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EDITORIAL

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

6

Θ Ε Μ Α Τ Α

Η

κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου δείχνει να προχωράει χωρίς
σχέδιο, απαράσκευη, απροετοίμαστη για το μέλλον της χώρας.
Εκτός αν θεωρηθεί σχέδιο η άνευ όρων υποταγή της στους δανειστές
μας. Τα περί διαπραγμάτευσης με την τρόικα και πιστολιών στο τρα-

πέζι μόνο ως αστεία ακούγονται πλέον. Αν υπήρχε μια δυνατότητα διαπραγμάτευ-

6

σης για την αποπληρωμή του δυσβάστακτου χρέους , χωρίς τα τοκογλυφικά επιτόκια που μας επέβαλλαν τελικά, ήταν στην αρχή της θητείας αυτής της κυβέρνησης,

Ο Βαγγέλης Παπαχρήστος
μιλάει στον Ντίνο Γιώτη
για την αποτυχία της κυβέρνησης

τότε που η απειλή της χρεωκοπίας εκ μέρους μας, με τις γαλλογερμανικές τράπεζες φορτωμένες με ελληνικά τοξικά ομόλογα, είχε νόημα. Όλη η ευρωζώνη κινδύνευε να πιάσει φωτιά τότε από μια χρεωκοπία της Ελλάδας και αυτό το γνώριζαν
καλά οι εταίροι μας. Τότε θα μπορούσαμε διαπραγματευόμενοι και γιατί όχι εκβιάζοντας με το πιστόλι αληθινά γεμάτο στο τραπέζι, να κερδίσουμε χρόνο και χρήμα.

8

Γιώργος Παπανδρέου
Για την αποποινικοποίηση
των ναρκωτικών

Σήμερα μας έχουν βάλει αυτοί το μαχαίρι στο λαιμό και τρέχουμε να πάρουμε από
τη σύνταξη της γιαγιάς και τη ΔΕΗ του παππού για να ξεχρεώσουμε τα δάνεια, ενώ
οι φοροφυγάδες συνεχίζουν να… πένονται. Όχι βέβαια ότι ο κίνδυνος της κατάρ-

8

ρευσης έχει παρέλθει οριστικά, όμως έχει μειωθεί σημαντικά για τις χώρες τους,
που ήδη έχουν απαλλαχθεί από το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών ομολόγων. Για
αυτό σήμερα, που είμαστε λιγότερο επικίνδυνοι για την ευρωζώνη, οι εταίροι μας
δείχνουν με μεγαλύτερη ευκολία την πόρτα της εξόδου από το ευρώ. Η κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ υπέγραψε το μνημόνιο υποταγής της χώρας μας στους ξένους, περιορίζοντας ή εκχωρώντας κομμάτια της εθνικής μας κυριαρχίας, όπως και επισήμως

14

ομολογήθηκε. Πήρε τα σκληρότερα μέτρα που εφαρμόσθηκαν ποτέ σε αυτόν τον
τόπο τις τελευταίες δεκαετίες, καταστέλλοντας με τη βία τις αντιδράσεις και οδη-

Σπύρος Σιάκας
Συνέντευξη στον Ντίνο Γιώτη

γώντας έναν ολόκληρο λαό σε απόγνωση. Έβγαλε στο σφυρί δημόσια περιουσία σε
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κρίσιμους τομείς της οικονομίας, υποθηκεύοντας την αυτοδιάθεση της χώρας. Προχωράει σε μαζικές απολύσεις με σύνθημα «ένας εργαζόμενος σε κάθε σπίτι».
Από την άλλη ο λαός παραζαλισμένος από τα συνεχόμενα φοροεισπρακτικά ντιρέκτ της κυβέρνησης δείχνει να παραπαίει αβοήθητος. Σκληρές συντεχνίες αγωνίζονται για τα κεκτημένα τους και μόνο. Διανοούμενοι και καλλιτέχνες επιλέγουν να

Σ Τ Η Λ Ε Σ

τυρβάζουν περί άλλων. Δημοσιογράφοι μετατρέπονται σε μεγάφωνα των πολιτικών
και οικονομικών ελίτ. Ο τοκετός της μεταπολίτευσης συνεχίζεται επώδυνος, χωρίς
ακόμα να έχει γεννηθεί το καινούριο. Τα υπερηχογραφήματα-δημοσκοπήσεις δείχνουν σε υψηλά ποσοστά πως ο κόσμος βαρέθηκε να βλέπει το ίδιο έργο να παί-

4. “Οι κοπρίτες”

Από τον Eυρυπίδη Ντοκομέ
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ζεται στην μεταπολιτευτική σκηνή από το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, περιμένοντας να έρθει
κάτι διαφορετικό, χωρίς ακόμα να μπορεί να το ορίσει. Η πολιτική έκφραση των
νέων συσχετισμών που διαμορφώνονται στην κοινωνία, παραμένει ζητούμενο.
Στο μεταξύ ο πρωθυπουργός και διάφοροι αποτυχημένοι υπουργοί επιμένουν να
απονέμουν στους εαυτούς τους ρόλο εθνοσωτήρα. Στην Ιαπωνία θα είχαν αυτοκτο-

4. Τα Δημοτικά

νήσει ακόμα και για τις φωτοτυπίες που μοιράζουν στα σχολεία.
Καλό φθινόπωρο.

A

Υ.Γ. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα ή έξω από το ευρώ;

10. Βιβλίο

Από τον Κώστα Κατσουλάρη
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ντίνος Γιώτης
ΑRT DIRECTOR: Κατερίνα Καρανάσου
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Κώστας Κατσουλάρης, Αγνή Ιωάννου, Ευθύμιος Σακκάς, Δημήτρης Νάκης,
Ευρυπίδης Ντοκομές, Αντίλογος

11. Μουσική

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αrta Press,

Από τον Ευθύμιο Σακκά

12. Ψηφιακός κόσμος
Από τoν Δημήτρη Νάκη
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Θωμάς Ξυλογιάννης, Τηλ.: 6945 834691
WEB DESIGNER: Utopia
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΕΛΛΑΣ, Μάνης 10, 16ο χλμ. Λ.Λαυρίου, Παιανία
ΕΚΔΟΤΗΣ: Παναγιώτης Γιώτης
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: 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: ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΥΛΗ, μικτή τεχνική.

13. Gadgets
Από τoν Δημήτρη Νάκη

(Από την ομαδική έκθεση με θέμα “Το δέντρο”
των: Τατιάνας Ζώη, Μαρίας Ξενούλη, Χρήστου Κωνσταντέλλου
στον εκθεσιακό χώρο parapera στην Αθήνα, από 10/9/11-1/10/11)
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ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Η ΤΕΡΝΑ ΞΑΝΑΡΧΕΤΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Το άλυτο πρόβλημα της διαχείρισης και προστασίας του πολύπαθου Αμβρακικού
κόλπου έρχεται ξανά στην επικαιρότητα με αφορμή την τελευταία συνεδρίαση
της επιτροπής περιβάλλοντος, χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο σύλλογος "Ενεργοί Πολίτες Αμβρακικού" κατηγορεί τον
Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη ότι με την έγκριση για αύξηση
της δυναμικότητας της ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε. ουσιαστικά ανοίγει
την κερκόπορτα για να αυξηθεί η δυναμικότητα και των 21 μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στον κόλπο, μετατρέποντας έτσι το
Εθνικό Πάρκο Αμβρακικού σε Πάρκο ιχθυοκαλλιεργειών Αμβρακικού.
Σε ανακοίνωση-απάντηση η Περιφέρεια αναφέρει ότι η Επιτροπή, που δεν είναι
αποφασιστικό όργανο, γνωμοδότησε αρνητικά σε αίτημα της συγκεκριμένης
μονάδας για μετεγκατάσταση σε άλλη θέση του Αμβρακικού Κόλπου, ενώ όσον
αφορά την γνωμοδότηση για αύξηση της δυναμικότητας σημειώνει ότι η μονάδα

Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ προσπαθεί να εγκατασταθεί στα Θεοδώριανα από το 1997, μολονότι οι γνωμοδοτήσεις
της Πολιτείας, επί των συνεχών αιτήσεών της, είναι αρνητικές. Το
πρώτο της σχέδιο προέβλεπε την κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρησιμοποιούσε το νερό των
δυο χειμαρροπόταμων (Μουζακίου και Άσπρης Γκούρας) ισχύος
4,6 MW.
Το έργο αυτό ακυρώνεται από το ΣτΕ, μετά από προσφυγή κατοίκων και φορέων των Θεοδωριάνων με την υπ’ αριθμ:928/2004
απόφασή του. Το 2008 η ΤΕΡΝΑ επανέρχεται με νέα αίτηση για
την κατασκευή δυο υδροηλεκτρικών, ένα σε κάθε ποτάμι αυτή τη
φορά, 3,9 MW και 3 MW αντίστοιχα. Η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν εγκρίνεται από την Υπηρεσία Νεώτερων
Μνημείων της Περιφέρειας Ηπείρου και επιστρέφεται στην εταιρεία. Το 2010 η εταιρεία επανακαταθέτει τις ίδιες μελέτες τροποποιημένες , ως προς την ισχύ τους, σε 2,8 MW για το κάθε
έργο. Ακολουθεί η ομόφωνη απόφαση της Ν.Ε.ΧΩ.ΠΕ. Νομού
Άρτας (8-1-2010), η οποία δεν συμφωνεί με την κατασκευή των
παραπάνω έργων και τέλος έρχεται η αρνητική γνωμοδότηση της
Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (1-5-2010).
Σήμερα η εταιρεία επανέρχεται για τέταρτη φορά, καταθέτοντας
στη ΡΑΕ νέα αίτηση τροποποίησης της άδειας παραγωγής, ως
προς την εγκατεστημένη ισχύ, από 2,5 σε 2,0 ΜW.
Με ένα εργοστάσιο (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) ήδη να λειτουργεί εδώ από το
2000, παραβιάζοντας συχνά τους περιβαλλοντικούς όρους, και
την τοπική κοινωνία να αντιτίθεται σφοδρά σε άλλα έργα, η μόνη
πρόταση της ΤΕΡΝΑ που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από
κατοίκους και φορείς της περιοχής είναι μία: στην επόμενη αίτησή της να αιτείται μηδέν μεγαβάτ. A

λειτουργεί ήδη σήμερα με μεγαλύτερη δυναμικότητα.Τέλος, κατηγορηματικά
επισημαίνει ότι οι δεξαμενές καυσίμων και οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας θα
φύγουν από τον Αμβρακικό. Στην ίδια συνεδρίαση ο επικεφαλής της παράταξης
ΑΥΡΙΟ Γιάννης Παπαδημητρίου ζήτησε την άμεση απομάκρυνση όλων των
μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, τονίζοντας ότι ο Αμβρακικός, όπως τεκμηριώνει
πληθώρα επιστημονικών μελετών, κινδυνεύει να μετατραπεί σε νεκρή θάλασσα.
Ταυτόχρονα κατήγγειλε ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες στη θέση "Λασκάρα» έχουν
αυξήσει παράνομα τη δυναμικότητα της μονάδας. A

ZHTΟΥΝTAI
συνεργάτες πλήρους ή μερικής απασχόλησης για το διαφημιστικό
τμήμα της ARTA PRESS (έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση)
Στείλτε σύντομο βιογραφικό: artapress@yahoo.gr

Του EΥΡΥΠΙΔΗ ΝΤΟΚΟΜΕ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΑΣ
ΕΡΠΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο Ευθύμιος Σακκάς, που υπογράφει τη στήλη
της μουσικής, “έρπει” στα αχαρτογράφητα
βάθη του εσωτερικού του κόσμου, χαρίζόντάς μας ένα συναρπαστικό ταξίδι αυτογνωσίας και ταυτόχρονα συνειδητοποίησης του
“άλλου εαυτού” μας. Γραφή τολμηρή και
ιδιόρρυθμη που είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε το 2006, όταν πήρε το πρώτο βραβείο
στον 1ο διαγωνισμό διηγήματος που είχε
διοργανώσει η ARTA PRESS με το Μεταίχμιο. Ο Ευθύμιος Σακκάς γεννήθηκε στην
Άρτα το 1980, σπούδασε στη Φιλοσοφική
Σχολή Αθηνών. Οι «Σημειώσεις μιας έρπουσας προσωπικότητας» είναι η πρώτη νουβέλα που εκδίδει (εκδόσεις Γαβριηλίδη). A

Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΤΗΣ Ν.Ο.Θ.Α.

Η Νέα Ομάδα Θεάτρου Άρτας προετοιμάζεται να υποδεχθεί τον θεατρικό χειμώνα , ανεβάζοντας την “Φρουτοπία” του Ευγένιου Τριβιζά και
τις “Δούλες” του Ζαν Ζενέ, Έργα εκ διαμέτρου αντίθετα, δύσκολα και
απαιτητικά, τα οποία Ν.Ο.Θ.Α στοχεύει να προσεγγίσει με τρόπο καθαρά θεατρικό, υπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο τους λόγους για τους
οποίους δημιουργήθηκε πέρυσι: την ενίσχυση της θεατρικής υποδομής
και τη βελτίωση του επιπέδου της θεατρικής παιδείας στην πόλη της Άρτας

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

ΠΕΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

CAFE ΜΝΗΜΕΙO

Τ.Ε.Ι.

CAFE ΣΗΜΕΙΟ

ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
CAFE PUENTE
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ-Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ
CAFE DA LU
ΑΡΤΑΣ (ΓΑΒΡΙΑ)
CAFE COTTON PLUS
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
ΜΠΑΚΑΛΙΚΑΤΕΣΕΝ
CAFE JACKSON
ΦΙΛΟΘΕΗ IN TIME CAFE
CAFE CASA

ΜΕΝΙΔΙ
CAFE OCEAN

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
DALI CAFE
eNVy
THERAPY BAR
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

Κύριε Βουλευτά, ομολογείται όλο και από περισσότερους ότι η ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική, με το Μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο,
έχει αποτύχει. Σας θυμίζω, για παράδειγμα, τις δηλώσεις Γιούνγκερ για
το Μνημόνιο και την πρόσφατη έκθεση Γραφείου Προϋπολογισμού της
Βουλής. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, η κυβέρνηση επιμένει σε αυτή;
Η αρχική αμφισβήτηση ήταν επόμενο, εκ των αποτελεσμάτων, να εξελιχθεί σε ομολογία αποτυχίας. Οι υποστηρικτές του Μνημονίου και του
Μεσοπρόθεσμου δεν ήθελαν να δουν ότι οι αριθμοί δεν έβγαιναν και ότι η
πολιτική τους ήταν αδιέξοδη. Ότι ήταν μια λάθος συνταγή στηριγμένη σε
μια λάθος διάγνωση και πως μόνο με την αλλαγή της αγωγής θα αυξάνονταν οι δυνατότητες για θεραπεία. Έτσι η κυβέρνηση και το οικονομικό της
επιτελείο αντιμετώπισαν την «πνευμονία» με συνταγή «γρίπης». Τελικά η
κυβέρνηση, εμμένοντας στις επιλογές της, παρά τις τεράστιες θυσίες του
ελληνικού λαού, το μόνο που πέτυχε ήταν να χωθούμε ακόμη πιο βαθιά
στη κρίση, να χάσουμε χρόνο και διαπραγματευτικά εργαλεία, με μόνους
κερδισμένους τους δανειστές μας. Με τις πολιτικές της εμμονές έσκαψε
από μόνη της ένα λάκκο που όλο και βαθαίνει. Η οικονομία ακινητοποιημένη, το χρέος ανεξέλεγκτο, το δημοσιονομικό έλλειμμα από 7,6 % του
ΑΕΠ που ήταν ο στόχος με βάση τις δεσμεύσεις του Μεσοπρόθεσμου φαίνεται ότι θα αγγίξει το 10% και ο στόχος του μηνιαίου ρυθμού εσόδων στα
5,8 δις να φθάνει οριακά στο 4, 3 δις. Εκτός τούτων, ο εργασιακός μεσαίωνας που έχει ξεκινήσει στην αγορά εργασίας, έχει σμπαραλιάσει και το
τελευταίο ίχνος αισιοδοξίας στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό.

μ∞°°∂§§∏™
¶∞¶∞Ãƒ∏™Δ√™
“ªﬁÓÔÈ ÎÂÚ‰ÈÛÌ¤ÓÔÈ
ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜”
Ο Βαγγέλης Παπαχρήστος είναι οικονομολόγος
και νυν ανεξάρτητος βουλευτής Πρέβεζας.
Στέλεχος του ΚΚΕ για χρόνια,
αποχώρησε το 1989, διαφωνώντας
με το σχηματισμό της Κυβέρνησης
ΝΔ-Συνασπισμού και την παραπομπή
του Ανδρέα Παπανδρέου.
Στη συνέχεια πέρασε στο ΠΑΣΟΚ
και υπήρξε συνεργάτης
του Γιώργου Παπανδρέου
στο υπουργείο Εξωτερικών.
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Ωστόσο η «ανάπτυξη» είναι μια λέξη που η κυβέρνηση χρησιμοποιεί σε
κάθε εξαγγελία της.
Οι λέξεις και οι εξαγγελίες παραμένουν «αδειανά πουκάμισα» όταν δεν
συνοδεύονται από τις ανάλογες πολιτικές. Στην Ελλάδα, ολόκληρη τη
μεταπολεμική περίοδο, είχαμε μια συνεχή εισροή πόρων από το εξωτερικό. Στην αρχή είχαμε το μεταναστευτικό και το ναυτιλιακό, μετά ήλθε ο
τουρισμός, στη συνέχεια οι ευρωπαϊκοί πόροι και κατά την τελευταία
δεκαετία ο εύκολος και φθηνός δανεισμός. Αυτό διαμόρφωσε μια εσωτερική δομή όπου οι τομείς που παράγουν για την εσωτερική αγορά (εμπόριο, κατασκευές) να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από τους τομείς
που παράγουν για την εξωτερική αγορά. Για να αντιστραφεί αυτή η αυθόρμητη κίνηση της αγοράς χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική, ένα
νέο αναπτυξιακό σχέδιο που θα δίνει προτεραιότητα σε κλαδικές και περιφερειακές πολιτικές, δηλαδή θα επιλέξει κλάδους τους οποίους μπορεί η
χώρα να στρέψει εξωστρεφώς και που θα βάζει τα τρία αναπτυξιακά εργαλεία - την αγορά, το κράτος και τις τράπεζες- στην υπηρεσία αυτού του
στόχου. Έχοντας καθαρό το μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό στόχο τα βραχυπρόθεσμα μέτρα τόνωσης της αγοράς πρέπει να συντονιστούν με αυτόν.
Δυστυχώς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δεν κινείται σε αυτή τη
κατεύθυνση. Η κυρίαρχη αντίληψη προβάλει το σχήμα: η ανάπτυξη θα
προέλθει από την αύξηση των εξαγωγών. Για να αυξηθούν οι εξαγωγές θα
πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί
θα πρέπει να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα, να μειωθεί η κρατική
παρέμβαση, να απελευθερωθεί η αγορά εργασίας και να μειωθούν οι
μισθοί. Είναι το γνωστό νεοφιλελεύθερο ιδεολογικό σχήμα που δίνει
βάρος στις οριζόντιες πολιτικές, αδυνατώντας να διαγνώσει τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Έτσι η κυβέρνηση έχει καταντήσει να παίζει τον άχαρο ρόλο του διαχειριστή αλλότριων πολιτικών και
όχι τον γενεσιουργό κοινωνικών προσδοκιών και ελπίδων.
Για παράδειγμα στις αποκρατικοποιήσεις. Μπορεί, κατά τη γνώμη σας, να
έχουμε εθνικό πλεόνασμα, μέσω των εκτενών αποκρατικοποιήσεων σε
βασικούς τομείς της οικονομίας, που η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί, έναντι
των δανειστών μας, να κάνει;
Πρώτον, και το έχω ξαναπεί από το βήμα της βουλής, μια χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας δεν κάνει αποκρατικοποιήσεις. Δεύτερον, άλλο
πράγμα αποκρατικοποιήσεις βάση σχεδίου και με γνώμονα το συμφέρον
της χώρας και άλλο εκποίηση του πλούτου μας σε κερδοσκόπους και
δανειστές υπό όρους εκβιασμού. Τρίτον, ο στόχος των 50 δις ευρώ που
ετέθη μέχρι το 2015 από αποκρατικοποιήσεις είναι ανέφικτος και κανένας
σοβαρός αναλυτής δεν πιστεύει ότι θα πιαστεί. Εύλογα προβάλει το ερώτημα: γιατί τότε ετέθη; Έχω την άποψη, και ημέρα την ημέρα επιβεβαιώνεται, ότι οι δανειστές μας το κάνουν για να έχουν ένα ισχυρό διαπραγματευτικό εργαλείο και να μπορούν να κάμψουν τις όποιες αντιστάσεις
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εμφανισθούν στις επιλογές των ιδιωτικοποιήσεων που θέλουν να επιβάλλουν. Διαφορετικά διαπραγματεύεσαι επί μέρους επιλογές εάν ο
στόχος είναι 20 δις και εσύ πιάνεις 18-19 δις και διαφορετικά εάν ο στόχος είναι 50 δις και δεν μπορείς να πιάσεις ούτε τα μισά. Τότε επιχειρήματα όπως η στρατηγική σημασία μιας επιχείρησης για την ανάπτυξη,
μοιάζουν αδύναμα. Είναι μια προετοιμασία διαπραγματευτική ώστε οι
επιλογές των δανειστών μας να είναι και οι διαταγές τους.
Λέγεται ότι η κρίση στην ευρωζώνη είναι κατεξοχήν κρίση των τραπεζών της Ευρώπης. Ακόμα και η κα Λαγκάρντ, η πρόεδρος του ΔΝΤ,
αναφέρθηκε πρόσφατα στις τράπεζες, οι οποίες στην ουσία υποβάλλουν την πολιτική ατζέντα στην ήπειρο. Ποιός κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι ο ρόλος των τραπεζών στην Ελλάδα αλλά και στην ευρωπαϊκή σκηνή, βλέπε ΕΚΤ, σήμερα;
Πρέπει κάποια στιγμή ο κάθε κατεργάρης να μπει στον πάγκο του. Αυτό
θα πρέπει να γίνει και με τις τράπεζες. Θα αναφέρω μονάχα ένα στοιχείο από τον διευθυντή της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Αγγλίας, όπου δείχνει ότι από το 1870 μέχρι το 1970 τα περιουσιακά στοιχεία του τραπεζικού συστήματος ήταν περίπου στο 50%
του ΑΕΠ. Από τα μέσα τις δεκαετίας του΄70 έως το 2008 δεκαπλασιάστηκαν, έφτασαν πέντε φορές το ΑΕΠ. Το ίδιο συμβαίνει σε όλη την
Ευρώπη και στην Αμερική. Η πορεία αυτή συνοδεύεται με μια αύξηση
των κερδών του χρηματοπιστωτικού τομέα και μείωση των κερδών του
πραγματικού τομέα, όχι μόνο δηλαδή γίνεται ανακατανομή σε βάρος
των εργαζομένων αλλά γίνεται και μέσα στα κέρδη ανακατανομή προς
όφελος των κερδών του χρηματοπιστωτικού τομέα .
Η χώρα μας -όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη- έχει ένα τεράστιο
χρέος το οποίο διογκώνεται καθημερινά. Το κόστος για την εξυπηρέτηση των τόκων και των χρεολυσιών είναι δυσθεώρητο. Η εξυπηρέτησή
του θα απαιτούσε η χώρα να έχει τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα πολύ πάνω από το 6% - για πολλά χρόνια, πράγμα που θα στραγγάλιζε
την ανάπτυξη και θα συνέθλιβε τους πολίτες. Άρα το χρέος δεν είναι
διατηρήσιμο. Συνεπώς αυτό που πρέπει να γίνει είναι να έλθουν οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους σε ένα τέτοιο επίπεδο που να μπορεί να
εξυπηρετηθεί χωρίς να υπονομεύει την ανάπτυξη και την κοινωνική
συνοχή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με αναδιάρθρωση του χρέους η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους. Αυτό που πρέπει να συζητηθεί είναι ποιο θα είναι το ύψος της,
ποια θα είναι τα κριτήρια και ποιοι θα είναι οι παίχτες που θα την οργανώσουν. Θα μπει η Κεντρική Τράπεζα στο παιχνίδι έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των χωρών και όχι των Τραπεζών; Θα είναι η
αναδιάρθρωση προς όφελος των πιστωτών ή προς όφελος των οφειλετών; Όλα αυτά αποτελούν ζήτημα διαπραγμάτευσης. Οποιαδήποτε πρόταση συζητείται στην ευρωπαϊκή ένωση για τη διαχείριση του χρέους
και της κρίσης και αγνοεί το πρόβλημα του τραπεζικού συστήματος δεν
μπορεί να περπατήσει.
Τελικά, με τη σημερινή οικονομική δομή της ευρωζώνης μπορεί να σταθεί το πολιτικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σκάφος που έγινε για καιρούς «Μπονάτσας». Οι ναυπηγοί της δεν είχαν προβλέψει συνθήκες «Άγριας Δύσης».
Η σύγχρονη κρίση είναι και κρίση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου ανάπτυξης. Δυστυχώς στην Ευρώπη ο νεοφιλελευθερισμός συνταγματοποιήθηκε με τη μορφή του Μάαστριχ, του Συμφώνου Σταθερότητας κλπ.
Άρα οι δυνάμεις που τον αντιπαλεύουν δεν έχουν μόνο πολιτικά εμπόδια να λύσουν αλλά και νομικά. Σε μια εποχή που ζητάει νέες απαντήσεις, αν οι δυνάμεις που αντιτίθενται στις νεοφιλελεύθερες λογικές μείνουν εγκλωβισμένες σε θεσμικά δεσμά και σε στερεότυπα ξόρκια και
δεν αλλάξουν πολιτική κινδυνεύουν να αλλάξουν φυσιογνωμία. Είναι
επείγον να βάλουν στο επίκεντρο της πολιτικής τους βασικά ζητήματα,
όπως την αλλαγή της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, την τιθάσευση του
χρηματοπιστωτικού συστήματος, την αναδιανομή εισοδήματος που αποτελεί τη ρίζα της σύγχρονης κρίσης, την επεξεργασία νέων θεσμικών
εργαλείων που θα θωρακίζουν την οικονομική ανάπτυξη και θα προστατεύουν τους λαούς από την απληστία των Banksters και την ασυδοσία
των διαφόρων επιτηδείων και κερδοσκόπων. Δεν μπορούν να λυθούν
νέα προβλήματα με παλιά εργαλεία. Μετά τη κρίση του ΄29 η πολιτική
τάξη πίστεψε ότι μπορεί να συνεχίσει όπως και πριν. ΄Ηλθε όμως η κρίση
του ‘33 – ’37 προς διάψευση και υπενθύμιση ότι τα νέα προβλήματα δε
λύνονται με τους παλιούς τρόπους. A
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ*:ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

√ °πøƒ°√™
¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À
ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· Ù· Ó·ÚÎˆÙÈÎ¿
∞ÔÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ Ó·ÚÎˆÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÚÔ ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· Ó·ÚÎˆÙÈÎ¿
Ô˘ ¤‰ˆÛÂ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈﬁÙËÙ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË.
ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ, Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜, ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜
ÙË˜ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È
ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÌÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·˜: ¿Óˆ ·ﬁ 300
¿ÓıÚˆÔÈ Âı·›ÓÔ˘Ó Î¿ıÂ ¯ÚﬁÓÔ ÏﬁÁˆ
ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÛÎÏËÚÒÓ Ó·ÚÎˆÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ÂÓÒ
ÛÙÈ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹
¤ÁÎÏÂÈÛÙÔÈ ÂÚ›Ô˘ 4.500 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÓﬁÌÔ˘ ÂÚ› Ó·ÚÎˆÙÈÎÒÓ.
ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È
Ë Î·ÙÔ¯‹ Ó·ÚÎˆÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÂ ·ÚÈıÌﬁ ‹ ¤ÎÙ·ÛË
Ô˘ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÌﬁÓÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË
ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË, ‰ÂÓ ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È. øÛÙﬁÛÔ ‰ÂÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ
ÙË ÌÈÎÚÔÔÛﬁÙËÙ· Ó·ÚÎˆÙÈÎÒÓ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È
ÁÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÒÛÙÂ Ó· ·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ ·ÙÈÌÒÚËÙÔ˜
Ô ‰Ú¿ÛÙË˜, ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË
·ﬁ Ù· ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ·. ΔÈÌˆÚÂ›Ù·È, ﬁÌˆ˜, ÌÂ ÎÚ¿ÙËÛË
Ì¤¯ÚÈ ÙÚÂÈ˜ Ì‹ÓÂ˜ Î·È ÚﬁÛÙÈÌÔ Ì¤¯ÚÈ ¯›ÏÈ· Â˘ÚÒ,
ﬁÔÈÔ˜ Î·ÏÏÈÂÚÁÂ› Ê˘Ù¿ Î¿ÓÓ·‚Ë˜ ÛÂ ·ÚÈıÌﬁ
Ô˘ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÌﬁÓÔÓ ÁÈ· ·ÙÔÌÈÎ‹ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛË
Î·È ¤ÍÈ Ì‹ÓÂ˜ Î·È ÚﬁÛÙÈÌÔ Ì¤¯ÚÈ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â˘ÚÒ
ﬁÔÈÔ˜ Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÛÂ ‰ËÌﬁÛÈÔ ¯ÒÚÔ.
∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ·Ú¿ÓÔÌË ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚÎˆÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ,
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·ÎÔ‡ÚÁËÌ· Î·È ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È ÌÂ ÈÛﬁ‚È·
Î¿ıÂÈÚÍË, ‹ ÌÂ Î¿ıÂÈÚÍË 5-20 ÂÙÒÓ
Î·È ÌÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹ ÔÈÓ‹ Ì¤¯ÚÈ 600.000 Â˘ÚÒ.
∫·Ù¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔÛ¯Â‰›Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ë ¡¢ Î·È ÙÔ ∫∫∂,
ÂÓÒ ˘¤Ú Ô ™À¡ Î·È Ë ¢∏ª∞ƒ.
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Με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση, αναδημοσιεύουμε μια παλιότερη συνέντευξη του
Γιώργου Παπανδρέου, τότε Αναπληρωτή Υπουργό Eξωτερικών.
Ο σημερινός πρωθυπουργός το έχει πει δημοσίως: παλιά -πολύ παλιά
και στην Aμερική- δοκίμασε χασίς. Mαριχουάνα συγκεκριμένα. H δήλωση δεν ξάφνιασε βεβαίως κανέναν από όλους αυτούς που συμμετείχαν
στα «φοιτητικά πάρτι» των δεκαετιών ’60, ’70.
H εξομολόγηση αυτή πάντως του υπουργού δεν έγινε ευμενώς δεκτή
από όλους. Oι περισσότεροι εξετίμησαν την τόλμη του (το λιγότερο). Oι
λιγότεροι άρχισαν να γράφουν επιστολές διαμαρτυρίας.
To πρόβλημα των ναρκωτικών έρχεται κατά καιρoύς στην επικαιρoτητα,
κάποιες φορές με υπερβολικό τρόπο. Ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος;
Πιστεύω ότι μόνο χωρίς πανικό και φόβο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
το πρόβλημα. H δίωξη, η αυστηρή ποινή στον έμπορο είναι επιβεβλημένη. Όμως, ο χρήστης αντιμετωπίζεται ορισμένες φορές σαν εγκληματίας,
ενώ πρόκειται για «ασθενή». Όποιος είναι εξαρτημένος από τοξικές
ουσίες έχει προβλήματα υγείας, προβλήματα ένταξης στην κοινωνία, και
σίγουρα η αντιμετώπισή του με κατασταλτικά μέσα δεν λύνει το πρόβλημα. Aντιθέτως, τον αναγκάζει να μπει όλο και περισσότερο στο περιθώριο, να μπλεχθεί με την εγκληματικότητα και, ουσιαστικά, να ταυτιστεί με
όλη αυτή τη «μαφιόζικη παραοικονομία». Mια παραοικονομία που αποκομίζει τεράστια κέρδη από το εμπόριο των ναρκωτικών, λόγω του μεγάλου
ρίσκου που παίρνουν οι έμποροι. Θα σας θυμίσω ότι στις HΠA, επί εποχής Pίγκαν, υπήρξε έντονη καταστολή. Aπό τη μια, κατάφεραν να χτυπήσουν τη χρήση μαριχουάνας, από την άλλη, όμως, αυξήθηκε η χρήση των
σκληρών ναρκωτικών. Ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα που θα μπορούσε
να φανταστεί κανείς. H θέση της αποποινικοποίησης δεν είναι υπέρ των
ναρκωτικών, όπως θεωρούν κάποιοι ηθικολογούντες.
Oυσιαστικά, περιγράψατε τον φαύλο κύκλο των ναρκωτικών: καταστολή, παρανομία, εξάρτηση. Πιστεύετε ότι, με την αποποινικοποίηση της
χρήσης της κάνναβης, είναι δυνατόν να σπάσει αυτός ο κύκλος της
εξάρτησης;
Πρώτα από όλα, για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, γενικά είμαι κατά της
χρήσης των ναρκωτικών, τα οποία αποτελούν τον υπ’ αριθμόν 1 κίνδυνο
στις αναπτυγμένες κυρίως κοινωνίες. Ωστόσο, δεν μπορείς να συμπεριλάβεις στην ίδια κατηγορία τις συνέπειες από τη χρήση της κάνναβης μ’
αυτές από τη χρήση των σκληρών ναρκωτικών, όπως είναι η ηρωΐνη, το
ecstasy, το LSD παλαιότερα κ.λπ.
Tι προσπάθειες γίνονται, όμως, για την ενημέρωση της νεολαίας, ώστε
να μην υπάρχει σύγχυση γύρω από το θέμα αυτό;
Προσωπικά, εμπιστεύομαι τη νεολαία. Πιστεύω ότι αρκεί η αλήθεια, η
σωστή ενημέρωση. Mόνο έτσι ο νέος άνθρωπος θα αισθανθεί υπεύθυνος
και ώριμος να αποφασίσει τι είναι σωστό και τι θέλει ο ίδιος για τον εαυτό
του. Δυστυχώς, η πολιτεία δεν μας έχει συνηθίσει σε μια τέτοια στάση.
Aντιμετωπίζει τους νέους καχύποπτα, πατερναλιστικά, σαν να μην έχουν
γνώση, συνείδηση, προσωπικότητα και δυνατότητα κρίσης. Διαπιστώνοντας την ανειλικρίνειά μας στο θέμα της κάνναβης, θεωρούν -και δικαιολογημένα- αναξιόπιστη και τη θέση μας για τα σκληρά ναρκωτικά. Έτσι
μετά είναι εύκολο να τα συνδέσουν. Eμείς, ουσιαστικά, είμαστε υπεύθυνοι για τη σύνδεση της κάνναβης με τα σκληρά ναρκωτικά, γι’ αυτό πρέπει να πούμε ότι τα μεν έχουν αυτές τις επιπτώσεις και η κάνναβη τις
άλλες.
Προκρίνετε έναν διαχωρισμό, λοιπόν...
Δεν είναι δική μου η πρόκριση, είναι η επιστημονική αλήθεια. Eίναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους κατέταξαν την κάνναβη μαζί με τα υπόλοιπα ναρκωτικά. Yπάρχουν πολλές θεωρίες και χρειάζεται να το δει κανείς
και ιστορικά το θέμα. Tο σημαντικό, όμως, σήμερα είναι ότι η χρήση της
κάνναβης αντιμετωπίζεται νομικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται και τα σκληρά ναρκωτικά.
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Kάτι τέτοιο τους μόνους που βοηθά στην πραγματικότητα είναι την
οργανωμένη μαφία και την εξάπλωση του εμπορίου των ναρκωτικών.
H σύγχυση που δημιουργείται διευκολύνει την εξάπλωση των σκληρών ναρκωτικών. Διάφορες παρέες έρχονται σε επαφή με ένα παράνομο κύκλωμα που, μέσω της κάνναβης, διοχετεύει σκληρά ναρκωτικά. Έτσι, ο χρήστης κάνναβης εισέρχεται σε ένα καθεστώς παρανομίας και, ως εκ τούτου, καθίσταται ευάλωτος στο να παρανομήσει στη
συνέχεια κι ο ίδιος.
Άρα, το ίδιο το πρόβλημα περιέχει και τη λύση του. Mήπως, βγάζοντας την κάνναβη από την παρανομία, ουσιαστικά αφαιρούμε την
«εξουσία της κάνναβης» από τα χέρια των εμπόρων;
Δεν λέω ότι η αποποινικοποίηση θα λύσει το πρόβλημα. Eίναι, όμως,
ένα από τα μέτρα που θα συμβάλουν στο να χτυπηθεί η μαφία. Aυτό
που θέλω να καταστεί σαφές είναι ότι αποποινικοποίηση δεν σημαίνει
διαφήμιση της κάνναβης, δεν λέω, καπνίστε χασίς, το αντίθετο υποστηρίζω: ένας υγιής και ισορροπημένος άνθρωπος δεν χρειάζεται
εξωτερικές επιδράσεις -και το εννοώ και για το αλκοόλ και για το τσιγάρο, τηρουμένων των αναλογιών φυσικά- για να αισθανθεί χαρά στη
ζωή του.

Tότε γιατί διστάζει η κυβέρνηση να εφαρμόσει μια πιο ριζοσπαστική πολιτική;
H κυβέρνηση έχει κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Yιοθέτησε τα προγράμματα μεθαδόνης, που ήταν μια παλιά πρόταση, και
τα εφαρμόζει, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.Θέλω να ξεκαθαρίσω,
όμως, ότι οι απόψεις που εκφράζω είναι προσωπικές. Δεν έχω την
ψευδαίσθηση ότι αύριο θα εφαρμοστούν, αλλά είναι θέσεις που μπορούν να βοηθήσουν σε ένα διάλογο για ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
Aυτό, όμως, που πρέπει να αποδεχθούμε όλοι μας είναι ότι η πολιτική
της καταστολής δεν πέτυχε.

Eφόσον έχετε συνειδητοποιήσει το πρόβλημα, γιατί δεν προχωράτε
σε μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση για τη λύση του;
Tώρα βάζεις ένα φιλοσοφικό πρόβλημα της πολιτικής γενικότερα:
πώς γίνονται οι αλλαγές. Eγώ πιστεύω ότι είναι θέμα διαλόγου και
διαπαιδαγώγησης όλων μας, της κοινής γνώμης, των νέων, βεβαίως,
αλλά και των πολιτικών. Δεν λέω ότι
η δική μου άποψη είναι η καλύτερη,
«H δίωξη, η αυστηρή ποινή στον έμπορο είναι
Eσείς δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ ναρλέω, όμως, ότι αυτή η άποψη πρέπει
επιβεβλημένη. Όμως, ο χρήστης αντιμετωπίζεται
κωτικά στη ζωή σας; Δεν έχετε καπνίνα συζητηθεί, όπως πρέπει να συζησει ποτέ μαριχουάνα;
ορισμένες φορές σαν εγκληματίας, ενώ πρόκειται
τηθούν και άλλες απόψεις. Aυτό,
Eπειδή ήδη έχω απαντήσει δημοσίως
για “ασθενή”. Όποιος είναι εξαρτημένος από τοξικές εξάλλου, προτείναμε και ως κυβέρνηστην ερώτηση αυτή, θεωρώ ότι δεν
ση. O πρωθυπουργός, σε συζήτηση
υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνομαι. ουσίες έχει προβλήματα υγείας, προβλήματα ένταξης με την Oλλανδική Προεδρία, δεν υιοΆλλωστε, ελάχιστα ενδιαφέρει η προθέτησε μεν την ολλανδική πρόταση
στην κοινωνία, και σίγουρα η αντιμετώπισή του
σωπική μου εμπειρία ή τι έκανε η δική
αλλά είπε, ας συζητηθούν όλες οι
με κατασταλτικά μέσα δεν λύνει το πρόβλημα.
μας γενιά πριν από αρκετά χρόνια.
απόψεις, ας ακούσουμε τα πειράματα
Aντιθέτως, τον αναγκάζει να μπει όλο και περισσότερο που έχουν γίνει στην Eλβετία, στη
Aκόμα και αν επιτραπεί η χρήση του στο περιθώριο, να μπλεχθεί με την εγκληματικότητα Γερμανία, ας ακούσουμε τι έχει να
χασίς, ο χρήστης από κάπου δεν πρέμας πει το παρατηρητήριο στη Λισακαι, ουσιαστικά, να ταυτιστεί με όλη αυτή
πει να το προμηθεύεται; Aν δεν υπάρβόνα. Kατά την τελευταία επίσκεψη
χει κάποιος τρόπος ελέγχου, ο χρήτου υπουργού Eξωτερικών της
τη «μαφιόζικη παραοικονομία».
στης δεν θα οδηγηθεί και πάλι στον
Oλλανδίας και προεδρεύοντος του
Mια παραοικονομία που αποκομίζει τεράστια κέρδη
έμπορο;
Συμβουλίου Yπουργών της Eυρωπαϊαπό το εμπόριο των ναρκωτικών».
Δεν μιλάω για μια τέτοιου είδους νομικής Ένωσης, του έθεσα προσωπικά
μοποίηση. Σαφώς, υπάρχει ανάγκη
το θέμα της ανάληψης πρωτοβουλίας
ελέγχου της παραγωγής και της εμπορίας. Σε μια πρόταση που είχαγια την αντιμετώπιση των ναρκωτικών στην E.E. Προτείναμε να διορμε συνυπογράψει παλιότερα με μερικούς βουλευτές υποστηρίζαμε τη
γανωθεί ένα συμπόσιο-συζήτηση για την αντιμετώπιση του προβλήδυνατότητα του χρήστη κάνναβης να καλλιεργεί στο σπίτι του μια
ματος των ναρκωτικών σε όλες τις παραμέτρους του -της υγείας, του
μικρή ποσότητα για δική του μόνο χρήση. Θα ήταν παράνομο να διαεμπορίου κ.λπ., ώστε να διαμορφωθεί μια ενιαία πολιτική της E.E.
κινεί την οποιαδήποτε ποσότητα ή να την πουλάει, οπότε πια δεν θα
είχαμε να κάνουμε με εμπόριο.
Aν η καταστολή δεν λύνει το πρόβλημα, όπως υποστηρίζετε, μήπως
Aυτή η νομιμοποίηση δεν είναι πιθανόν να αυξήσει τον αριθμό των
χρηστών;
Tρία είναι τα προβλήματα. Πρώτο απ’ όλα έρχεται το χτύπημα της
μαφίας. H νομιμοποίηση της κάνναβης θα δώσει ένα καίριο χτύπημα
στους εμπόρους. Θα τους αφαιρέσει ένα μεγάλο τους όπλο, γιατί τον
έλεγχο θα τον έχει πλέον η πολιτεία. Δεύτερον, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των τοξικομανών. Mε μια τελείως, όμως, διαφορετική αντιμετώπιση, που να έχει δύο πλευρές: αυτή της υγείας και
της επανένταξης του χρήστη στην κοινωνία και την άλλη της αφαίρεσης και αυτού του θανατηφόρου όπλου από τη μαφία. Πώς; Σημαντικά βήματα μπορούν να γίνουν με τα προγράμματα μεθαδόνης. O συνδυασμός των παραπάνω μέτρων μαζί με μια συστηματική ενημέρωση
στα σχολεία θα μειώσει, ή τουλάχιστον θα συγκρατήσει, τον αριθμό
των χρηστών. Aπό την άλλη μεριά, όμως, πιστεύω ότι η διακύμανση
του αριθμού των χρηστών της μαριχουάνας είναι πολύ μικρότερο
πρόβλημα σε σχέση μ’ αυτό της αύξησης των χρηστών σκληρών ναρκωτικών. Άρα, το βάρος πρέπει να πέσει στην αντιμετώπιση των σκληρών ναρκωτικών, αποδεσμεύοντας την κατασταλτική μας πολιτική
από τα μαλακά.

η αντιδιαμετρική θέση, την οποία έχει εκφράσει και ο Φρίντμαν, που
λέει «αφήστε ελεύθερα τα ναρκωτικά και η αγορά θα ρυθμίσει τα
υπόλοιπα», είναι η λύση του προβλήματος;
Eίμαι υπέρ του κοινωνικού ελέγχου πάνω σ’ αυτό που λέγεται χρήση
ναρκωτικών. H πολιτεία οφείλει να βάζει συγκεκριμένους κανόνες
για τον περιορισμό αυτού του φαινομένου. Eίναι σαφές ότι μια απόλυτη ελευθερία θα δημιουργούσε κίνητρα σε επιχειρήσεις να διαφημίζουν και να προωθούν ναρκωτικά, όπως γίνεται με το τσιγάρο και
το αλκοόλ, που διαφημίζονται, αν και ξέρουμε ότι προκαλούν ζημιά
στην υγεία μας. Nα μη φτάσουμε, λοιπόν, στο άλλο άκρο. Δεν είμαι
ούτε υπέρ της καταστολής, που αποδείχθηκε ότι απέτυχε, ούτε με τη
φριντμανική νεοφιλελεύθερη αντίληψη του «αφήστε τα όλα ελεύθερα», που μπορεί να χτυπήσει μεν ώς ένα βαθμό την παραοικονομία,
αλλά, από την άλλη, ενισχύει ουσιαστικά την ανάπτυξη μιας «επίσημης οικονομίας των ναρκωτικών». A
*Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε
στο περιοδικό ΚΛΙΚ (Ιούνιος 1997)
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ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

ºıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ Â˘Î·ÈÚ›Â˜
Λίγο πριν την εκδοτική πλημμυρίδα των Χριστουγέννων, ο Σεπτέμβρης
κι ο Οκτώβρης είναι μήνες στους οποίος έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε ενδιαφέροντα βιβλία που διέλαθαν της προσοχής μας τον προηγούμενο καιρό. Ιδού ορισμένα από αυτά:
Λεονάρντο Σάσα, Το πρωτόκολλο της Αιγύπτου (μτφρ. Ανταίος Χρυσοστομίδης, εκδ. Καστανιώτη)
Ένα από τα καλύτερα βιβλία του Σικελού συγγραφέα, γνωστού στο ευρύ
κοινό κυρίως από το βιβλίο του «Υπόθεση Μόρο» που έγινε και ταινία.
Το βιβλίο αναφέρεται σ’ ένα πραγματικό γεγονός, που διαδραματίστηκε
το 1782, στο Παλέρμο της Σικελίας. Κατά τη διάρκεια σφοδρής θαλασσοταραχής, το καράβι στο οποίο επέβαινε ο πρεσβευτής του Μαρόκου
εξοκείλει στις σικελικές ακτές. Ο αβάς που τον υποδέχεται, δράττεται
της ευκαιρίας και επινοεί ένα τολμηρό και μεγαλεπίβολο σχέδιο: Εμφανίζει ένα συνηθισμένο αραβικό χειρόγραφο ως σπάνιο πολιτικό ντοκουμέντο, "Tο Πρωτόκολλο της Αιγύπτου", το οποίο θα ανατρέψει το καθεστώς των προνομίων και των εξουσιών στην Σικελία.
Bernhard Schlink, Καλοκαιρινά ψέματα, (μτφρ. Ιάκωβος Κοπερτί, εκδ.
Κριτική)
Αν και στη χώρα μας κυκλοφορούν ήδη οκτώ βιβλία του γερμανού συγγραφέα, οι περισσότεροι γνωρίζουμε τον Μπέρχαρντ Σλινκ μέσα από το
συγκινητικό «Διαβάζοντας στην Χάννα». Το νέο του βιβλίο με τον τίτλο
«Καλοκαιρινά ψέματα» περιλαμβάνει επτά ιστορίες που όλες τους περιστρέφονται γύρω από μικρές, συχνά ανεπίγνωστες απάτες ή αυταπάτες. Τα ψέματά μας, προς τον εαυτό μας ή τους άλλους, αποδεικνύονται
καμιά φορά η σωσίβια λέμβος για να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Κι ο
έρωτας, πιο ισχυρός από την αλήθεια.
Oliver Sacks, Ο άνθρωπος που μπέρδεψε τη γυναίκα του με ένα καπέλο (μτφρ. Κώστας Πόταγας, εκδ. Άγρα)
Ένα ιδιαίτερο βιβλίο που ξανακυκλοφορεί σε αναθεωρημένη μετάφραση, η συλλογή με τις ιστορίες του νευρολόγου Όλιβερ Σάκς ο οποίος
μας αφηγείται περιπέτειες ανθρώπων που έχασαν τη μνήμη τους και
συνάμα το μεγαλύτερο κομμάτι από το παρελθόν τους. Άνθρωποι που
δεν είναι πια σε θέση να αναγνωρίσουν άτομα και κοινά αντικείμενα,
που ακόμη και τα μέλη του σώματός τους τούς μοιάζουν ξένα. Άνθρωποι πάσχοντες που ταυτόχρονα είναι προικισμένοι με ανυπέρβλητο καλλιτεχνικό ή μαθηματικό ταλέντο. Πολλά χρόνια πριν τις διηγήσεις ασθενών του Γιάλομ, ο δρας Σακς μας έδωσε συγκινητικές και βαθιά συμπονετικές ιστορίες για ανθρώπους που αγωνίζονται ενάντια σε, συχνά απίστευτες, αντιξοότητες.
Paul Morand, Η αύρα της Σανέλ, (μτφρ. Βάνα Χατζάκη, εκδ. Άγρα)
Στα τέλη της δεκαετίας του 40 η Κοκό Σανέλ κάλεσε τον λογοτέχνη και
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διπλωμάτη Πολ Μοράν να την επισκεφτεί στον Σαιντ-Μόριτς, στο εξοχικό της, ώστε να του υπαγορεύσει τα απομνημονεύματά της. Οι σημειώσεις που προέκυψαν ανασύρθηκαν έναν μόλις χρόνο μετά το θάνατο
της Σανέλ, το 1971, τις επεξεργάστηκε και τις εξέδωσε ο συγγραφέας
το 1976. Μέσα από την καταγραφή του Μοράν, η Σανέλ μας μιλά για τη
φιλία της με τη Μίσια Σερτ, για τους άνδρες στη ζωή της (τον Μπόι
Καπέλ, τον δούκα του Ουεστμίνστερ, ανθρώπους από τους κύκλους της
τέχνης όπως ο Πικάσο, ο Κοκτώ, ο Ντιάγκιλεφ, ο Στραβίνσκι, ο Ερίκ
Σατί), αλλά και για τη φιλοσοφία της περί μόδας. «Για να κρατήσει το
ενδιαφέρον της διαφήμισης, η ραπτική παραδόθηκε στην εκκεντρικότητα, γεγονός όχι απλώς ανόητο αλλά και εντελώς παράλογο, γιατί η
εκκεντρικότητα καταστρέφει την προσωπικότητα.»
Λία Μεγάλου-Σεφεριάδη, Κι όμως ανθίζει… (εκδ. Μεταίχμιο)
Η Ηλέκτρα είναι μια ασυνήθιστη 90χρονη που μοιράζει τις δυνάμεις της
ανάμεσα στην αναπόληση των ιστοριών της ίδιας και της οικογένειάς
της και στον σχολιασμό της επικαιρότητας ή της πρόσφατης ιστορίας.
Απόγονος οικογένειας που ξεριζώθηκε από τις Σαράντες Εκκλησιές της
Ανατολικής Θράκης στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, γεννήθηκε
στην κοσμοπολίτικη Καβάλα και πέρασε τα εφηβικά της χρόνια μες στις
ανέσεις. Η Ιστορία όμως δεν είχε πει ακόμη την τελευταία της κουβέντα: Κατοχή κι Εμφύλιος, μεταξύ Καβάλας και Θεσσαλονίκης, η Ηλέκτρα δεν πτοείται, όπως και η γαζία που της έχει χαρίσει η γιαγιά της
που επιμένει να ανθίζει σε πείσμα της βαρυχειμωνιάς. Αν και δεν αποφεύγονται κάποιες ρητορείες, το βιβλίο κρατάει το ρυθμό του χάρη
στην προσεγμένη γλώσσα και στο ήθος του: «Η νεόπλουτη Ελλάς
κηφήνεψε, έγινε μια άνευ προηγουμένου κρατικοδίαιτη αεριτζού».
Άρης Σφακιανάκης, Ου μπλέξεις (εκδ. Κέδρος)
Ο Παρθένιος Σατανάκης, όπως κατέληξε να ονομάζεται ο ήρωας του
προηγούμενου μυθιστορήματος του Άρη Σφακιανάκη «Δεν ήξερες, δεν
ρώταγες», επιστρέφει δριμύτερος. Αυτή τη φορά μάλιστα τα στοιχεία
του χαρακτήρα είναι δανεισμένα από τον ίδιο τον συγγραφέα και τα
προβλήματά του παρόμοια: Γυναίκες, γυναίκες, γυναίκες. Από τη μία η
«μονογαμία», ουτοπία που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια –λέει ο Σφακιανάκης– στην «αγαμία», από την άλλη η «πολυγαμία» και οι σκηνές
καθημερινής τρέλας που πυροδοτεί. Έχοντας βέβαια πουλήσει την
ψυχή του στο διάβολο, ο Σατανάκης βρίσκει νέο πεδίον δόξης λαμπρό
στο facebook, το οποίο αποδεικνύεται «μηχάνημα του διαβόλου». Μια
σαρκαστική ξενάγηση στη «γαλάζια πλευρά». A

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

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

Big Talk
“Big Talk”

Nikki Jean
“Pennies in jar”

Epitaph rec.

S-Curve rec.

Οι Big Talk αποτελούν το project σχήμα του τυμπανιστή των Killers
Ronnie Vannucci, ο οποίος με το ομώνυμο αυτό ντεμπούτο προσεγγίζει
μια καθαρά post punk προοπτική με έντονη διάθεση δραματοποίησης και
με έντονη την αίσθηση της new wave σκοτεινότητας της δεκαετίας του
’80. Από το σύνολο των συνθέσεων μόνο το «Replica» ανακαλεί το pop
ύφος των Killers, αλλά η γεφύρωση γίνεται ουσιαστικά από τα στοιχεία
που αντλούν οι Big Talk, όμοια μ’ αυτά των Killers, από συγκροτήματα
όπως οι Weezer. Γρήγορη και περιεκτική απόδοση του θέματος, με
κοφτούς ρυθμούς και άμεσα χτυπήματα στο θυμικό. Εξαιτίας αυτού του
δεδομένου η συνολική εικόνα μπορεί να διαφύγει κατά την πρώτη ακρόαση αλλά όχι και η επιθυμία επανάληψής της. A

Η μουσική σταδιοδρομία της Nikki Jean άρχισε με την συμμετοχή της στην
μπάντα Nouveau Riche και αφού κατόπιν συνεργάστηκε με διάφορους
καλλιτέχνες συνδράμοντας κυρίως στα φωνητικά επικεντρώθηκε στην
ανασύνθεση κλασικών κομματιών του παρελθόντος και φέτος κυκλοφόρησε τον πρώτο δίσκο της. Με pop και soul κυρίως στοιχεία από την δεκαετία του ’60 και ’70 να αναμιγνύονται με μια hip hop ρυθμικότητα η Jean
χτίζει ένα νοσταλγικό σύνολο από κομμάτια καλλιτεχνών όπως η Carole
King, ο Burt Bacharach, ο Bob Dylan και ο Thom Bell. To αποτέλεσμα βρίσκεται πολύ κοντά σε μια R’N’B αισθητική, αλλά σε καμιά περίπτωση το
ύφος των τραγουδιών δεν χάνει την αρχική ουσία του. Η επιτυχία πάντως
έγκειται ουσιαστικά στην εξαίσια φωνή τής Jean που αποδεικνύεται ικανή
να σταθεί στο ύψος της συνθετικής αξίας αυτών των κομματιών. A

Sons & Daughters
“Mirror - Mirror”
Domino rec.
Mετά τον δίσκο του 2008, “This Gift”, που εκτίναξε την δημοτικότητα της
μπάντας σε pop ύψη, αλλά απογοήτευσε τους οπαδούς της πρώιμης post
punk δουλειάς τους οι Sons & Daughters με το φετινό «Mirror Mirror»
φέρνουν την κατάσταση κάπου στο μέσο. Διατηρώντας την βασική συνθετική γραμμή τους αποδίδουν folk θέματα με τον ιδιότυπο post punk
τρόπο τους. Κιθάρα και πλήκτρα δίνουν τους κοφτούς κυματιστούς ρυθμούς και η παραγωγή αυτή τη φορά αποφεύγει τα pop λουστραρίσματα.
Παρά ταύτα η σύγχυση που επικράτησε σε μερίδα των οπαδών τους μετά
το «This Gift» φαίνεται ότι μεταδόθηκε και στην μπάντα γι’ αυτό και επέλεξε μια συντηρητική τακτική που σε σημεία δεν αποδίδει παρά άνοστα
pop κομμάτια. Αφού περάσανε από το ένα άκρο στο άλλο οι Sons &
Daughters μοιάζουν σαν σχοινοβατούν μ’ αυτή τους τη δουλειά και αυτό
που απομένει πλέον είναι η επιλογή πλευράς με το επόμενο βήμα τους,
καθώς αν και το «Mirror Mirror» ως συνολική εικόνα δεν απογοητεύει, δεν
φαντάζει και ως το κατάλληλο πεδίο για να παραμείνει το συγκρότημα. A

Eleanor Friedberger
“Last Summer”
Merge rec.
Περισσότερο γνωστή μέσα από την συνεργασία της με τον αδερφό της
στο σχήμα των The Fiery Furnaces η Friedberger προχώρησε φέτος στο
πρώτο προσωπικό μουσικό βήμα με το ντεμπούτο της «Last Summer». Ο
δίσκος θυμίζει αρκετά το αντίστοιχο ντεμπούτο του συγκροτήματός της
και διαπνέεται από άκρατο pop λυρισμό και μια αρτιστική αισθητική. Η
αφηγηματική διάθεση επίσης διάχυτη και το βασικό θέμα είναι η ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Αν και δευτερεύοντα όργανα όπως το πιάνο και
το σαξόφωνο ανακαλούν στιγμές το jazz κλίμα της δεκαετίας του ’60 και
’70 ο προσανατολισμός της Friedberger είναι η σύγχρονη ανεξάρτητη pop
σκηνή και αυτό διαφαίνεται ξεκάθαρα στις κιθαριστικές γραμμές της με
αποκορύφωμα το «Early Earthquake». A
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

Steve Jobs
Γιατί τώρα;

Η είδηση “βόμβα” στον κόσμο της πληροφορικής σχετικά με την παραίτηση του Steve Jobs από CEO της Apple συντάραξε το κοινό αίσθημα με τα
αίτια της αποχώρησης να παραμένουν μέχρι και αυτή τη στιγμή άγνωστα.
Μπορεί ο Jobs να παραμένει Πρόεδρος του ΔΣ της Apple, με τον μέχρι
πρότινος COO της εταιρίας, Tim Cook να αναλαμβάνει χρέη CEO, ωστόσο
οι ήδη ευαίσθητες ισορροπίες στον χώρο αλλάζουν άρδην σε μία εποχή
εντονότατου ανταγωνισμού, δικαστικών διαμαχών και με το πολυαναμενόμενο νέο iPhone (iPhone 5) να περιμένει να ανακοινωθεί μέσα στον
ερχόμενο μήνα.
Γιατί λοιπόν επέλεξε η Apple να ανακοινώσει την παραίτηση του Steve
Jobs, του ανθρώπου που οδήγησε την εταιρεία από το χείλος της καταστροφής στην κορυφή, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή; Γιατί τώρα; Γιατί
να μην ανακοινωθεί η αποχώρηση μετά από την ανακοίνωση του νέου
iPhone; Εκδηλώθηκε κάποια επιπλοκή στην υγεία του Jobs ή μήπως αυτή
είναι η τέλεια χρονική στιγμή;
Η παραίτηση του Steve Jobs από CEO δεν σημαίνει πως αποχωρεί και από
τα γενικότερα δρώμενα, εξελίξεις και αποφάσεις της εταιρίας, αλλά φεύγει από το προσκήνιο έχοντας ωστόσο την γενική εποπτεία ως Πρόεδρος
του ΔΣ (μήπως σας θυμίζει κάτι από Bill Gates?) ενώ παράλληλα έχει αφήσει στην θέση έναν ικανότατο CEO ο οποίος “μαθήτευσε” δίπλα του και
έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να να λάβει με επιτυχία την θέση του CEO,
σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις:
Το 2004 μετά την ανάρρωση του Jobs από εγχείριση στο πάγκρεας.
Το 2009 μετά από την μεταμόσχευση ήπατος του Steve Jobs
Τον περασμένο Ιανουάριο μετά από την ιατρική άδεια του Steve Jobs.
Επιστρέφοντας στο βασικό μας ερώτημα “Γιατί τώρα;” Ας δούμε μερικούς
από τους πρόσφατους τίτλους της επικαιρότητας που αφορούν την Apple:
Apple Q3 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα: Νέο ρεκόρ τζίρου στα $28.57
δις και καθαρό κέρδος στα $7.31 δις
Η Apple έχει περισσότερα μετρητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ
H Apple είναι η εταιρία με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον
κόσμο!

Η HP ανακοινώνει την οριστική εγκατάλειψη του HP TouchPad και του
WebOS
Πως η Apple είναι χρόνια μπροστά από τον ανταγωνισμό
Apple: στην πρώτη θέση σε λιανικές πωλήσεις ανά τετραγωνικό
Η ανακοίνωση της Apple δεν πραγματοποιήθηκε τυχαία αυτή την περίοδο.
Η χρονική στιγμή της παραίτησης του Steve Jobs είναι ομολογουμένως
τέλεια. Η Apple βρίσκεται στην κορυφή του ανταγωνισμού παρουσιάζοντας σημαντικά κέρδη και ρυθμό ανάπτυξης που τρομάζει τα “αντίπαλα
στρατόπεδα”. Η οποιαδήποτε αρνητική αντίδραση των μετόχων στο άκουσμα της αποχώρησης του Jobs και η τυχόν πτώση των μετοχών της εταιρείας θα κρατήσει ελάχιστα.
Ας μην ξεχνάμε ότι το iPhone 5 (όπως και το iPhone 6 αλλά και όλα τα
προϊόντα της Apple αλλά και κάθε σοβαρής ανταγωνιστικής εταιρείας)
σχεδιάζονται εδώ και πάρα πολλούς μήνες ή και χρόνια.
Ο Steve Jobs ως CEO συμμετείχε ενεργά στην σχεδίαση και ανάπτυξη
των νέων προϊόντων και υπηρεσιών και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει
να συμμετέχει, αν και από διαφορετική θέση.
Θα περάσουν αρκετά χρόνια
για να δούμε μία υπηρεσία
ή προϊόν από την Apple
το οποίο να μην έχει
στο ελάχιστο
την σφραγίδα του Jobs.
Αυτό που ευχόμαστε
μέσααπό την καρδιά μας
είναι ... περαστικά! A
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GADGETS

Επιμέλεια: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

Dell
U2311:
IPS panel power
Αν και οι οθόνες με IPS panel
είναι παραδοσιακά αρκετά
πιο ακριβές από τις αντίστοιχες
με TN panel, η Dell
έρχεται να το διαψεύσει.
Με πολύ προσιτή τιμή αντίστοιχη
των TN panels, η 23άρα Dell
με το 16:9 format της έρχεται να διεκδικήσει επάξια το θρόνο της.
Η πολύ καλή χρωματική της απόδοση καθώς και τα φοβερά viewing angles
(178 μοίρες τόσο οριζόντια όσο και κάθετα) συνάδει άψογα
με την δυναμική αντίθεση των 10000:1 και του υψηλού brightness.
Μοναδική παραφωνία η οποία είναι και περιορισμός των ίδιων των IPS
panel είναι τα 8 ms response time τα οποία ίσως δυσαρεστήσουν
κάποιους gamers. Διαθέτει εισόδους VGA 15 pin-D Sub, DVI-D,
DisplayPort καθώς και USB 2.0 hub με 4 πόρτες.
Υποστηρίζει ακόμη Pivot, Swivel, Tilt και είναι φυσικά Height adjustable.
Έχει πιστοποιήσεις TCO 5.0 και ENERGY STAR 5.0 δείχνοντάς μας πόσο
πράσινη είναι και διεκδικεί τη δική της θέση στο δικό σας γραφείο.

Ραδιοπομπός FM
για iPhone/iPad/IPod:
Ακούστε MP3
από το ραδιόφωνό σας
Ο ραδιοπομπός FM που συνδέεται στο
iPhone, iPod ή iPad σας και τροφοδοτείται
απο την μπαταρία τους χωρίς να χρειάζεται
άλλη παροχή ενέργειας, αναμεταδίδει
τον ήχο από οτιδήποτε παίζει η συσκευή σας,
(τραγούδια, ταινίες, κλήσεις) στη συχνότητα FM
που έχετε καθορίσει. Συγχρονίζοντας έτσι
τον ραδιοφωνικό σας δέκτη που βρίσκεται σε κοντινή εμβέλεια
και συντονιστεί σε αυτό το σταθμό! Με αυτό τον τρόπο μπορείτε
να αναπαράγετε την μουσική σας σε οπουδήποτε απλό ραδιόφωνο
αυτοκινήτου ή home stereo, χωρίς να απαιτείται να έχουν τη δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων MP3! Επίσης μπορείτε να κάνετε τις κλήσεις σας
σε ανοιχτή ακρόαση απο τα ηχεία του αυτοκινήτου ενώ οδηγείτε!
Με οθόνη LCD για την επιλογή σταθμού και πλήκτρο Memory
για απομνημόνευση σταθμών. Έχει υποδοχή για το κλασσικό καλώδιο
φόρτισης ώστε να φορτίζεται τη συσκευή ενώ ο ραδιοπομπός λειτουργεί.
Πηγή: The-istore.gr - Τιμή: 17.50

Πηγή: Msystems - Τιμή: 169.99

TrustFire TR-3T6 Triple XM-L: Ισχυρή δέσμη
Kingston Wi-Drive:Επιπλέον χώρος!

Για εσάς που ψάχνετε για φακούς οι οποίοι να έχουν ισχύ
προκειμένου να φωτίζουν τα βράδια σας, η TrustFire
προτείνει σε λογική τιμή έναν πανίσχυρο φακό, τον 3T6.
To βασικό του χαρακτηριστικό δεν είναι άλλο από τα πανίσχυρα
και ολοκαίνουρια LED XM-L τα οποία βρίσκονται σε τριπλή διάταξη
και συνοδεύονται από smooth reflector καθώς και γυάλινο φακό.
Είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και είναι… μπόλικος
(29 cm x 5.55 cm x 5.55 cm, 455γρ)! Έχει 5 modes λειτουργίας
(Hi> Mid > Lo > Fast Strobe> SOS) τα οποία είναι κυκλικά και ρυθμίζονται
από το πίσω clicky cliky κουμπάκι του. Σημειωτέον ότι δέχεται τις ειδικές
Li-On μπαταρίες 18650 (μπορείτε να τις προμηθευτείτε από το ίδιο site)
σε διάταξη των 3 ή 2 (αν βγάλετε την επέκταση).
Μια πολύ αξιόλογη πρόταση δεδομένου και των χρημάτων που απαιτούνται.

Το Kingston Wi-Drive μοιάζει με iPhone αλλά δεν είναι.
Ούτε iPod touch είναι. Μπορεί να επικοινωνήσει
με όλα τα iDevices (iPhone, iPad, iPod touch)
και να προσφέρει κάτι μοναδικό: επιπλέον
αποθηκευτικό χώρο. Η Kingston δημιούργησε
το Wi-Drive για να προσφέρει επιπλέον χώρο
16GB ή 32GB μέσω WiFi. Αυτό είναι
το Kingston Wi-Drive, μια μεγάλη μνήμη
με μπαταρία που αντέχει μέχρι και 4 ώρες και
δυνατότητα streaming περιεχομένου μέσω WiFi
802.11 g/n. Με το κατάλληλο Kingston Wi-Drive app
στο iPhone, iPad και iPod touch όλες οι φωτογραφίες, μουσική
Πηγή: Manafont - Τιμή: 55,80$
και βίντεο από το Wi-Drive εμφανίζονται στην οθόνη πολλών
iPhone, iPad, iPod touch ταυτόχρονα και για όσο αντέξει
η μπαταρία. Το Kingston Wi-Drive έχει διαστάσεις 121.5 x 61.8
HTC Evo 3D: 3D και στα κινητά
x 9.8mm και υποστηρίζει τα εξής file format: AAC, MP3, WAV,
m4v, mp4, mov, AVI, Motion JPEG, jpg, bmp, tiff, Document:
Η εποχή των κινητών τηλεφώνων με 3D οθόνες χωρίς την χρήση ειδικών
pdf, doc, docx, ppt, pptx, txt, rtf, xls όπως και το iOS άλλωστε.
γυαλιών
έφτασε με τον ανταγωνισμό να φουντώνει. Η HTC μπαίνει στο παιχνίδι
Το Kingston Wi-Drive υποστηρίζει μόνο το iOS και άρα
με
το EVO 3D και την βοήθεια της Qualcomm που προσφέρει στο EVO 3D
τα iPhone, iPad και iPod touch αλλά το Android app
τον επεξεργαστή. Ο dual core Snapdragon CPU στο 1.5GHz που κάνει παρέα το software
για το Wi-Drive ετοιμάζεται ήδη.
της Qualcomm για την δημιουργία του 3D βίντεο αλλά και των διπλών CMOS αισθητήρων
που καταγράφουν την εικόνα δίνοντας το απαραίτητο
Πηγή: Golden-i - Τιμή: 119
βάθος. Μπορεί το HTC EVO 3D να προσφέρει βάθος
στο βίντεο αλλά φαίνεται ότι το καταφέρνει μόνο
σε περιορισμένη γωνία κάτι που πρακτικά σημαίνει ό,τι
ο χρήστης θα πρέπει να στήνεται μπροστά από το κινητό για
να δει το εφέ. Όχι ότι υπάρχουν καλύτερες υλοποιήσεις σε 3D
smartphones χωρίς γυαλιά. Στο κινητό κυριαρχεί η μεγάλη 4.3’’ οθόνη
καθώς και το Android λειτουργικό το οποίο αναλαμβάνει τη δύσκολη
δουλειά του UI με τους ανθρώπους.
Πηγή: easybuyworld- Τιμή: 562
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

ANIMATION

Γυρνώντας στα παλιά: πώς βρεθήκατε στο χώρο των γραφιστικών τεχνών;
Μετά τις σπουδές μου στα παιδαγωγικά ήθελα να συνεχίσω σπουδές στο χώρο
των τεχνών, καθώς από τα μαθητικά μου χρόνια και κατά την διάρκεια των
σπουδών μου ζωγράφιζα επαγγελματικά. Μετά από μια περιπλάνηση σε διάφορους τομείς σχετικούς με την ζωγραφική και τις γραφιστικές τέχνες (εργασία στο τμήμα γραφιστικής του Μινιόν, εξώφυλλα και εικονογραφήσεις
βιβλίων) επέλεξα τις σπουδές στο τμήμα γραφιστικής της ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας με μοναδικό κριτήριο το μάθημα του κινουμένου σχεδίου που θεωρούσα ότι
μου διεύρυνε τους εικαστικούς ορίζοντες.
Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στην γραφιστική δημιουργία;
Η μεγαλύτερη «ευτυχία» είναι η αμεσότητα στην επαφή με το κοινό στο οποίο
απευθύνεται το έργο ενός γραφίστα, όπως μια εικονογράφηση ή μια ετικέτα
ενός καταναλωτικού προϊόντος.
Animation και Τέχνη. Τί είδους σχέση;
Το Animation είναι μια μορφή τέχνης. Επιπρόσθετα σε ένα animation μπορεί
κάποιος να εφαρμόσει και να συνδυάσει διάφορες μορφές τέχνης (γλυπτική,
ζωγραφική, σκίτσο, σκηνογραφία κ.λ.π.) με την επιπρόσθετη δυνατότητα να
δώσει κίνηση στα δημιουργήματά του. Εξάλλου η δυνατότητα της κίνησης
κάνει το animation μοναδική μορφή τέχνης. Όπως ένας μεγάλος του animation
είχε σημειώσει «Animation δεν είναι η τέχνη της κίνησης ενός σχεδίου αλλά
της σχεδίασης της κίνησης»

™¶Àƒ√™
™π∞∫∞™

Περιφέρεια και Πολιτισμός. Ασύμβατα μεγέθη;
Θα έλεγα όχι. Αρκεί να ανακαλυφθούν και αξιοποιηθούν οι ντόπιες δημιουργικές δυνάμεις χωρίς κόμπλεξ κατωτερότητας.
Τί θα αλλάζατε από την σημερινή εικόνα της Ελλάδας;
Το γεγονός ότι υπερισχύει η θεωρία της πράξης. Μιλάμε πολύ και όταν έρθει η
ώρα της υλοποίησης κάνουμε πάλι «λόγια».

“Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÙË˜ Î›ÓËÛË˜
Î¿ÓÂÈ ÙÔ animation
ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ Ù¤¯ÓË˜.”

Εξακολουθείτε να επιστρέφετε στο γενέθλιο τόπο, κυριολεκτικά και μεταφορικά;
Κυριολεκτικά. Βρίσκομαι στην Άρτα στο πατρικό μου σπίτι περίπου 3 μήνες το
χρόνο.
Τί σάς αρέσει από (σ)την Άρτα;
Η δυνατότητα να την χρησιμοποιείς σαν βάση και να απολαύσεις όλες τις

Ο Σπύρος Σιάκας μετά τις σπουδές του στους τομείς

χάρες της Ηπείρου.

της Παιδαγωγικής (Ιωάννινα) των καλών τεχνών (Τορίνο) και της
Γραφιστικής (Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Σ.Γ.Τ.Κ.Σ.)
συνέχισε σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών
(Master of Arts / M.A.) στο Animation στο Surrey Institute

Τί δεν σάς αρέσει από (σ)την Άρτα;
Το γεγονός ότι δεν δίνονται δυνατότητες και δεν αξιοποιούνται τα νέα παιδιά
σε δημιουργικές δραστηριότητες. Υπάρχει ποιότητα, αναδείξτε την.

of Arts and Design, University College με υποτροφία του Ι.Κ.Υ.,
καθώς επίσης και στο διδασκαλείο της Μαρασλείου.

Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άμεσο μέλλον;

Είναι διδάκτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ένα project για την αξιοποίηση του animation σε αυτό που ονομάζω δημιουργι-

του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

κή ανακύκλωση το οποίο θα περιλαμβάνει ένα διαγωνισμό, εργαστήρια

Από το 2002 είναι επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Αθήνας,

animation και ταινίες μικρού μήκους animation. Το project θα απευθυνθεί για

όπου διδάσκει animation στο τμήμα Γραφιστικής.
Έχει συμμετάσχει ως σκηνοθέτης και animator
στην δημιουργία εκπαιδευτικών ταινιών
και πολυμεσικού υλικού για παιδιά και ενήλικες.

χορηγία σε εταιρείες που νομίζουν ότι τα προϊόντα τους μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δημιουργικές κατασκευές ανακύκλωσης. Επίσης ετοιμάζω το νέο
μου βιβλίο επάνω στην αξιοποίηση του animation στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Λεπτομέρειες

θα

βρίσκονται

σύντομα

αναρτημένες

στο

site

μου

www.siakasanimation.com

Οι ταινίες που έχει σκηνοθετήσει έχουν βραβευθεί
σε διεθνή φεστιβάλ ταινιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ποιά συμβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως μότο, από τους γονείς σας;
Θάρρος στην ζωή σου
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