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EDITORIAL

Καλοκαίρι 2011

5η ∆ΟΣΗ και ∆΄ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

7

Θ Ε Μ Α Τ Α

7

Ξ

αφνικά οι εταίροι µας στην Ευρώπη και οι πέραν του Ατλαντικού φίλοι
µας ΗΠΑ και ∆ΝΤ διαπίστωσαν ότι µπορούν να µας δώσουν την 5η
δόση του δανείου, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβληµα, εκθέτοντας κατ'
αυτόν τον τρόπο, κυβέρνηση, πολιτικούς και µια σειρά διανούµενους

που απειλούσαν τον ελληνικό λαό µε εκβιαστικά διλήµµατα περί της σωτηρίας της
χώρας. Ωστόσο η µόνη σωτηρία για την οποία αγωνιούν φίλοι και σύµµαχοι είναι

Στo Γεφύρι της Άρτας

αυτή των χρηµάτων τους. Τα οποία κινδυνεύουν να µην πάρουν ποτέ, εάν η χώρα

∆ιασχίζοντας την Ιστορία
του Ευθύµιου Σακκά

µας κηρύξει στάση πληρωµών. Η έκθεση των αµερικάνικων και ευρωπαϊκών τραπεζών, εξαιτίας των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου που διακατέχουν αλλά και
των ασφαλίστρων κινδύνου (CDS) που έχουν εκδώσει, είναι τεράστια και κινδυνεύουν να "τσουρουφλιστούν" σε µια ενδεχόµενη χρεωκοπία της Ελλάδας. Σύµφωνα
µε την Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (ΒIS) οι αµερικανικές τράπεζες είχαν στα
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τέλη του 2010 συνολική έκθεση 41 δις δολάρια (31,2 δισ. ευρώ), οι γαλλικές 39,6
δισ. δολάρια και οι γερµανικές 22,7 δισ. δολάρια στην Ελλάδα. Πολλά λεφτά για να

Γιάννης ∆ηµαράς
Συνέντευξη στον Ντίνο Γιώτη

τους µείνουν στα χέρια ως χαρτιά χωρίς αντίκρυσµα, µετά από µια χρεωκοπία της
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χώρας µας. Αντιθέτως ένας οποιοσδήποτε διακανονισµός αποπληρωµής των δανείων (π.χ. επιµήκυνση) από τη µια διασφαλίζει τα χρήµατά τους και από την άλλη διαιωνίζει τον έλεγχο µιας µικρής περιφερειακής χώρας, όπως είναι η Ελλάδα, µέσω
του χρέους. Συµπεραίνεται ότι το χρέος γίνεται πιο αποτελεσµατικό όπλο, από κάθε
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άλλο όπλο µε πραγµατικά πυρά, για την υποδούλωση ενός λαού και µιας χώρας.
Eίναι εντυπωσιακό πως κάθε µέτρο που συζητείται για την έξοδο από την κρίση

Τιµή στον Γιάννη Μόραλη

αφορά τα συνήθη υποζύγια και αφήνει στο απυρόβλητο τη µικρή µειοψηφία µε τον

Του Ευθύµιου Σακκά

πλούτο. Η οικονοµική ελίτ, όταν δεν βγάζει τα λεφτά της έξω, υποµειδιά, διασκε-

18

δάζοντας µε τα µέτρα που κάθε τόσο ανακοινώνει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τα

12

οποία υποτίθεται θα βγάλουν τη χώρα από την ύφεση και θα φέρουν την ανάπτυξη.
Όµως, φευ, το ελληνικό χρέος δεν µειώνεται, όσες δόσεις και αν καταβληθούν,
όσες θυσίες και αν υποστούν οι πολίτες. Αντιθέτως αυξάνεται καταπίνοντας κάθε
παραγωγική ικµάδα αυτού του τόπου. Σωστά ο ελληνικός λαός δεν πιστεύει σε ανασχηµατισµένα ψεύδη, ξεσηκώνεται, βγαίνει στους δρόµους, γεµίζει τις πλατείες,

Eυθύµιος Σακκάς

εκφράζοντας την αγανάκτησή του για όλους εκείνους που τον οδήγησαν στην εξα-

Συνέντευξη στον Ντίνο Γιώτη

θλίωση και την υποταγή. Το κίνηµα των αγανακτισµένων σήµερα εκφράζει µε τον
εναργέστερο τρόπο την οργή ενός ολόκληρου λαού και διατυπώνει µε αξιοθαύµα-

Σ Τ Η Λ Ε Σ
4. “Οι κοπρίτες”

Από τον Eυρυπίδη Ντοκοµέ

στη επιµονή το κορυφαίο πολιτικό αίτηµα της εποχής: να φύγουν όλοι αυτοί που

18
13

επέτρεψαν στους άρπαγες του εθνικού πλούτου και τους κλέφτες του δηµοσίου
χρήµατος να κυκλοφορούν ελεύθεροι αλλά και όλοι εκείνοι που µε τη σιωπή τους
συναινούν στην λεηλασία της χώρας.
Παράλληλα όµως αναδιατάσσει υπογείως τις κοινωνικές δυνάµεις σε νέους πολιτικούς συσχετισµούς που ενδεχοµένως να σηµατοδοτήσουν -οριστικά πλέον- το
τέλος της Μεταπολίτευσης και να οδηγήσουν τη χώρα στη ∆ηµοκρατία του 21ου
αιώνα.

A

Καλό καλοκαίρι.
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α:
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Από τον Ευθύµιο Σακκά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αrta Press,

14. Βιβλίο

Από τον Κώστα Κατσουλάρη

16. Ψηφιακός κόσµος
Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

17. Gadgets
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Θωµάς Ξυλογιάννης, Τηλ.: 6945 834691
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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: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ, έγχρωµη αφίσα (φωτολιθογραφία),1948.

Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
37 ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΗ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ

Μια σπουδαία έκθεση µε έργα Ελλήνων ζωγράφων εγκαινιάστηκε
στις 15 Ιουνίου στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Άρτας «Γιάννης Μόραλης».
Η έκθεση περιλαµβάνει 37 έργα 29 Ελλήνων ζωγράφων που εξασφάλισαν οι "Φίλοι Πινακοθήκης Άρτας". Επτά πίνακες (των Μυταρά,
Πατρασκίδη, Μπότσογου, Μήλιου και Ψυχοπαίδη) έχουν αγοράσει
µε δικά τους χρήµατα, ενώ έχουν δανειστεί τους υπόλοιπους 30
από ιδιωτικές συλλογές. Προς το παρόν η ∆ηµοτική Πινακοθήκη δεν
φιλοξενεί έργο του Μόραλη, υπάρχουν όµως στο πωλητήριο αντίγραφα
πινάκων του, όπως αυτά της φωτογραφίας. Η έκθεση θα διαρκέσει
µέχρι τις 2 Αυγούστου 2011 και θα λειτουργεί Τρίτη – Παρασκευή.
Ώρες: 9:30 -13:30 & 18:00-21:00 & Σάββατο από 10:00-14:00. A

Ένα ορεινό χωριό του νοµού Άρτας θα επιλεχθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για να
γίνει το πρώτο «πράσινο χωριό» της Ελλάδας. Τα βασικά κριτήρια επιλογής θα είναι
οι κινότητες να είναι µικρής έκτασης µε
περιορισµένο αριθµό κατοίκων (500-800),
να υπάρχει θετική κοινωνική δυναµική και
αξιοποιήσιµο δυναµικό ανανεώσιµων
πηγών καθώς και η υπάρχουσα εµπειρία. Το
πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ),
έχει συνολικό προϋπολογισµό 50 εκατ. ευρώ και διάρκεια 4 χρόνια και αποσκοπεί στη µείωση µέχρι µηδενισµού της ενεργειακής κατανάλωσης, όπως και σε
µηδενικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. H επίσηµη πρόσκληση θα γίνει στα
τέλη Ιουνίου, οι ενδιαφερόµενες Κοινότητες θα καταθέσουν φακέλους µέχρι το
τέλος Σεπτεµβρίου και θα ακολουθήσουν η αξιολόγηση και η υπογραφή των συµβολαίων. Μέχρι στιγµής ενδιαφέρον έχει δείξει η κοινότητα των Πηγών, ιστορική έδρα του νέου καλλικρατικού δήµου "Γεώργιος Καραϊσκάκης" A

ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ
Σε δηµόσια διαβούλευση ετέθη από την κυβέρνηση το προσχέδιο της διεθνούς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
διενέργεια σεισµικών ερευνών, µη αποκλειστικής χρήσης στην
ευρύτερη περιοχή του Ιόνιου Πελάγους, της ∆υτικής Ελλάδας και
της νότιας Κρήτης. Στόχος της κυβέρνησης, όπως σηµειώνεται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής (www.opengov.gr/minenv/?p=2442), είναι να
συλλέξει αξιόπιστα στοιχεία µε τα οποία να αξιολογήσει το πιθανό πετρελαϊκό δυναµικό, προκειµένου να καθορίσει τις πλέον
συµφέρουσες για το Ελληνικό
∆ηµόσιο προϋποθέσεις ώστε να
δροµολογηθεί γύρος παραχωρήσεων στις συγκεκριµένες θαλάσσιες περιοχές, που προγραµµατίζεται να γίνει πριν τα µέσα του
2012. Η δηµόσια διαβούλευση θα
ολοκληρωθεί στις 27 Ιουνίου.
Γιατί όµως οι έρευνες περιορίζονται δυτικά της Κρήτης; A

Α∆ΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο καθαρισµός στον Αµβρακικό που έγινε,
στις 22 και 23 Μαίου, από το ∆ίκτυο
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σε συνεργασία µε τον
Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού και εθελοντές, στα πλαίσια της
εκστρατείας "Καθαρίστε τη Μεσόγειο",
έφερε στο φως όχι µόνο τόνους σκουπιδιών αλλά και την συλλογική µας αδιαφορία και ιδιαίτερα των τοπικών κοινωνιών
Μαθήτριες του 1ου και 2ου ∆ηµοτικού Σχολείγια την προστασία του περιβάλλοντος.
ου στον καθαρισµό της παραλίας της Βόνιτσας
Παρά τη δηµοσιότητα που έλαβε η
συγκεκριµένη ενέργεια, ο κόσµος που
προσήλθε στην Κορωνησία- Σαλαώρα και στο Ανάχωµα του Λούρου ήταν λιγοστός
και εάν δεν υπήρχε η συµµετοχή πολλών παιδιών στη Βόνιτσα, που έδωσαν µαθήµατα περιβαλλοντικής ευαισθησίας στους ενήλικες, το αποτέλεσµα θα ήταν απογοητευτικό. Στον απολογισµό τους οι υπεύθυνοι του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διαπιστώνουν µε πίκρα την αποκαρδιωτική κατάσταση που εµφανίζει ο Αµβρακικός εξαιτίας παγιωµένων πρακτικών δεκαετιών (απόρριψη αποβλήτων κτηνοτροφικών µονάδων, ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρµάκων και νιτρικών, παράνοµη αλιεία και λαθροθηρία κ.ά.) που έχουν φέρει τα οικοσυστήµατα της περιοχής σε οριακό σηµείο. A

Του EΥΡΥΠΙ∆Η ΝΤΟΚΟΜΕ
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ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

"Καταψηφίστε το Μνηµόνιο!"
Να καταψηφίσουν το Μεσοπρόθεσµο, που φέρνει η κυβέ
ρνηση για ψήφιση στη Βουλή,
καλεί τους Ηπειρώτες βουλευτές όλων των κοµµάτων η
Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος, συντασσόµενη
µε τον αγώνα ενάντια στο
Μνηµόνιο που προωθούν κυβέρνηση, Ε.Ε., ∆.Ν.Τ., Ευρωπαϊκή Τράπεζα.
Στην ανακοίνωσή της η Π.Σ.Ε τονίζει ότι η µεθόδευση ψήφισης του
Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος όπως και του αρχικού Μνηµονίου,
θέτουν ζήτηµα λαϊκής νοµιµοποίησης στις κυβερνητικές πρακτικές και
αποφάσεις."Κανένας Ηπειρώτης βουλευτής ας µην νοµιµοποιήσει µε την
ψήφο του τέτοια βάρβαρα για το λαό και τη χώρα µέτρα". Τέλος η Π.Σ.Ε.
στέκεται αλληλέγγυα στον αγώνα των εργαζοµένων στη «∆ωδώνη» και
των κτηνοτρόφων της Ηπείρου σχετικά µε την επαπειλούµενη ιδιωτικοποίηση της συνεταιριστικής γαλακτοβιοµηχανίας. A

ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Φαίνεται ότι στην Ελλάδα µας αρέσει να αφήνουµε τα πράγµατα να
µαραζώνουν. Κλασική περίπτωση
το Κάστρο της Άρτας που παραµένει κλειστό τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Ανάλογη περίπτωση τα
δύο στρατόπεδα της πόλης της
Πρέβεζας, που αν και παραµένουν
εγκαταλειµένα επί χρόνια, δεν παραχωρούνται από το κράτος στο ∆ήµο
για αξιοποίηση. Οι συνεχείς αναβολές και καθυστερήσεις
από τη µια στερούν στους Πρεβεζάνους δύο κεντρικούς χώρους που
µπορούν κάλλιστα να γίνουν θαυµάσια πάρκα πρασίνου, αθλητισµού και
περιπάτου, ενώ από την άλλη ανοίγουν το δρόµο σε ιδιώτες που τα ορέγονται για ιδιωτική εκµετάλλευση. A

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ARTA PRESS
ΑΡΤA

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΣΤΑΜOΥΛΗΣ

FLOCAFE

CAFE ΠΡΟΦΙΛ

CAFE MAXIM
ΑΡΤΙΝOΝ

LIBRARY
LOUNGE BAR

ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
ΑΤΡΑΠOΣ

GOODY’ S

AU BAR

PREVERE CAFE

ΜΕΛΑΘΡOΝ

EN IΩΑΝΝΙΝΟΙΣ

ROSSONERO CAFE

EL MUNDO CAFE

ΦΡΟΝΤΖΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ

CAFE ΜΟJΟ (ΚΑΝΑΛΙ)

ZUKERO

ΚΤΕΛ

cine ΠΑΛΛΑΣ
ΒΙΒΛΙOΠΩΛΕΙO
Η ΠOΛΥΘΡOΝΑ
ΤOΥ ΝΙΤΣΕ
ΚΤΕΛ

LA SUITE BAR CAFE
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τ.Ε.Ι.
ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗΣ
CAFE PUENTE
ΓΙΟΛ∆ΑΣΗΣ-∆.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ
CAFE DA LU
ΑΡΤΑΣ (ΓΑΒΡΙΑ)
CAFE COTTON PLUS
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
ΜΠΑΚΑΛΙΚΑΤΕΣΕΝ
CAFE JACKSON
ΦΙΛΟΘΕΗ IN TIME CAFE
CAFE CASA

ΠΕΤΑ
CAFE ΜΝΗΜΕΙO
CAFE ΣΗΜΕΙΟ

ΜΕΝΙ∆Ι
CAFE OCEAN

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
DALI CAFE
eNVy
THERAPY BAR

"Στηριχθείτε πάνω µου" ζήτησε από τους βουλευτές του ο
πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου. " ...για να πέσουµε
µαζί", επίτρεψέ µου να συµπληρώσω τη φράση του, αγαπητό
µου πνεύµα.
Θα έρθει στιγµή που θα βιάζονται να κυβερνήσω δήλωσε στην
κοινοβουλευτική του οµάδα ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης κ. Αντώνης Σαµαράς. Οι άλλοι γιατί εκείνος, προς το
παρόν, δεν βιάζεται, αγαπητό µου πνεύµα.
Mόνο δειλοί και ένοχοι παραιτούνται δήλωσε για τους βουλευτές που παραιτήθηκαν ο υπουργοποιηθείς κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Προφανώς θεωρώντας τον εαυτό του γενναίο και
αθώο.
Κατόπιν τούτου, αγαπητό µου πνεύµα, αναµένω µε αγωνία την
απάντηση των "δειλών" και "ενόχων" κ.κ. Φλωρίδη και Νασιώκα.
Καινούριο ξεκίνηµα για την έξοδο της χώρας από την κρίση
διακρίνει στον πρόσφατο ανασχηµατισµό της κυβέρνησης ο
βουλευτής κ. Παύλος Στασινός. Το ζήτηµα είναι, αγαπητό µου
πνεύµα, ότι αν και τόσα ξεκινήµατα βρισκόµαστε, φευ, ακόµα
στην αφετηρία.
Ενώ ο έτερος κυβερνητικός βουλευτής του νοµού Άρτας κ.
∆ηµήτρης Τσιρώνης χαρακτηρίζει τον ανασχηµατισµό ως δοµικό. Ίσως επειδή καταργείται για δεύτερη φορά, το υπουργείο
Ναυτιλίας, που είχε συγκροτήσει η προηγούµενη κυβέρνηση
του κ. Παπανδρέου, το οποίο είχε καταργήσει η πρώτη κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου.
Εν τω µεταξύ ο βουλευτής Κοζάνης του ΠAΣΟΚ, κ. Αλέξανδρος Αθανασιάδης γνωστοποίησε την πρόθεση του να µην
ψηφίσει το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα, λόγω της επικείµενης
πώλησης της ∆ΕΗ. Ενώ για το νερό, τα λιµάνια δεν θα είχε
αντίρρηση;
"Αν δεν µπορέσουµε να λύσουµε το θέµα αυτό, τότε δεν είµαστε ικανοί να διοικήσουµε το ∆ήµο" δήλωσε ο δήµαρχος Αρταίων κ. Γιάννης Παπαλέξης µετά από την κανονιστική απόφαση,
που ψηφίστηκε οµόφωνα απ’ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, που
αφορά στην τακτοποίηση των τραπεζοκαθισµάτων στην κεντρική πλατεία της πόλης.
Μολονότι η βούληση του δηµάρχου, αγαπητό µου πνεύµα, για
τη συµµόρφωση µε το νόµο και την απόδοση της πλατείας
στους δηµότες βρίσκει σύµφωνη την κοινή γνώµη, θα ήθελα να
υπενθυµίσω στον κ. Παπαλέξη την παλαιά δήλωση του τέως
τσάρου της Οικονοµίας κ. Γιώργου Παπακωσταντίνου: «εάν
χρειαστούν νέα µέτρα αυτό θα σηµαίνει πως εγώ προσωπικά
έχω αποτύχει».
Αγαπητό µου πνεύµα, κατανοώ και συναισθάνοµαι την αγωνία
των ανθρώπων του τµήµατος Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου, µετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για κατάργηση του τµήµατός τους, ωστόσο δεν θα έπρεπε να αναρωτηθούν
και οι ίδιοι γιατί "δεν αρέσουν" στους υποψήφιους σπουδαστές;
∆ιαβάζω, αγαπητό µου πνεύµα, ότι εξαγγέλθηκε πρόγραµµα µε
δράσεις κοινωφελούς εργασίας του Υπουργείου Εργασίας µε
2950 θέσεις στην Ηπειρο και αναρωτιέµαι εάν περιλαµβάνει και
θέσεις για πολιτικούς...
"∆εν µπορείς να είσαι υπουργός και να...ζηλεύεις τους διαδηλωτές" δήλωσε ο υπουργός Υγείας κ.Ανδρέας Λοβέρδος. Ενώ
αν είσαι διαδηλωτής µπορείς, άραγε, να ζηλεύεις τους υπουργούς;
Και µια τελευταία απορία αγαπητό µου πνεύµα: Αν δεν κατέκλυζαν
τις πλατείες οι αγανακτισµένοι, θα παραιτούνταν όλοι αυτοί;

Αντίλογος
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Του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

Eίναι το εµβληµατικό µνηµείο της Άρτας
και το πιο ξακουστό πέτρινο γεφύρι της Ελλάδας.
Tέσσερις ασύµµετρες ηµικυκλικές καµάρες στεφανώνουν
σε µήκος 145 µέτρων και πλάτος 3,75 µέτρα τον ποταµό Άραχθο.
Υπήρξε επί αιώνες πέρασµα ανθρώπων αλλά και σύνορο κρατών.
Σήµερα οι επισκέπτες διασχίζουν το στενό άνοιγµά του,
στέκονται µε δέος στην “ψηλή καµάρα” και προσπαθούν
να αφουγκραστούν το θρύλο του γεφυριού.
Στις παρυφές του οι παρέες συναντώνται δίπλα στο ποτάµι
και κάτω από σκιερά πλατάνια.
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τέριωσε κι από τότε που στέριωσε παραµένει το πιο διαβόητο γεφύρι της Ελλάδος, εξαιτίας
του θρύλου κυρίως που θέλει τον πρωτοµάστορα να θυσιάζει την γυναίκα του, αφού τα θεµέλια που οληµερίς κτίζανε 1300 κτίστες, 60 µαθητάδες και 45 µάστοροι κάθε επόµενο πρωινό
βρίσκονταν γκρεµισµένα. Η φήµη του τόσο διαδεδοµένη που εισήλθε και στο χώρο τής λογοτεχνίας εµπνέοντας συγγραφείς όπως ο Νίκος Καζαντζάκης και ο αλβανικής καταγωγής
Ισµαήλ Καντάρε.
Η ιστορία τού γεφυριού συµπορεύεται µ’ αυτήν της πόλης από τα αρχαία χρόνια τής Αµβρακίας, καθώς σύµφωνα µε τους µελετητές αποτελεί έργο του Βασιλιά Πύρου από τον 3ο αιώνα
π.Χ., το οποίο δέχτηκε βελτιώσεις ανά περιόδους από την βυζαντινή εποχή που κτιστήκανε οι
τέσσερις καµάρες έως τις τελευταίες υποστηρικτικές εργασίες που πραγµατοποιηθήκανε την
δεκαετία τού 1980. Μετά την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους το γεφύρι αποτελούσε το σύνορο µεταξύ της ελεύθερης Ελλάδας και της τουρκοκρατούµενης, ενώ το παρακείµενο κτίσµα στο οποίο στεγάζεται σήµερα το Λαογραφικό Μουσείο χρησίµευε ως µεθοριακός σταθµός. Τον δικό του θρύλο διατηρεί και ο πλάτανος που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του γεφυριού και στον οποίο ο Αλή Πασάς Τεπενενλής απαγχόνιζε όσους είχανε καταδικαστεί σε θάνατο. Άξια µνείας και η ιστορία που θέλει τους Γερµανούς κατακτητές τού ΄40 µετά
την αποχώρησή τους να δίνουνε διαταγή για την ανατίναξη τού γεφυριού, αλλά οι υπεύθυνοι
για την διεκπεραίωση της αποστολής, που είχανε µείνει πίσω, δεν προχωρήσανε στην ανατίναξή του αναγνωρίζοντας την ιστορική του αξία.
Το γεφύρι µαζί µε την Παρηγορήτρια και το κάστρο αποτελούνε τα σηµαντικότερα µνηµεία τής
Άρτας και ο κύριος πόλος έλξης τουρισµού για την πόλη, µε το κάστρο βέβαια να παραµένει
ως γνωστόν εδώ και χρόνια στο έλεος της εγκατάλειψης.
Η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στην δυτική όχθη του γεφυριού, που πραγµατοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, βελτίωσε αισθητά την εικόνα του τοπίου και αποτελεί έναν από τους
οµορφότερους χώρους αναψυχής στην πόλη, µε τα παρακείµενα εστιατόρια, κέντρα διασκεδάσεως και τις καφετέριες να ανάγουνε το γεφύρι σε αγαπηµένο σηµείο συνάντησης για τους
πολίτες και έναν από τους πιο δροσερούς προορισµούς το καλοκαίρι για όσους δεν επιθυµούνε να αποµακρυνθούνε από την πόλη. A
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ*: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

°π∞¡¡∏™
¢∏ª∞ƒ∞™
¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ
ÕÚÌ· ¶ÔÏÈÙÒÓ
“∂ÎÏÔÁ¤˜ ÙÒÚ·,
ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó
ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜
ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜”

Κύριε ∆ηµαρά, αυτό που χρειάζεται σήµερα ο τόπος είναι ένα ακόµα
κόµµα στη Βουλή;
Η πολυκοµµατική Βουλή είναι ασφαλέστερη για την Κοινοβουλευτική
∆ηµοκρατία και, ειδικά σε µία τόσο κρίσιµη για την Ελλάδα εποχή, συνιστά
δηµοκρατικότερη λύση. Ο δικοµµατισµός είναι ευάλωτος σήµερα και αυτό
είναι ηλίου φαεινότερο. Καταγράφεται από την αδιαφορία και την απαξία
της κοινής γνώµης προς τα δύο µεγάλα – ως τώρα – κόµµατα. Ερώτηµα:
πόσο είναι δηµοκρατικό να κυβερνάται η χώρα µας µε 151 έδρες και να
ψηφίζονται τόσο κρίσιµα ζητήµατα, όπως ήταν αυτό του απαράδεκτου
Μνηµονίου; Το θέµα είναι, η όποια κυβέρνηση αναλαµβάνει τα ηνία, να
προχωράει τη χώρα µας µπροστά και όχι πίσω ή να τη ρίχνει στο γκρεµό
µε λύσεις αµφισβητούµενες και αδιέξοδες. Αν η σωστή λύση µπορεί να
προκύψει µε συνεργασίες κοµµάτων και να επιτευχθεί καλύτερα µε έλεγχο, όρους και όρια, αυτό είναι και το ζητούµενο.
Είστε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έχετε το δικαίωµα του
λόγου. Γιατί προβήκατε στη διαµαρτυρία µε το πανό που υψώσατε στο
προαύλιο της Βουλής;
Τα δικαιώµατα των πολιτών, ακόµη και κάποιων βουλευτών που ανθίστανται σε ολιγαρχικές αποφάσεις, καταπατούνται σήµερα και καταστρατηγούνται, παρά το γεγονός ότι έχουµε ∆ηµοκρατία. Επιλέγονται λοιπόν
άλλοι δρόµοι αντίστασης. Και οι κανόνες του Κώδικα ∆εοντολογίας της
∆ηµοσιογραφίας καταστρατηγούνται σε πολλά µεγάλα ΜΜΕ σήµερα, ενώ
οι «αλήθειες» γίνονται γνωστές µόνο από κάποια µικρότερα ΜΜΕ ή βρίσκουν διέξοδο µέσω του ∆ιαδικτύου.
Αφενός θεώρησα αντιδηµοκρατική προς το επίσηµο κόµµα Πανελλήνιο
Άρµα Πολιτών και προς εµένα προσωπικά που ηγούµαι της προσπάθειας
την προκλητικά περιφρονητική και αδικαιολόγητη συµπεριφορά του πρωθυπουργού, κατά τη συνάντηση του µε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
Αφετέρου, τόσο ο λόγος µας στη Βουλή όσο και οι ανακοινώσεις του κόµµατός µας αποκρύπτονται από τα περισσότερα Μέσα, εκτός του ∆ιαδικτύου. Την απάντησή µας προς τον κύριο πρωθυπουργό, αυτή που θα του
έδινα στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών για τη συναίνεση των κοµµάτων, αλλά και τη θέση του κόµµατός µας επιλέξαµε να τη δηµοσιοποιήσαµε µε πανό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δύο βουλευτές – ο Βασίλης
Οικονόµου και εγώ - που εκπροσωπούµε στη Βουλή το Πανελλήνιο Άρµα
Πολιτών. Για να «φωνάξουµε δυνατά» : «Ναι στην οµοψυχία, όχι στη συνενοχή. Η Ελλάδα δεν πωλείται».
Οι µέχρι τώρα δηµοσκοπήσεις εµφανίζουν το "Αρµα Πολιτών" κάτω από
το 3%, να µην εισέρχεστε στην επόµενη Βουλή. Πως το σχολιάζετε σε
σχέση µε το αίτηµά σας για "εκλογές εδώ και τώρα";
Οι προηγούµενες δηµοσκοπήσεις στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εµφάνιζαν από την αρχή την υποψηφιότητά µου για τη θέση του περιφερειάρχη Αττικής πολύ υψηλά. Το θυµάστε; Με τα «παιχνίδια» που παίχτηκαν, τους πολιτικούς εκβιασµούς του κ. Παπανδρέου µία εβδοµάδα πριν τις
εκλογές και το µεγάλο τελικά ποσοστό αποχής των πολιτών, πήρα την
τρίτη θέση. Ποιος γνωρίζει από τώρα, στην αρχή της δηµιουργίας ενός
νέου κόµµατος, χωρίς περιοδείες ακόµη στην Ελλάδα και χωρίς µηχανισµούς, τι θα προκύψει στις κάλπες; Ποιος µπορεί να προδιαγράψει τις
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καθηµερινές ανατροπές σε µία τόσο ρευστή πολιτική, και µάλιστα τόσο
δυσχερή για την κυβέρνηση, κατάσταση; Και ποιος γνωρίζει τα ακριβή
ερωτήµατα των εταιριών δηµοσκοπήσεων, µε βάση και το δεδοµένο της
προσπάθειας αποσιώπησης των δραστηριοτήτων του Άρµατος; Όσο για
τις εκλογές, ναι το αίτηµά µας είναι σαφές και είµαστε από τους πρώτους που το θέσαµε, ακόµη και σε επιστολή µας προς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Απάντηση δεν πήραµε. Απλά άρχισαν και άλλοι να υιοθετούν το αίτηµά µας τις τελευταίες ηµέρες… Σύµπτωση; Συγκυρία;
Μπορεί. Οι εκλογές είναι η µόνη δηµοκρατική λύση σε αυτό το αδιέξοδο. Ας αποφασίσει ο ελληνικός λαός µε την ψήφο του ποιος ή ποιοι θα
διαχειριστούν την κρίση της χώρας µας και όχι να κάνει αυθαίρετα ο
κάθε «σωτήρας» ό,τι θέλει, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των Ελλήνων. Με
άλλες προεκλογικές δεσµεύσεις και υποσχέσεις απέσπασε ο κ. Παπανδρέου την εντολή για τη διακυβέρνηση της χώρας και άλλα πράττει.

«µόδα» στη διαµαρτυρία κατά της υποθήκευσης του µέλλοντός µας.
Είναι η αντίσταση των Ελλήνων κατά της κατάφορης αδικίας που γίνεται εις βάρος τους. Κυκλοφορούν ανενόχλητοι αυτοί που καταχράστηκαν το δηµόσιο πλούτο της χώρας και αυτοί που φοροδιέφυγαν και
καλούνται να πληρώσουν τα «σπασµένα» οι απλοί Έλληνες πολίτες.
«Πάρτυ» κάνουν µόνο αυτοί που έχουν φυγαδέψει τεράστια ποσά σε ξένες
τράπεζες και δεν τους ελέγχει κανείς…
Θεωρείτε ότι η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία περνάει κρίση και το
σύστηµα καταρρέει;
Το πολιτικό σύστηµα περνάει κρίση, όπως η δηµοσιογραφία περνάει
κρίση και τα ΜΜΕ περνάνε κρίση και όλοι όσοι εκούσια ή ακούσια συνέβαλαν λίγο ή πολύ στη συντήρηση ενός πελατειακού συστήµατος διαπλοκής. ∆εν έχουν όλοι ευθύνες, αλλά κάποιοι σίγουρα έχουν ευθύνες.
Για το λόγο αυτό οι υγιείς δυνάµεις πρέπει να «καθαρίσουν» το τοπίο και
διαφυλάξουν τη ∆ηµοκρατία που µε αγώνες και αίµα κατακτήθηκε σε
αυτή τη χώρα.

Τελικά έγινε παραδεκτό και δια στόµατος επίσηµων χειλέων (Γιούνκερ,
κ.ά.) ότι το Μνηµόνιο απέτυχε και η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση το
Μεσοπρόθεσµο. Νιώθετε δικαιωµένος, ένα χρόνο µετά;
Ποιά είναι η δική σας πρόταση εξόδου από την κρίση;
∆ικαιωµένος δεν ήθελα να νοιώσω, βλέποντας τη χώρα µου να βουλιάΚατ΄αρχάς, επιµένουµε πάντα στη λύση
ζει στα χρέη όλο και πιο βαθειά. Θα προ«∆υστυχώς
αποδείχθηκε
ακόµα
µια
φορά
των εκλογών ως πρώτιστο επιτακτικό
τιµούσα να νοιώσω αυτή τη δικαίωση µε
καθήκον αυτής της κυβέρνησης, για να
την ανατροπή αυτού του σκηνικού υποότι ο κ. Παπανδρέου δεν ακούει
αποφασίσουν οι Έλληνες την τύχη τους.
δούλωσης της Ελλάδας στα σαγόνια του
τις κραυγές αγωνίας του Ελληνικού Λαού.
Είναι το λιγότερο που µπορεί να κάνει,
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και όλων
µιας και µας οδήγησε σε αυτό το ασφυόσων εµπλέκονται σε συµφωνίες µνηµο∆εν συµµερίζεται τους προβληµατισµούς
κτικό και παράνοµο µνηµόνιο. Ας σηµειωνίων µε τοκογλύφους δανειστές. Ενός
για τη δυσχερή θέση στην οποία έχει περιέλθει
θεί ότι, κάθε «δόση» που θα περιµένουµε
χρέους της Ελλάδας, το οποίο στα 2/3
η χώρα µε την πολιτική που εφαρµόζει.
να πάρουµε µε… κοµµένη ανάσα και
του σχεδόν αποτελείται από τόκους.
Ενός χρέους που δεν πρόκειται να απο- Τη λύση του ανασχηµατισµού σε µία κυβέρνηση κάθε «µεσοπρόθεσµο δάνειο» που θα
έπεται, θα έχει στόχο να εκβιάζει µόνιµα
πληρωθεί ποτέ στο µέλλον µε τα τοκοπου έχει ήδη αποτύχει, την έχει ο ίδιος
τους συµπατριώτες µας, προκειµένου να
χρεολύσια, όσες περικοπές και να γίνουν
γονατίζουν περισσότερο, να υποτάσσοσε µισθούς και συντάξεις, όσο και να
παλαιότερα στηλιτεύσει και καταδικάσει,
νται σε κάθε περαιτέρω επιταγή περικοεξουθενώσουν τους Έλληνες πολίτες.
ως αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.
πής των εισοδηµάτων τους, να αιχµαλωΕκτός αν αυτός είναι ο στόχος.
Αν πιστεύει τους δηµοκρατικούς θεσµούς,
τίζονται σε ακόµη σκληρότερα µέτρα,
ώστε να εκχωρούν συνεχώς κεκτηµένα
Έχετε δηλώσει ότι το πρόβληµα της
όπως τουλάχιστον έχει δηλώσει,
δικαιώµατα. Στο τέλος, θα εκχωρήσει και
Ελλάδας σήµερα είναι πρωτίστως
µία είναι η γενναία πολιτική απόφαση
η πατρίδα µας εθνικά κυριαρχικά δικαιώηθικό. Πιστεύετε ότι θα λυθεί µε το να
που πρέπει να λάβει: να πάει σε εκλογές».
µατα. Αυτό θέλουµε; Μήπως πρέπει να
έρθουν απλώς στην κυβέρνηση άνθρωβάλουµε φρένο τώρα τους δανειστές µας
ποι πιο ηθικοί;
που
εποφθαλµιούν
τον
εθνικό
µας πλούτο; Λύση συνιστά η αναδιαΌσο πιο ηθικοί και έντιµοι πολιτικοί συνθέτουν το πολιτικό σκηνικό ,
πραγµάτευση του χρέους µας και όχι η επιµήκυνση. Η επιµήκυνση θα
τόσο περισσότερη θα είναι η αντίσταση στη διαφθορά και στην επιχειµας βουλιάζει αργά και σταθερά. Πρέπει να «σηκώσουµε ανάστηµα»
ρηµατική διαπλοκή. Τόσο περισσότερο και καλύτερα θα διαφυλαχτεί ο
πριν είναι αργά και να διεκδικήσουµε δυναµικά και αδιαπραγµάτευτα το
θεσµός της Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας. Τόσο ασφαλέστερα θα διακούρεµα του χρέους κατά ένα µεγάλο ποσοστό. Αυτή η λύση πλασάρεφυλαχτεί η τιµή και η αξιοπρέπεια των Ελλήνων, η πατρίδα µας και τα
ται ως «επικίνδυνη» µόνο από αυτούς που κερδοσκοπούν µε τη διαρκή
συµφέροντά µας και τόσο διεξοδικότερα και δικαιότερα θα επιλυθούν τα
απειλή της χρεοκοπίας της Ελλάδας. Ας λάβουµε υπόψη µας ότι η «επίπροβλήµατά µας.
σηµη χρεοκοπία» και η πλήρης κατάρρευση της χώρας µας δεν συµφέρει κανέναν και κυρίως την Ευρωζώνη. Επιπλέον, πρέπει να διεκδικήΚάποιος γνωστός τηλεσχολιαστής χαρακτήρισε τις συγκεντρώσεις των
σουµε άµεσα όσα µας χρωστούν χώρες που τάχα δυσφορούν για τα
αγανακτισµένων στο Σύνταγµα "πάρτυ", ενώ ο αντιπρόεδρος της
δάνεια προς την Ελλάδα, όπως π.χ. η Γερµανία. Εκτός από τις περιβόηκυβέρνησης "µόδα". Εσείς πως κρίνετε το κίνηµα των αγανακτισµένων
τες αποζηµιώσεις, χρωστάει στο ελληνικό δηµόσιο - όπως διαβάσαµε
πολιτών που αναπτύσσεται καθηµερινά όχι µόνο στην Αθήνα αλλά και
χθες σε κυριακάτικη εφηµερίδα – το ποσό των 500 εκατοµ. ευρώ για τον
στην υπόλοιπη Ελλάδα;
∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών, ως ΦΠΑ από το 2001… και ποιος ξέρει τι
Είναι µια υγιέστατη αντίδραση των συµπολιτών µας στη συνεχόµενη
θα βγει ακόµη. Γι αυτό και πρέπει να αντισταθούµε τώρα όλοι, όσο είναι
απειλή της υποτέλειας. Είναι η απάντησή τους προς όποιο σύστηµα
A
καιρός.
απαιτεί την υποδούλωσή τους και την εξαθλίωσή τους. ∆εν υπάρχει…

A
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ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ

ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΡΑΛΗ
Του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

Η Εθνική Πινακοθήκη αποτίει φόρο τιµής στον Γιάννη Μόραλη εκθέτoντας
από τις 11 Μαΐου 113 έργα, που είχε δωρίσει ο ζωγράφος στην Πινακοθήκη, µετά από την αναδροµική έκθεση που είχε πραγµατοποιηθεί το 1988,
µαζί µε 14 έργα του από ιδιωτικές συλλογές.
Η έκθεση καλύπτει το σηµαντικότερο µέρος της δηµιουργικής διαδροµής
του Γιάννη Μόραλη µε ζωγραφικά έργα, προσχέδια και χαρακτικά από την
δεκαετία του 1930 έως τα µέσα περίπου της δεκαετίας τού 1980. Η συγκεντρωτική αυτή έκθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς συναντώνται οι δύο δηµιουργικές περίοδοι τού ζωγράφου, ενδιαµέσω των «Επιτύµβιων» και των «Επιθαλάµιων, από την ρεαλιστική απεικόνιση, επηρεασµένη από την αρχαία παράδοση και την αναγεννησιακή τέχνη, στον αφηρηµένο µοντερνισµό των γεωµετρικών σχηµάτων.
Μεταξύ των άλλων η έκθεση περιλαµβάνει την «Σύνθεση» του Μόραλη
που είχε φιλοτεχνηθεί για το ξενοδοχείο Mont Parnes και η οποία αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα ζωγραφικά του έργα, προσωπογραφίες από
την περίοδο της κατοχής και του εµφυλίου, ποιητικές συλλογές από τις
εκδόσεις Ίκαρος του Σεφέρη, Ελύτη και T.S. Eliot µε προµετωπίδες του
ζωγράφου, σχέδια από την εποχή τής στρατιωτικής θητείας του στην
Άρτα, ενώ µέρος των έργων πλαισιώνονται από αποσπάσµατα συνεντεύξεων που είχε παραχωρήσει ο Μόραλης κατά την διάρκεια τής ζωής του
καθώς και από κρίσεις οµότεχνών του και κριτικών τέχνης για το έργο του.
Επίσης ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει το ντοκιµαντέρ τού Στέλιου Χαραλαµπόπουλου διάρκειας 80’ λεπτών για την ζωή και
το έργο τού αρτινού ζωγράφου.
Η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης κα Μαρίνα Λαµπράκη – Πλάκα
προλογίζοντας την έκθεση έγραψε µεταξύ των άλλων:
«Αυτό το πλούσιο έργο και η γενναία δωρεά του στην Εθνική Πινακοθήκη
είναι η ανεκτίµητη κληρονοµιά που µας άφησε. Για όσους όµως ευτυχήσαµε να τον γνωρίσουµε από κοντά, ο Γιάννης Μόραλης, ο «αριστοκράτης»
και ταπεινός, ο γεµάτος µειλίχια αλληλεγγύη προς τους οµοτέχνους και
τους µαθητές του, µε το χαρίεν και το λεπτό χιούµορ του, θα µας λείπει
παντοτινά. Η προσωπικότητά του, το ήθος, το έργο, η ανεκτίµητη διδακτική
προσφορά του στη Σχολή Καλών Τεχνών,
η παιδαγωγική του βλέµµατος
που άσκησε σε όλους
τους Έλληνες άφησαν
την ανεξίτηλη σφραγίδα τους
όχι µόνο στην ιστορία
της σύγχρονης ελληνικής
τέχνης αλλά και
στην ίδια τη ζωή µας». A
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

tUnE - yArDs
“W H O K I L L”

The Golden Dogs
“Coats of Arms”

4AD rec.

Nevado rec.

Πίσω από τους tUnE – yArDs κρύβεται ουσιαστικά η Merill
Garbous, η οποία αφού πειραµατίστηκε µε σπιτικές ηχογραφήσεις
δοκιµάζοντας ήχους µε διάφορα όργανα κατέληξε σε δέκα συνθέσεις, τις οποίες της µετέφερε στο στούντιο. Η µουσική της δύσκολα κατηγοριοποιείται καθώς κινείται µεταξύ διαφόρων ειδών µέσα
από τους ρυθµούς κυρίως. Jazz, folk, pop, hip hop συνδυάζονται
αριστοτεχνικά χωρίς να δηµιουργείται χάος και αποπροσανατολισµός. Η θεµατική της έχει να κάνει µε την σκοτεινή πλευρά της
Αµερικής, που επικρατεί η βία και η πολιτική αδικία. Η Garbous ντύνει µε έξυπνους ήχους τις συνθέσεις της και ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουνε κοµµάτια που τείνουνε σε χορευτικούς ρυθµούς,
όπως το «Gangsta». A

Crystal Stilts
“In love
with oblivion”
Slumberland rec.
Στο ντεµπούτο τους οι Crystal Stilts παρουσιάσανε ένα
σύνολο θορυβωδών pop συνθέσεων µε πολλές επιρροές
από την ψυχεδελική σκηνή της δεκαετίας του ’60 και τα ίδια
µονοπάτια ακολουθούνε και στο «In love with oblivion». Το
fuzz στις κιθάρες σταθερό µε µικρές µόνο παραλλαγές που
επικεντρώνονται σε πιο ρυθµικές µελωδίες, ενώ η γενικότερη αίσθηση στην ατµόσφαιρα είναι πιο ευχάριστη σε σχέση
µε την προηγούµενη δουλειά. Το σύνολο φαντάζει αρκετά
οµοιογενές αλλά υπάρχουνε κάποια κοµµάτια που ξεχωρίζουνε, όπως το γλυκό «Silver Sun» και το πιο χορευτικό
«Precarious Stair». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουνε
και οι στίχοι, που επικρατεί η σαρκαστική προσέγγιση διάφορων θεµάτων. A

Τέταρτος δίσκος για τους Καναδούς Golden Dogs, οι οποίοι έπειτα από διάφορα σκαµπανεβάσµατα παρουσιάζουνε εδώ µια από τις
ωριµότερες δουλειές τους, κινούµενοι πάντα µέσα σε ανεξάρτητα
κιθαριστικά πλαίσια. Το σηµαντικό είναι ότι η µπάντα µετά από µια
κοιλιά εµφανίζεται και πάλι ενθουσιώδης µε φρέσκιες ιδέες, θυµίζοντας πολύ τα πρώτα βήµατά τους. Οι συνθέσεις στηρίζονται
στην ευρηµατικότητα τού κιθαριστή Dave Azzolini o oποίος επιλέγει χαµηλές κλίµακες ακολουθώντας µια αλά Sonic Youth τακτική,
όπως στο «Travel time», µε τις µελωδίες να κρυφοκοιτάζουνε
κυρίως προς την δεκαετία του ’70, µε χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα το «Dark room» και το «As long as you like». A

Little Scream
“The Golden Gecorder”
Secretly Canadian rec.
Η Καναδή Laurel Sprengelmeyer επέλεξε το όνοµα Little Scream
για να παρουσιάσει τον πρώτο της δίσκο, αφού πρωτύτερα είχε
δραστηριοποιηθεί στην σκηνή του Μόντρεαλ ερχόµενη σε επαφή
µε µπάντες όπως οι Arcide Fire και οι Stars, µέλη των οποίων συνδράµανε στις ηχογραφήσεις. Η βάση του δίσκου είναι η folk και οι
περισσότερες συνθέσεις βασίζονται στην ακουστική κιθάρα. Από
εκεί κι έπειτα η Laurel παίζει µε διάφορους χρωµατισµούς όπως η
spaghetti western αισθητική και η αιθέρια ατµόσφαιρα της
shoegaze σκηνής. Οι πιο δυνατές στιγµές δεν λείπουνε σε ύφος
Arcade Fire και από την άλλη δεν αποφεύγονται όµως και κάποιες
µπαλαντοειδείς προσεγγίσεις, που µάλλον αποτελούνε και τον
αδύναµο κρίκο στην όλη υπόθεση. A
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ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

∆Ô Î·ÏÔÎ·›ÚÈ ÙË˜ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË˜
Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές, το Σύνταγµα έχει γεµίσει µε κόσµο, σε µια
από τις µεγαλύτερες λαϊκές συγκεντρώσεις των τελευταίων χρόνων – ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι οι συγκεντρώσεις αυτές δεν καθοδηγούνται από Κόµµατα και δεν
έχουν «µεταφερόµενους» µε πούλµαν, τότε το πολιτικό τους βάρος είναι σίγουρα σηµαντικό. Για το ποια είναι η πολιτική τους σηµασία, αυτή µένει να φανεί. Για την ώρα,
κυριαρχεί ο ακραίος αντιµνηµονιακός λόγος µερίδας της Αριστεράς, που χαρακτηρίζεται από αυτό που οι ψυχίατροι αποκαλούν «άρνηση της πραγµατικότητας», αλλά και το
συναίσθηµα. Η περίφηµη «αγανάκτηση» άλλωστε µπορεί να ενώσει υπό τη σκέπη της
από ακροδεξιούς µέχρι ακροαριστερούς, καθώς και πολλούς απολιτίκ που απλώς βλέπουν τη ζωή τους να παίρνει την κάτω βόλτα.
Στον εκδοτικό χώρο οι ανακατατάξεις φέτος ήταν σηµαντικές, κι αναµένονται κι άλλες.
Πολλά ακούγονται, λιγότερα γράφονται, κι από αυτά ακόµη λιγότερα επιβεβαιώνονται.
Το µόνο που είναι σίγουρο είναι ότι βιβλία συνεχίζουν να βγαίνουν, πολλά από αυτά
είναι καλά, ακόµη πιο πολλά θυµίζουν συνταγές, είτε για «συνοικιακή» επιτυχία είτε στη
λογική του παγκόσµιου blockbuster. Όλο και συχνότερα βλέπουµε βιβλία που στα εξώφυλλά τους αναγράφονται πωλήσεις εκατοµµυρίων, αντί για χιλιάδες. Η τελευταία µόδα
θέλει τους Σουηδούς µετρ του θρίλερ και της αγωνίας.
Ακολουθούν µερικές προτάσεις από βιβλία που στην πλειονότητά τους κυκλοφόρησαν
τους τελευταίας µήνες. Κυρίως µεταφρασµένης και ελληνικής πεζογραφίας, µε λιγοστές εξαιρέσεις.
Με καθυστέρηση πολλών χρόνων, κυκλοφόρησε και στη χώρα µας ένα από τα σηµαντικότερα µυθιστορήµατα της αµερικανικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα «Ο αόρατος
άνθρωπος» (µτφρ. Αγορίτσα Μπακοδήµου, εκδ. Κέδρος) Ραλφ Έλισον. Έχοντας πρωτοεκδοθεί το 1952, µε τα προβλήµατα ρατσισµού σε όξυνση, αφηγείται την ιστορία ενός
µέσου αφροαµερικανού και της σταδιακής σύγκρουσής του µε το σύστηµα. Από την
αποβολή του από το κολλέγιο του Νότου όπου φοιτούσε µέχρι την εµπλοκή του στην
φυλετική εξέγερση του Χάρλεµ, παρακολουθούµε την ενηλικίωση ενός νεαρού µαύρου
που προσπαθεί, µες στον παραλογισµό και τη βία, να παραµείνει ακέραιος. «Είµαι αόρατος απλώς επειδή οι άλλοι αρνούνται να µε δουν», λέει. «Όσοι µε πλησιάζουν βλέπουν
µόνο όσα µε περιβάλλουν, τον εαυτό τους ή θραύσµατα της φαντασίας τους.»
Ο ελληνικής καταγωγής Τζόρτζ Πελεκάνος θεωρείται ένας από τους καλύτερους συγγραφείς αστυνοµικών ιστοριών στις Ηνωµένες Πολιτείες. Χρησιµοποιώντας ως «σκηνή»
του την σκοτεινή πλευρά της Ουάσινγκτον, καταφέρνει να προσδώσει ψυχολογικό
βάρος και συγκίνηση σε ιστορίες που έλκονται από το περιθώριο και την παραβατικότητα. Στο «Αδιέξοδο» (µτφρ. Θανάσης Γιαννακόπουλος, εκδ. Πατάκη), που χαιρετίστηκε
από την αµερικανική κριτική ως ένα από τα καλύτερα βιβλία του, µια παρέα νεαρών
σηµαδεύεται για πάντοτε όταν, µετά από απερισκεψία, παγιδεύονται και πέφτουν θύµατα
της εκδίκησης µιας συµµορίας. Χρόνια αργότερα, οι πληγές δεν έχουν ακόµη κλείσει.
Η 52χρονη Ανν Ζουρούδη γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αγγλία. Έπειτα από χρόνια
εργασίας στα Βραχώδη Όρη του Κολοράντο και στη Wall Street, έζησε για κάµποσα χρόνια στα ελληνικά νησιά. Συνέγραψε σειρά αστυνοµικών µυθιστορηµάτων µε ήρωα
«Έλληνα ντεκέκτιβ» και πολλά δάνεια από την αρχαιότητα. Στο «Αναγγελία εγκλήµατος» (µτφρ. Φίλιππος Χρυσόπουλος, εκδ. Κέδρος), ο φόνος µιας νεαρής γυναίκας θα
φέρει τον ήρωά µας στο νησί της Θιµίνου για να διαλευκάνει την υπόθεση, κόντρα στις
τοπικές αρχές που προσπαθούν να την «κουκουλώσουν».
Ροµάντζο µε λογοτεχνικές αξιώσεις, το µυθιστόρηµα «Τότε να δεις πώς σ’ αγαπώ»
(µτφρ. Χριστίνα Θεοδωροπούλου, εκδ. Πατάκη) του 48χρονου Λούις Λεάντε βραβεύτηκε και µεταφράστηκε σε πολλές χώρες, χάρη στην υποβλητική του αφήγηση και τη
συγκινητική του εξέλιξη. Πρόκειται για µια ιστορία αγάπης ανάµεσα στους νεαρούς
Σαντιάγο και Μόντσε, που διακόπτεται βιαίως όταν εκείνος αποφασίζει να φύγει για να
κάνει τη στρατιωτική του θητεία στη ∆υτική Σαχάρα, αφρικανική αποικία της Ισπανίας.
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Πολλά χρόνια µετά, η Μόντσε θα ανακαλύψει µια φωτογραφία που αποδεικνύει ότι
ο αγαπηµένος της είναι ζωντανός. Πρόσφατα χωρισµένη, αποφασίζει να δοθεί σ’
ένα ταξίδι αναζήτησης το οποίο αποδεικνύεται περιπέτεια αυτογνωσίας κοντά σ’
έναν ξεχασµένο λαό της ερήµου.
Πρόκειται για το δεύτερο βιβλίο του 40χρονου άγγλου ινδικής καταγωγής Ράνα
Ντάσγκουπτα. Ο ήρωας του «Σόλο» (µτφρ. Χίλντα Παπαδηµητρίου, εκδ. Μεταίχµιο), ο Βούλγαρος Ούλριχ, είναι γιος µηχανικού σιδηροδρόµων, κι έχει δύο µεγάλα
πάθη: το βιολί και τη χηµεία. Όταν ο πατέρας του θα του στερήσει το πρώτο, εκείνος θα αφοσιωθεί στη χηµεία. Σπουδάζει στο Βερολίνο του Αϊνστάιν και του Φριτς
Χάµπερ, το οποίο όµως θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει. Επιστρέφει στη Σόφια για
να φροντίσει τους γονείς του και δεν αποδρά από εκεί παρά µόνο µε όχηµα τις ονειροπολήσεις του. Με ένα εντυπωσιακό άλµα από το παρελθόν στο παρόν, από την
αληθινή στη φανταστική ζωή, ο Ντασγκούπτα µας εισάγει στο θαυµαστό κόσµο της
φαντασίας του ήρωά του, όπου η Ιστορία και οι ιστορίες στροβιλίζονται µε τρόπο
µαγικό και συγκινητικό.
Στα πεζογραφήµατα γραµµένα από γυναίκα που απευθύνονται σε γυναίκες ανήκουν
τα βιβλία της σειράς «Η Μαφία των Μαµάδων» (µτφρ. Παναγιώτα Ι. Κεχαγιά, εκδ.
Κλειδάριθµος) της γερµανίδας Κέρστιν Γκίερ. Σε αυτή τη σειρά, η ηρωίδα της, η
άρτι χωρισµένη Κονστάντσε, µετακοµίζει µαζί µε την έφηβη κόρη της και τον
τετράχρονο γιο της σε αριστοκρατικό προάστιο (στο άδειο σπίτι του «πρώην» της)
κι έρχεται αντιµέτωπη µε ορδές από αλαζονικές και καθωσπρέπει µαµάδες. Η εξέγερση ενάντια στον κοµφορµισµό και την υποκρισία δεν θα αργήσει: ένα νέο «κίνηµα», αυτό της «Μαφίας των Μαµάδων», γεννιέται. Είναι το πρώτο από τρία βιβλία
της οµότιτλης σειράς που κυκλοφορούν ήδη στη χώρα µας και προορίζεται αυστηρώς στις… απαυδισµένες µαµάδες. ∆εν θα είναι και λίγες, φαντάζοµαι.
Μετά το «Ιµαρέτ», που διαδραµατιζόταν στη γενέτειρά του Άρτα, ο Γιάννης Καλπούζος µεταφέρει το βλέµµα του προς Ανατολάς, και ειδικότερα «Εις τα Πόλιν».
Στο καινούργιο του µυθιστόρηµα «Άγιοι δαίµονες» (εκδ. Μεταίχµιο) δεν εστιάζει
στις «γνωστές» περιόδους στις οποίες µας έχουν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια
πολλές άλλες µυθοπλασίες – λίγο πριν την Καταστροφή της Σµύρνης ή στα Σεπτεµβριανά. Στοχεύει στην πειστική αναπαράσταση της ζωής στην Πόλη κατά τις τρεις
πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, φτάνοντας έως το 1831, δέκα χρόνια µετά την
επανάσταση των Ελλήνων στον Μοριά. Επτακόσιες πενήντα πυκνές σελίδες µε
πολλά στοιχεία από την καθηµερινή ζωή, την Ιστορία, την συνύπαρξη ενός µωσαϊκού από εθνοτικές και θρησκευτικές µειονότητες, αλλά και έρωτες, συνοµωσίες,
εξεγέρσεις και προδοσίες.
Επανέκδοση του γνωστότερου έργου του Αλέξη Πανσέληνου κι ενός από τα σηµαντικότερα σύγχρονα ελληνικά ιστορικά µυθιστορήµατα. Το «Ζαΐδα ή Η καµήλα στα
χιόνια» (εκδ. Μεταίχµιο) διαδραµατίζεται στα τέλη του 18ου αιώνα, στην επαναστατηµένη Ευρώπη και στην προεπαναστατική Ελλάδα. Ο ήρωάς του, ένας
αυστριακός συνθέτης που έχει δραπετεύσει από τον δικό του κόσµο σε αναζήτηση
της ροµαντικής περιπέτειας, καταλήγει στην ελεύθερη ακόµη από τους Τούρκους
Κέρκυρα όπου γνωρίζει έναν λευκάδιο ποιητή (που έχει την αύρα του ∆ιονύσιου
Σολωµού) που κι αυτός έχει «ξεβραστεί» εκεί κυνηγηµένος από τα δικά του φαντάσµατα. Μυθιστόρηµα µε υψηλό γλωσσικό φορτίο, ιστορικό και φιλοσοφικό βάθος,
το οποίο αξίζει να βρει εκ νέου ένα διαφορετικό κοινό.
Το µυθιστόρηµα της φιλολόγου και µελετήτριας Αννίτας Π. Παναρέτου «Τα πορτραίτα της» (εκδ. Εστία) διαδραµατίζεται σε µια σηµαντική καµπή της ελληνικής
ιστορίας. Πρόκειται για τα χρόνια µετά από την Μικρασιατική Καταστροφή, κι ενώ
οι πληγές από το µαζικό ξεριζωµό χαίνουν ακόµη. Στο κέντρο της αφήγησής της,
που περνά από τη δεκαετία του 30 στα χρόνια του Μεταξά, δεσπόζουν δύο ζεύγη
ηρώων: Το πρώτο αφορά την ιδιόµορφη σχέση ανάµεσα σ’ έναν καλλιτέχνη και το

µοντέλο του, και τη λανθάνουσα ερωτική ιστορία τους· το δεύτερο, τη σχέση ενός
Αθηναίου µε µια Μικρασιάτισσα. Παράλληλα, ζωντανεύουν πρόσωπα από το χώρο
της τέχνης και της πολιτικής.
Η γνωστή µεταφράστρια Χίλντα Παπαδηµητρίου κάνει την εµφάνισή της στην πεζογραφία µε ένα «κλασικό» αστυνοµικό µυθιστόρηµα, από το οποίο δεν λείπει το χιούµορ. Στο «Για µια χούφτα βινύλια» (Μεταίχµιο) ο κεντρικός ήρωας αστυνόµος
Χάρης Νικολόπουλος είναι ιδιόρρυθµος. Πλησιάζει τα σαράντα, αλλά ζει ακόµα µε
τη µαµά του και απασχολείται σε δουλειές ρουτίνας στη ΓΑ∆Α. Και τώρα, για πρώτη
φορά του αναθέτουν τη διαλεύκανση µιας ανθρωποκτονίας. Πρέπει να βάλει τα
δυνατά του να βρει τον δολοφόνο, αφού λαχταράει να κάνει καριέρα ντετέκτιβ, σαν
τους ήρωες των αστυνοµικών βιβλίων που διαβάζει. Εντούτοις, η δολοφονία του
συλλέκτη δίσκων βινυλίου Σταµάτη Παυλίδη αποδεικνύεται πιο περίπλοκη απ’ όσο
φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Ο αστυνόµος Χάρης Νικολόπουλος θα βρεθεί µπλεγµένος σε µια παρέα ανθρώπων που όλοι έχουν κάτι να κρύψουν. Καλά στηµένο, στο
πρότυπο γνωστών αστυνοµικών µυθιστορηµάτων, το πρώτο της βιβλίο η Χίλντα
Παπαδηµητρίου έχει ένα σηµαντικό προτέρηµα: Γράφει για πράγµατα που γνωρίζει
καλά και τα γράφει απλά.
Τέλος, τρία βιβλία της κατηγορίας non fiction. Ο Στίβεν Πρέσσφιλντ έγινε διάσηµος
για τα φλογερά, αρχαιοελληνικής εµπνεύσεως βιβλία του «Άνεµοι πολέµου», «Οι
πύλες της φωτιάς» κ.ά., και δικαίως θεωρείται από τους «µάστορες» του ιστορικού
µυθιστορήµατος. Εντελώς αναπάντεχα, αποφάσισε να γράψει ένα βιβλιαράκι
«αυτοβοήθειας» µε τον τίτλο «Ο πόλεµος της τέχνης» (µτφρ. Αντώνης Καλοκύρης,
εκδ. Πατάκη) µε συµβουλές για το πώς να ξεπεράσουµε την αναβλητικότητα και την
οκνηρία µας, καταφέρνοντας να κάνουµε στη ζωή µας αυτά που πραγµατικά ονειρευόµαστε. Έτσι προέκυψε το «Ο πόλεµος της τέχνης», µια καλογραµµένη πραγµατεία µε σκέψεις και παραινέσεις γύρω από τη µάχη του δηµιουργικού ανθρώπου
µε τον εαυτό του και το χρόνο – από την οποία δεν απουσιάζει ούτε η σοφία ούτε
το πρακτικό πνεύµα.
Λίντε Ζάλµπερ, Ειδικευµένη στις βιογραφίες καλλιτεχνών, η γερµανίδα ψυχοθεραπεύτρια και ζωγράφος Λίντε Ζάλµπερ έχει ήδη γράψει βιβλίο για τη Λου Αντρέα
Σαλοµέ, «µούσα» των Νίτσε, Φρόιντ κ.ά. Σε άλλη ήπειρο, µερικά χρόνια αργότερα,
η µεξικάνα Φρίντα Κάλο ενσαρκώνει τα ίδια ιδεώδη: δηµιουργικότητα, πολιτική
συνείδηση, ερωτική απελευθέρωση. Η ζωή της, σηµαδεµένη από το πάθος της για
την τέχνη καθώς και για τον ζωγράφο Ντιέγκο Ριβέρα, υπήρξε κάτι περισσότερο
από µυθιστόρηµα: υπήρξε µυθική. Τόσο η απόκοσµη οµορφιά της όσο και η πληθωρική και ιδιαίτερη τέχνη της την ανέδειξαν σε µια από τις πιο εµβληµατικές γυναικείες µορφές του περασµένου αιώνα. Στο «Φρίντα Κάλο, η ζωή µιας αδάµαστης
γυναίκας» (µτφρ. Σίσσυ Παπαδάκη, εκδ. Μελάνι) συµπεριλαµβάνονται αρκετές
φωτογραφίες της (π.χ. µε τον Τρότσκι, λίγο πριν τη δολοφονία του στο Μεξικό)
καθώς και –ασπρόµαυρες, ατυχώς– αναπαραστάσεις των έργων της.
Με κάµποσα βιβλία αυτοβοήθειας στη φαρέτρα του, ο Άλλαν Πέρσι βάζει στο
«µίξερ» τον Νίτσε και βγάζει ποταµό αποφθεγµάτων για κάθε χρήση. «Το πιο συνηθισµένο ψέµα είναι αυτό µε το οποίο ο άνθρωπος εξαπατά τον εαυτό του», «ο πόλεµος κάνει ηλίθιο τον νικητή και µνησίκακο τον ηττηµένο», «µόνο αυτός που χτίζει
το µέλλον έχει δικαίωµα να κρίνει το παρελθόν» είναι µερικά από αυτά. Παράλληλα µε την ανάγνωση του Νίτσε, δανείζεται σκέψεις και αποφθέγµατα από άλλους
γνωστούς φιλοσόφους, όπως ο Πλάτωνας κι ο Σοπενχάουερ, αλλά και από γνωστά
βιβλία των Κοέλιο ή Ρόντα Μπερν. Όλα αυτά κι άλλα πολλά στο: «Νίτσε: 99 µαθήµατα καθηµερινής φιλοσοφίας» (µτφρ. Αγαθή ∆ηµητρούκα, εκδ. Πατάκης) A
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

Nintendo Wii U:
New kid (and finally powerful!) on the book

Μία από τις πιο σηµαντικές επικρίσεις που είχε δεχθεί η Nintendo όταν είχε
ανακοινώσει το Wii, αφορούσε στον εξοπλισµό του. Το προϊόν της ιαπωνικής εταιρείας ήταν τεχνολογικά παρωχηµένο από την ηµέρα που... κυκλοφόρησε ουσιαστικά, κάνοντας την επιλογή να επικεντρωθεί στον τρόπο
χειρισµού και σε τίποτε άλλο, όταν όλα βάδιζαν ήδη προς την υψηλή ευκρίνεια και τη δικτύωση των συστηµάτων οικιακής ψυχαγωγίας. Η Nintendo
δικαιώθηκε µε τις πωλήσεις του Wii, καθώς όντως
σηµαντικό τµήµα του κοινού "προσπέρασε" τα µετριότατα γραφικά και τον κακό ήχο και διασκέδασε µε το
Wiimote και τα games του. Και, για το πρώτο διάστηµα, αυτό φάνηκε πως ήταν αρκετό, σταδιακά όµως
έχασε σε πωλήσεις από την Sony και την Microsoft.
Εν έτη 2012, όµως, όταν δηλαδή θα κυκλοφορήσει το
Wii U, τα πράγµατα είναι τελείως διαφορετικά: η
υψηλή ευκρίνεια είναι πια κοινός τόπος, ο πολυκάναλος ήχος αξιοποιείται σε πολλά παιχνίδια, η δικτύωση
είναι ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής των εταιρειών, η εικόνα 3D κερδίζει αργά µα σταθερά µια θέση
στο χώρο του home entertainment. Το Wii U δεν έχει
την πολυτέλεια να είναι τεχνολογικά κατώτερο όταν
διατεθεί - για την ακρίβεια, θα πρέπει να είναι πιο
ισχυρό από τα Xbox 360 και PS3, αν δεν θέλει να βρεθεί στην ίδια τεχνολογικά µειονεκτική θέση το 2014.
Ευτυχώς, σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία που γνωστοποιεί αυτές τις µέρες η Nintendo, το Wii U δείχνει να είναι αν όχι στο
ίδιο επίπεδο ισχύος µε τα άλλα δύο συστήµατα υψηλής ευκρίνειας, ακόµη
και σε ανώτερο αν οι φήµες επαληθευτούν, καθώς οι πληροφορίες είναι
ακόµα συγκεχυµένες σχετικά µε τα τελικά τεχνικά του χαρακτηριστικά. Η
Nintendo είχε βέβαια δηλώσει ότι το Wii 2 δεν θα µπορούσε να είναι απλώς
ένα "Wii HD": κάτι τέτοιο θα την άφηνε έκθετη σε 3 χρόνια από σήµερα, µε
αντίπαλο το PS4 και το Xbox 720 που θα ήταν κατά πολύ ανώτερα. Πώς θα
αντιµετωπίσει ο διάδοχος του Wii τα επόµενα συστήµατα των Sony και
Microsoft; Η απάντηση, παραδόξως, είναι ολοφάνερη: εστιάζοντας και πάλι
αλλού το πώς θα προσφέρει διασκέδαση. Όχι τόσο στα γραφικά και τον
ήχο. Και πάλι στο χειρισµό, αλλά µε πολύ διαφορετικό τρόπο.

Το καινούργιο σύστηµα της Nintendo απαρτίζεται ουσιαστικά από δύο τµήµατα: το κυρίως - που φιλοξενεί όλα τα σηµαντικά υποσυστήµατα, τις εξόδους σύνδεσης, τις θύρες περιφερειακών κλπ. - και το χειριστήριο, το
οποίο είναι αυτό που "κάνει τη διαφορά". Το κυρίως τµήµα συνδέεται κανονικά στην τηλεόραση και είναι αυτό που κάνει όλη την επεξεργασία των
δεδοµένων που αντλεί από γνωστούς µας οπτικούς δίσκους τύπου DVD,
ώστε να βλέπουµε στην οθόνη τα games του Wii U. Ως εδώ δεν διαφέρει
σε κάτι από τα PS3 και Xbox 360, αυτό όµως είναι µόνο το ήµισυ του τι έχει
να προσφέρει το νεό Wii U.
Το άλλο µισό είναι το χειριστήριο. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα µικρό tablet, µε οθόνη αφής διαγωνίου 6.2
ιντσών και αξιόλογης ανάλυσης, το οποίο φέρει και
τους παραδοσιακούς αναλογικούς µοχλούς χειρισµού στα πλαϊνά του, πλήκτρα εντολών αλλά και
αισθητήρες τύπου iPhone - κίνησης, κατεύθυνσης και
γυροσκόπιο. Το χειριστήριο είναι σε άµεση κι αδιάκοπη επαφή µε το κυρίως σύστηµα, αντλώντας και
στέλνοντας πίσω συνεχώς δεδοµένα. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στον παίκτη να χρησιµοποιήσει τόσο αυτόνοµα, όσο και συνδυαστικά τις δύο
οθόνες, την τηλεοπτική και την αφής του χειριστηρίου. Το χειριστήριο του Wii U µε την οθόνη αφής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µία σειρά από διαφορετικούς τρόπους στα games του, και εκεί ξεκινούν διάφορα σενάρια. Το σίγουρο είναι ότι το χειριστήριο
του Wii U προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στο προϊόν της έναντι των PS3 και Xbox 360.
Είναι πολύ απλά κάτι που αυτά δεν έχουν κι εκείνη µπορεί να χρησιµοποιήσει, ώστε να προσφέρει ψυχαγωγικές εµπειρίες που εκείνα δεν µπορούν,
γιατί το ιδιότυπο χειριστήριο δεν είναι τµήµα του συστήµατός τους. Το
παραπάνω γεγονός πάντως, σε συνδυασµό µε τα πολύ ισχυρότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του Wii U σε σχέση µε το Wii φέρνει τη Nintendo σε
καλύτερη θέση από αυτήν όπου βρίσκεται σήµερα. Το νέο της σύστηµα θα
µπορεί να κάνει και τα δύο: και να προσφέρει τις πρωτότυπες, µη-τυπικές
ψυχαγωγικές εµπειρίες που εντυπωσιάζουν το ευρύτερο κοινό, αλλά και
να φιλοξενήσει video games επιπέδου PS3/Xbox 360, τα οποία αγαπούν οι
αφοσιωµένοι gamers.
Όλα αυτά µας έχουν ανοίξει την όρεξη φυσικά, αν και µένουν πολλές
λεπτοµέρειες να κατασταλάξουν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιµή, τίτλοι,
κ.ά.). Ξαφνικά ο Απρίλιος του 2012 δείχνει πολύ πολύ µακρινός! A
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GADGETS

Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

iCADE-iPad Arcade Cabinet:
Για νοσταλγούς
και όχι µόνο!
Πόσοι από εµάς δεν έχουµε άραγε
ξηµεροβραδιαστεί στις αίθουσες
των arcades παίζοντας επικά παιχνίδια
όπως pacman, street fighter κτλ.;
Αν και η παραπάνω δήλωση δείχνει
την ηλικία µας, είµαστε όµως
περήφανα παιδιά των 80s.
Το εν λόγω gadget µας µεταφέρει
σε αυτή την νοσταλγική περίοδο,
µετατρέποντας το iPad µας σε arcade
παιχνιδοµηχανή βαρέων βαρών!
∆ιαθέτει docking station προκειµένου να εφαρµόσουµε το iPad µας και
φυσικά τα retro joystick µαζί µε τα απαραίτητα κόκκινα, άσπρα και µαύρα
κουµπιά. ∆ιαθέτει ακόµη και σχισµή για τα νοµίσµατα, ενισχύοντας
το geek factor! Συνεργάζεται άψογα µε τα old school games
τα οποία βρίσκουµε στο App Store και θα χαρίσει σίγουρα
αξέχαστες στιγµές, τόσο σε νοσταλγούς όσο και σε τολµηρούς νέους!

Canon SX230 HS: GPS-enabled!
Η Canon πρωτοπορεί για άλλη µια φορά
στο χώρο των φωτογραφικών µηχανών
και παρουσιάζει την πρόταση της µε GPS
και φυσικά ένα σωρό άλλα καλούδια.
Στα τεχνικά λοιπόν ο φακός είναι
ευρυγώνιος 28mm µε οπτικό ζουµ 14x και Image Stabilizer.
Χάρη στο ενσωµατωµένο GPS, κάθε εικόνα που καταγράφεται, περιέχει
δεδοµένα σχετικά µε τον τόπο και τον χρόνο λήψης τους, ενώ το GPS
µπορεί να καταγράφει τις διαδροµές σας. Χρησιµοποιώντας
το παρεχόµενο λογισµικό, µπορείτε να εξετάζετε τις εικόνες σας και
τις διαδροµές σας σε αντιπαραβολή µε τους online χάρτες του Google
maps. Η PowerShot SX230 HS προσφέρει δυνατότητα λήψης βίντεο
υψηλής ποιότητας σε µορφή Full HD 1080p µε στερεοφωνικό ήχο.
Η χρήση του οπτικού ζουµ είναι δυνατή κατά την λήψη, ενώ το Image
Stabilizer µειώνει την ανεπιθύµητη ακούσια κίνηση της κάµερας. ∆ιαθέτει
ακόµη µεγάλη οθόνη LCD 3 ιντσών µε υψηλή ανάλυση και επισκληρυµένο γυαλί για αυξηµένη ανθεκτικότητα. Μιας και έρχεται καλοκαιράκι
συνδυάστε την µε µια υποβρύχια θήκη WP-42 και καλές βουτιές!
Πηγή: katerelos.gr - Τιµή: 304

Πηγή: thinkgeek.com - Τιµή: 100 $

OCZ Vertex 3: O γρηγορότερος

Draytek Vigor 2820Vn:
Dual power για απαιτητικούς
Το συγκεκριµένο router δεν απευθύνεται
στους απλούς χρήστες παρά στους
πολύ ψαγµένους και γνώστες, όπως άλλωστε
µαρτυρά και η τιµή του. Από τα βασικά
χαρακτηριστικά του είναι το γεγονός
ότι µπορεί να συνδυάσει 2 γραµµές ADSL
προκειµένου να εκµεταλλευτεί
τις ταχύτητές τους καθώς και να κάνει load
balancing. Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός
ότι υποστηρίζει VPN, πράγµα που σας δίνει
τη δυνατότητα να έχετε αποµακρυσµένη πρόσβαση
στο εσωτερικό σας δίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
∆ιαθέτει επίσης Dual Band Wireless 802.11n για ασύρµατη
πρόσβαση. Ακόµη οι 2 FXS πόρτες σας δίνουν τη δυνατότητα
να συνδέσετε τα τηλέφωνα σας χρησιµοποιώντας
τους VoIP providers τους οποίους µπορεί να έχετε
και τώρα τελευταία γίνονται όλο και πιο δηµοφιλείς.
Το εν λόγω modem/router/access point µπορεί να σας δώσει
το κάτι παραπάνω το οποίο αναζητάτε για τη σύνδεσή σας
και χαρακτηριστικά τα οποία
βρίσκετε σε πολύ
πιο ακριβές
υλοποιήσεις.
Πηγή: msystems.gr
Τιµή: 318

O ολοκαίνουριος Solid State Drive δίσκος της OCZ, µε όνοµα Vertex 3 είναι
εδώ και διεκδικεί το θρόνο του. Μετά την επιτυχηµένη εµφάνιση των VerteX
2 SSD η OCZ έριξε την αγορά τους νέους Vertex 3 SSDs. Συγκριτικά µε
τους Vertex 2, οι επιδόσεις των Vertex 3 είναι µέχρι και 90% ποιο πάνω.
Χρησιµοποιώντας τον νέο Sandforce 2500 Controller οι VerteX 3 ήρθαν για
να φέρουν επανάσταση στις επιδόσεις των SSD δίνοντας µέχρι και
550MB/s Sequential Read & 520MB/s Sequential Write και
60,000 IOPS αξιοποιώντας το SATA 3 πρωτόκολλο µεταφοράς!
O Vertex 3 240GB αποτελείτε από 16 κοµµάτια Micron
29D128G08CFAAB 25nm NAND ICs των 16GB τα οποία δροµολογούνται από τον SandForce SF-2281VA1-SDC-ES controller . Αξιοσηµείωτο είναι και το MTBF του που αγγίζει τις 2.000.000 ώρες λειτουργίας. Ο OCZ Vertex 3 είναι ένας SSD που στοχεύει την
Εnthusiast-Class χρηστών. Χάρη στον SandForce SF-2281 Controller ο
Vertex 3 εντυπωσιάζει µε τις επιδόσεις του, αφού µέσα σε µια γενιά
δίσκων SSD η OCZ κατάφερε να διπλασιάσει σχεδόν την ταχύτητά τους.
Πηγή: plaisio.gr - Τιµή: 499

Turbo-X Slim Media Center Wireless Keyboard: HTPC Friendly
Το εν λόγω πληκτρολόγιο είναι µικρούλι (όσο πρέπει),λεπτό και πολύ σικ
για το σαλόνι (όσοι οι γυναίκες σας έχουν πρόβληµα µε τα διάφορα µηχανήµατα
που κουβαλάτε σπίτι όπως η δικιά µου). Κοινώς είναι ιδανικό για άψογη συνεργασία
µε το νέο HTPC που έχετε ή σχεδιάζετε για το σαλόνι σας. Το πληκτρολόγιο είναι
φυσικά ασύρµατο και διαθέτει glossy φινίρισµα. Ακόµη για τις ιδανικές συνθήκες θέασης που είναι πολύ κοντά στο απόλυτο σκοτάδι, διαθέτει LED backlight πλήκτρα προκείµενου να τα ξεχωρίζετε εύκολα. Επιπρόσθετα το touch pad και τα mouse buttons
καταργούν την αναγκαιότητα
για ξεχωριστό ποντίκι και
το αντικαθιστούν επάξια πλήρως.
Μια πολύ αξιόλογη πρόταση ιδανική
για HTPC στο σωστό πάντα µέγεθος!
Πηγή: plaisio.gr - Τιµή: 49,00
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γυρνώντας στα παλιά: πώς βρεθήκατε στο χώρο της λογοτεχνίας;
Φυσικά όλα ξεκινήσανε µέσα από την ανάγνωση, έπειτα, δεν ξέρω για ποιο λόγο,
δεν το έχω καλοσκεφτεί αν και έχω µια ιδέα, άρχισε η ηµερολογιακή καταγραφή
και µέσα από αυτή προκύψανε οι πρώτες συνθέσεις. Το πρώτο διήγηµα µάλιστα
που ολοκλήρωσα κέρδισε και το βραβείο τού πρώτου διαγωνισµού διηγήµατος της
εφηµερίδας σας.
Ίντερνετ και λογοτεχνία. Τι είδους σχέση;
Προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί πρακτικά µε το ζήτηµα, οπότε δεν µπορώ να εκφέρω σαφή άποψη.
Ζούµε στην εποχή της εικόνας. Πιστεύετε ότι η τηλεόραση έχει επιβάλει, ανεπιστρεπτί, την εύκολη θέαση και, κατά συνέπεια, η ανάγνωση παραµερίζεται;
Όχι, δεν µπορώ να αντιληφθώ το ζήτηµα µέσα σ’ αυτά τα πλαίσια. Ο καθένας κάνει
τις επιλογές του για λόγους εσωτερικούς και µ’ αυτές τις επιλογές αυτοκαθορίζεται και πορεύεται. Στην τελική όταν κάποιος από αναγνώστης γίνεται τηλεθεατής
σηµαίνει ότι έφτασε σ’ αυτό το σηµείο µέσα από κάποια υποκειµενική διεργασία.
Οι εξωτερικοί παράγοντες είναι η εύκολη αιτιολόγηση.
Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στην ανάγνωση των βιβλίων;
Ανακούφιση θα έλεγα παρά ευτυχία. Οι λέξεις µπορούνε να λειτουργήσουνε και
σαν καταφύγιο από την πραγµατικότητα, πέρα από όλες τις άλλες λειτουργίες.
Σίγουρα δεν φαντάζει και ιδιαίτερα υγιής αυτή η προσέγγιση, αλλά κακά τα ψέµατα είτε ανοίγεις ένα βιβλίο, είτε την τηλεόραση, είτε την πόρτα µιας εκκλησίας ή
ενός οίκου ανοχής ενυπάρχει σ’ αυτή τη πράξη η ενδόµυχη επιθυµία να εισχωρήσεις σ’ ένα κόσµο που θα σε αποµακρύνει έστω και πρόσκαιρα από την καθηµερινότητά σου.
Ποιοί συγγραφείς σας επηρρέασαν;
Παραφράζοντας τον Μπουκόφσκι θα µπορούσα να πω ότι ο Μπέκετ είναι ο θεός
µου. Από εκεί κι έπειτα ακόµη προσπαθώ να χωνέψω τον Σελίν και κάθε ανάγνωση τού Μπλανσό αποτελεί και µια νέα αποκάλυψη.
Τί θα αλλάζατε από τη σηµερινή Ελλάδα;
Θα ήταν βολικότερο να σκεφτούµε τι δεν θα αλλάζαµε. Πάντως µέσα στο κλίµα
οικονοµικής κρίσης ακούµε συζητήσεις επί συζητήσεων για το τι πρέπει να γίνει,
να αλλάξει κτλ κτλ κτλ. ∆ύο πράγµατα σκέφτοµαι σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Από
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την µία ότι αυτή η κατάσταση µπορεί να σταθεί αφορµή για την αφύπνιση των
ελληνικών τεχνών, από την άποψη της στροφής προς την οικουµενικότητα, και
από την άλλη µου έρχεται στο µυαλό η ζωή τού παππού µου. Στα παιδικά µου χρόνια περνούσα µεγάλο µέρος των διακοπών µου στο χωριό τού παππού µου. Είχε
χτίσει µόνος του το πέτρινο σπίτι της οικογένειας σε µια γόνιµη περιοχή που την
ονοµάσαµε λιβάδι, είχε µια καλλιεργήσιµη έκταση, ενώ βοσκούσε παράλληλα και
πρόβατα. Μετακινούνταν πάντα µε άλογο, το οποίο χρησίµευε επίσης για την
µεταφορά ξυλείας και νερού από µια κοντινή πηγή, καθώς ηλεκτρικός φούρνος και
ύδρευση δεν υπήρχανε στο σπίτι. Πέρα από κάποια πράγµατα, όπως σαπούνι,
ζάχαρη και καφέ, όσο καιρό παρέµενα εκεί καταναλώναµε αποκλειστικά προϊόντα
παραγωγής µας, από κρέας, γάλα, λαχανικά έως τις φράουλες που µάζευα από
τους πρόποδες τού βουνού. Εκτός αυτού δεν θυµάµαι ποτέ τον παππού µου να
κρατάει χρήµατα στα χέρια του. Ήταν σαν τον Θορώ αλλά απολιτικοποιηµένος.
Τί σας αρέσει από (σ)την Άρτα;
Ο εγκλωβισµός και η αποµόνωση που οδηγεί στην εσωστρέφεια.

Ο Ευθύµιος Σακκάς

Τί δεν σας αρέσει από (σ)την Άρτα;

γεννήθηκε στην Άρτα το 1980

Ο εγκλωβισµός και η αποµόνωση που οδηγεί στην εσωστρέφεια. Πλάκα κάνω, εν

και σπούδασε στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.

µέρει. Μου αρέσει το κάστρο, οπότε νοµίζω ότι καλύπτονται και οι δύο απαντήσεις.
Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;
Σύντοµα θα εκδοθεί το πρώτο µου µυθιστόρηµα, οπότε απολαµβάνω την διαδικασία που είναι πρωτόγνωρη για ‘µένα αυτή τη στιγµή. Από εκεί κι έπειτα… α ναι,
να επιβιώσω.
Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, από τους γονείς σας;
Να έχω υποµονή, να παρατηρώ σιωπηλός, ιδιαίτερα όταν παραβρίσκοµαι σε καταστάσεις που εκτροχιάζονται, και να µην τα παραλέω. Μήπως το παράκανα αυτή τη
φορά;
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