους HDMI και µια
τον διακόπτη τροφοδοσίας On/Off. Βλέπουµε ότι ο ET-5000 είναι ο απόλυτος HDTV
έξοδο. Ηχητικά η συσκευή βασίζεται και την ισοστάθµιση των
δέκτης, µιας και απουσιάζει το Scart και δεσπόζει η ψηφιακή θύρα HDMI.
καναλιών στο «κώδικα» DSX Audyssey, ενώ έχει δυνατότητα
Ο νέος Xtrend είναι δέκτης HDTV 4ης γενιάς µε 3D και full ανάλυση στα 1080p.
αναδιάταξης των surround back καναλιών του ως front-height
Έχει ελληνικά µενού, λίστες αγαπηµένων καναλιών, µνήµες καναλιών απεριόριστες,
ή front-wide. Κατά τα άλλα έχουµε νέο µενού και εύκολη
µε τις τρεις θύρες USB µπορεί να υποστηρίξει λειτουργίες PVR, αλλά και εξωτερικά
χρήση και ένα όχι πολύ αλλαγµένο case.
µπορεί να δεχτεί 2.5" HDD. Ο δέκτης στηρίζεται στο πασίγνωστο πλέον Enigma 2.
Ο
δέκτης-υπολογιστής έρχεται µε ένα HDTV tuner, πολλά plugins, µε έναν υπέροχο
Πηγή: Schlauershoppen.de - Τιµή: 544
Multimedia player wma-vivx-H.264
wkv-mkv-youtube-web browsing,
µε Skins, µε υποστήριξη Samba, PiP,
3D OSD που το κάνει να ξεχωρίζει
από όλους τους δέκτες της αγοράς!
Πηγή: Satrix.gr - Τιµή: 279
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γυρνώντας στα παλιά: πώς βρεθήκατε στο χώρο της λογοτεχνίας;
Ξεκίνησα να γράφω από ανάγκη να εκφραστώ, να βάλω το µέσα µου σε τάξη.
Όταν ήµουν 20 περίπου χρονών κι ενώ σπούδαζα Μηχανικός Παραγωγής και ∆ιοίκησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης συνειδητοποίησα ότι δεν µου ταίριαζε καθόλου η
κουλτούρα του management. Αναζήτησα άλλους δρόµους. Τα βιβλία, η γραφή
ήταν για µένα µια διέξοδος. Κάθε φράση στο χαρτί κι ένα σκαλί. Κάθε µυθιστόρηµα κι ένα διαφορετικό σοκάκι σε έναν υπαρξιακό ταξίδι που κριτικάρει το πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθαι και αναζητά ελεύθερο αέρα για τον σύγχρονο άνθρωπο.
Ίντερνετ και λογοτεχνία. Τι είδους σχέση;
Ξεκίνησα να δηµοσιεύω διηγήµατα στο blog των Βarouak πριν από 5 χρόνια. Το
internet άνοιξε το δρόµο σε πολλούς νέους λογοτέχνες. Γνώρισα ανθρώπους µε
κοινές ανησυχίες και ενδιαφέροντα, γίναµε φίλοι, καλλιτεχνικοί σύντροφοι. Τώρα
πλέον δραστηριοποιούµαστε στο Acidart.gr, επικοινωνούµε στο facebook και οργανώνουµε λογοτεχνικές εκδηλώσεις στο δρόµο. Μεγάλο µέρος του χρόνου που
σπαταλάµε στο internet θα µπορούσαµε να είχαµε περάσει παρέα µε ένα βιβλίο.
Σηµασία δεν έχει όµως να διαβάσεις το οποιοδήποτε βιβλίο αλλά εκείνο που αξίζει και σου ταιριάζει καλύτερα. Σε αυτό το βιβλίο µπορεί να σε οδηγήσει η αναζήτηση στο internet.
Ζούµε στην εποχή της εικόνας. Πιστεύετε ότι η τηλεόραση έχει επιβάλει, ανεπιστρεπτί, την εύκολη θέαση και, κατά συνέπεια, η ανάγνωση παραµερίζεται;
∆εν µπορείς να πετύχεις τη γνώση και τον επαναπροσδιορισµό µέσα από την
τηλεόραση, η οποία αναπαραγάγει σκέψεις που µας έχουν οδηγήσει στον γκρεµό.
Ζούµε στην εποχή της Κρίσης. Έχουµε ανάγκη από νέες ιδέες, να τα πάρουµε όλα
από την αρχή. Κατά τη γνώµη µου τα βιβλία και η τεράστια ελεύθερη βιβλιοθήκη
του διαδικτύου είναι ο δρόµος. Η επιλογή είναι δική µας.
Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στην ανάγνωση των βιβλίων;
Το διάβασµα λογοτεχνίας είναι για εµένα ένα ταξίδι αναψυχής. Άλλοτε σκοτεινό,
χιουµοριστικό, περιπετειώδες. Αρκετά συχνά το ταξίδι γίνεται συναρπαστικό. Η
ανάγνωση δοκιµίων είναι κάτι διαφορετικό. Ανοίγονται ιδέες και δρόµοι που µε
κινητοποιούν, η αναζήτηση της γνώσης είναι ένα ιδιαιτέρως γοητευτικό παιχνίδι.

µ∞°°∂§∏™
ª¶∂∫∞™
“MÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘ Ô˘ Û·Ù·Ï¿ÌÂ ÛÙÔ internet
ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Ó· Â›¯·ÌÂ ÂÚ¿ÛÂÈ ·Ú¤· ÌÂ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ”

O Βαγγέλης Μπέκας γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1976.
Σπούδασε Μηχανικός Παραγωγής και ∆ιοίκησης
στο Πολυτεχνείο Κρήτης, και ΜΜΕ.
Στη συνέχεια εργάστηκε σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
∆ραστηριοποιείται στην καλλιτεχνική οµάδα Barouak.
Συντονίζει τον Κόµβο Πολιτισµού www.acidart.gr,
όπου νέοι καλλιτέχνες γράφουν για τέχνες

Ποιοί συγγραφείς σας επηρρέασαν;
Αρκετοί. Έλληνες και ξένοι. Θα αναφέρω, όµως, µόνο τέσσερα βιβλία από όπου
θεωρώ ότι πηγάζει το λογοτεχνικό µου σύµπαν.«Το υπόγειο» (Ντοστογιέφσκι),
«Μάρτιν Ήντεν» (Τζακ Λόντον), «1984» (Όργουελ), «Ο χορός των επτά πέπλων»
(Τοµ Ρόµπινς).
Τί θα αλλάζατε από τη σηµερινή Ελλάδα;
Το ψάρι βρωµάει απ’ το κεφάλι, λέει ο λαός. Νοµίζω ότι η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, τουλάχιστον µε τη σηµερινή της µορφή, έχει χρεοκοπήσει. Γιατί το κεφάλι είναι πάντα το ίδιο και εξυπηρετεί τα ίδια γνωστά συµφέροντα. Συµφέροντα που
σπάνια είναι κοινά µε εκείνα των απλών πολιτών. Άρα νοµίζω ότι πρέπει να αναζητήσουµε µοντέλα συµµετοχής των πολιτών στις αποφάσεις, µοντέλα ελέγχου
των αποφάσεων. Η ψηφιακή εποχή δίνει τις δυνατότητες, η διαβούλευση στα
social media δείχνει το δρόµο.
Τί σας αρέσει από (σ)την Πρέβεζα;
Το γεγονός ότι βασιλεύει το πράσινο και το γαλάζιο. Η επαφή µε τη φύση είναι κάτι
µαγικό. Μένω στην Αθήνα και µου λείπει. Όπως επίσης οι ρυθµοί ζωής, τα ουζερί
στην παλιά πόλη, το Μονολίθι, το Ζάλογγο, οι συγγενείς, οι παλιοί φίλοι.
Τί δεν σας αρέσει από (σ)την Πρέβεζα;
Σε εργασιακό και λογοτεχνικό πεδίο δεν δίνει ευκαιρίες. Είναι µια µικρή όµορφη
πόλη µε τα καλά και τα κακά της ελληνικής επαρχίας. Βέβαια η αποµόνωση που
υπήρχε πριν 20 χρόνια πλέον δεν υφίσταται. Το internet δηµιουργεί γέφυρες, φέρνει τη γνώση, τη µουσική, τη λογοτεχνία, και το κυριότερο, τους ανθρώπους πιο
κοντά.

και φίλοι των τεχνών δίνουν το στίγµα τους.
Τον Οκτώβριο του 2010 πραγµατοποίησε
την «Performance ∆ιήγηµα ∆ρόµου»,
ενώ τo 2009 κυκλοφόρησε το πρώτο του µυθιστόρηµα
µε τίτλο “Το 13o υπόγειο” (εκδόσεις Μπαρτζουλιάνος).
Φέτος κυκλοφόρησε το δεύτερο του µυθιστόρηµα
µε τίτλο “Φετιχ” (εκδόσεις Μπαρτζουλιάνος).
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Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;
Σκοπεύω να ανοίξω άµεσα ένα on line βιβλιοπωλείο στο internet, το Fairbooks.gr.
Θα συνεχίσω να κάνω βίντεο-συνεντεύξεις µε συγγραφείς, να παρακολουθώ από
κοντά τη βιβλιοπαραγωγή, τα νέα του χώρου και θα προτείνω βιβλία που αξίζουν.
Σε λογοτεχνικό επίπεδο µόλις κυκλοφόρησε το «Φετίχ», το δεύτερο µυθιστόρηµά
µου. ∆εν βιάζοµαι να κάνω το επόµενο βήµα.
Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, από τους γονείς σας;
Το καλύτερο µότο είναι ότι δεν υπήρχε ποτέ µότο. Αφέθηκα µόνος µου να βρω το
δρόµο µου. Είµαι τυχερός γιατί το άτυπο µότο τους είναι «ελευθερία». A
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