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EDITORIAL

∆εκέµβριος 2011 - Ιανουάριος 2012

Tο τέλος των πολιτικών;

Σ

Θ Ε Μ Α Τ Α

6
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Ο Μανώλης Γλέζος
µιλάει στον Ντίνο Γιώτη
για την Aριστερά και για το πως
(δεν) πρέπει να κυβερνήσει

τη σκηνή της αδύναµης και µελαγχολικής Ελλάδας παίζεται
αυτόν τον καιρό το έργο της εσωτερικής υποτίµησης αγαθών,
εργασίας, δηµόσιας περιουσίας, ανθρώπων και αξιών. Ένα
έργο που ανέβασε η κυβέρνηση Παπανδρέου και συνεχίζει να

παίζει θεατρινίστικα η δοτή συγκυβέρνηση Παπαδήµου.
Ο τοποτηρητής της Γερµανίας και επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης της
Κοµισιόν χερ Χορστ Ράιχενµπαχ έθεσε το ζήτηµα µε τον πιο κυνικό τρόπο:
η Ελλάδα δεν έπιασε ακόµα πάτο για να έρθουν οι επενδυτές, ήτοι η χρεοκοπηµένη πατρίδα µας πρέπει να απαξιωθεί κι άλλο για να της αρπάξουν
ευκολότερα τον πλούτο της.

8

Χρήστος Χασιάκος
“Τι θα κάνω στον δήµο
Κεντρικών Τζουµέρκων”

Το µήνυµα ελήφθη από τους εδώ διατεταγµένους πολιτικούς στην υπηρεσία των συµφερόντων της εγχώριας ελίτ και του υπερεθνικού κεφαλαίου.
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Τουτέστιν υπάρχουν ακόµα περιθώρια για απολύσεις, µειώσεις µισθών και
συντάξεων που θα φέρουν περισσότερη ανεργία, φτώχια και εξαθλίωση
στους Έλληνες πολίτες. Για αυτό και προετοιµάζουν στα παρασκήνια νέα
µέτρα κατά του εχθρού λαού. Για να σώσουν, όπως υποστηρίζουν χωρίς
συναίσθηµα και αιδώ, για µια ακόµα φορά την πατρίδα. Αυτήν που παραδί-
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Κατερίνα Λέχου
Συνέντευξη στον Ντίνο Γιώτη

δουν, µοιραίοι και άβουλοι, βορά στους δανειστές- δυνάστες της.
Είναι ο καιρός της κρίσης και ο καιρός των αποφάσεων. Ξεκινώντας από τα

14

δικά µας λάθη που µας έφεραν έως εδώ. Ξανακοιτώντας τις ψευδαισθήσεις µας, τον άκριτο µιµητισµό µας αλλά και το προσωπικό µας βόλεµα,
όλα εκείνα που επέτρεψαν σε σπουδαιοφανείς µετριότητες να µας αντιπροσωπεύουν σε µια συντεχνιακή και κίβδηλη δηµοκρατία. Αρνούµενοι το

Σ Τ Η Λ Ε Σ

παρόν, δεν σηµαίνει ότι θέλουµε να γυρίσουµε στο παρελθόν.
Θα συνεχίσουν τα πράγµατα όπως θέλουν οι λίγοι; Θα συνεχίσουν οι Τράπεζες και οι διάφοροι Οίκοι να καθοδηγούν από το παρασκήνιο τις κυβερ-

4. “Οι κοπρίτες”
Από τον Eυρυπίδη Ντοκοµέ
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νήσεις; Θα αποφασίζουν ανεπαρκείς πολιτικοί για τις τύχες των λαών; Θα
καταστρέψουν οι κερδοσκόποι το όραµα της ενωµένης Ευρώπης χάριν
των κερδών τους; Θα συνεχίσουµε να εξευτελιζόµαστε ως χώρα, προδιαγράφοντας την ατιµωτική κατάλυση της εθνικής µας κυριαρχίας;

10. Βιβλίο

Ή οι πολλοί θα αποφασίσουν να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους, δίνοντας

Από τον Κώστα Κατσουλάρη

ουσιαστικό περιεχόµενο στην πιο παρεξηγηµένη λέξη της εποχής µας:
∆ηµοκρατία.

11. Μουσική
Από τον Ευθύµιο Σακκά
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A

Υ.Γ. Καλά Χριστούγεννα, δηµιουργικό το 2012 χωρίς φόβο αλλά µε πάθος.

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ντίνος Γιώτης
ΑRT DIRECTOR: Κατερίνα Καρανάσου

12. Ψηφιακός κόσµος
Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Αλέξανδρος Χριστοφιδάκης
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13. Gadgets

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α:
Κώστας Κατσουλάρης, Αγνή Ιωάννου, Ευθύµιος Σακκάς, ∆ηµήτρης Νάκης,
Ευρυπίδης Ντοκοµές, Αντίλογος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αrta Press, Χρήστος Λάµπρης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Θωµάς Ξυλογιάννης, Τηλ.: 6945 834691
WEB DESIGNER: Utopia

Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

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

www.artapress.gr

e-mail: artapress@yahoo.gr
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΟ ∆ΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

FHOTO: ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ

Το καζάνι στην πυροστιά σιγοβράζει, και στην άκρη του λουλά έχει ήδη
αρχίσει να σιγορέει το κρυστάλλινο πνεύµα της ζαµπέλας, το τζουµερκιώτικο τσίπουρο. Κάθε φθινόπωρο δεκάδες καζάνια επαναλαµβάνουν το
παραδοσιακό αυτό τελετουργικό σε όλη την Ήπειρο, εσχάτως δε προσφερόµενο και ως τουριστικό προϊόν. Μια τέτοια διοργάνωση ξεκίνησε πέρυσι
στο ∆ασικό Χωριό στον Καταρράκτη, µε σκοπό να γίνει θεσµός. Ένα παραδοσιακό καζάνι στήνεται ακολουθώντας όλη την παραδοσιακή µέθοδο
απόσταξης, προς επίδειξη στους ενδιαφερόµενους επισκέπτες. Και κοντά
στο καζάνι τα κάρβουνα, όπου ψήνονται κρέατα αντικριστά και άλλοι µεζέδες, απαραίτητα συνοδευτικά στη διαδικασία της τσιπουρογνωσίας.
Όµως το πλέον παρήγορο σε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν είναι τόσο η συµµετοχή ξένων επισκεπτών, όσο η διαρκώς αυξανόµενη συµµετοχή νέων
που κατάγονται από την περιοχή, πλην όµως µένουν µόνιµα σε κάποια
µεγάλη πόλη. Όλο και περισσότεροι πλέον είναι αυτοί που «ανακαλύπτουν» το τσίπουρο, αντικαθιστώντας έτσι στις προτιµήσεις τους τα διάφορα εισαγόµενα πολυδιαφηµισµένα ποτά των µπαρ.
Το ξεχωριστό αυτό πρόγραµµα έρχεται να προστεθεί στην ποικιλία των
άλλων δραστηριοτήτων που µπορεί να βρει κάποιος στην όµορφη φύση
των Τζουµέρκων, όπως, καταβάσεις rafting στον Άραχθο, ορειβατικό ποδήλατο, τοξοβολία, αναρρίχηση, πορείες και αναβάσεις στο βουνό.
Φεύγοντας η µέρα, και µε τα πρώτα µόνιµα χιόνια του χειµώνα να έρχονται
όπως συνήθως κάθε τέλος Νοέµβρη, το χουχούλιασµα στο τζάκι σε ένα
από τα ξύλινα σαλέ του ∆ασικού Χωριού και οι φιλοσοφικές αναζητήσεις
της παρέας, µε τη βοήθεια φυσικά αγνού τζουµερκιώτικου τσίπουρου, ολοκληρώνουν µια ακόµη αυθεντική ηπειρώτικη εµπειρία. A

ΚΟΝΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ

Tι συµβαίνει σε µια επαρχιακή πόλη, όπως η Άρτα, όταν περισσεύει
ενέργεια για δηµιουργία; Τότε, µια παρέα φίλων χρησιµοποιώντας µια
ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, ελάχιστο εξοπλισµό και χωρίς µπάτζετ,
αλλά µε πολύ κέφι, γυρίζει µια ταινία.
Αυτό είναι το "Τhe Designer", µια µικροµεσαίου µήκους ταινία, του νεαρού σκηνοθέτη Γιώργου Παπανικολάου ή άλλως Skouma.
Ο Γιώργος Σκούµας έχει δείξει και στο παρελθόν, µε άλλες ιντερνετικές
δουλειές του, πτυχές του ταλέντου που διαθέτει. Τώρα βουτάει σε πιο
βαθιά νερά κινηµατογραφώντας µια ιστορία εκδίκησης που διαθέτει
άφθονη δράση και ανατροπές.
Το εντυπωσιακό trailer έχει ανέβει στο internet. Περιµένουµε να δούµε
και την ταινία. A

G.A.P. (Gamisteroi Artinoi Podilates)

Aν και τα αρχικά τους παραπέµπουν σε όνοµα τέως πρωθυπουργού
(ποδηλάτη ωστόσο...) ή στην επωνυµία γνωστής µάρκας ρούχων, εκείνοι δηλώνουν ότι δεν είναι τίποτα από αυτά. Είναι απλώς µία παρέα
ανθρώπων που αγαπάει το ποδήλατο και έχει σαν στόχο την ανάδειξή
του ως µέσο µεταφοράς και εξοικονόµησης ενέργειας. Και επειδή το
ποδήλατο κάνει ¨καλό¨ όχι µόνο στους ποδηλάτες αλλά και στο περιβάλλον έχουν αναδείξει ως σύνθηµά τους το "Μην κάνεις τη ζωή σου
ποδήλατο, κάνε το ποδήλατο ζωή σου" A

Του EΥΡΥΠΙ∆Η ΝΤΟΚΟΜΕ
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1o ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ “ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε.”

MEΓΑΛΑ ΨΑΡΙΑ
ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Σκάνδαλο, µεγαλύτερο και από εκείνο του Βατοπεδίου, "βλέπουν" δήµοι
και αλιείς πίσω από την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για
την χωροθέτηση των ιχθυοκαλλιεργειών, η δηµοσίευση της οποίας έγινε
µόλις λίγο πριν παραιτηθεί η κυβέρνηση Παπανδρέου ( ΦΕΚ - 2505/2011).
Η ιστορία παίρνει µεγαλύτερες διαστάσεις, δεδοµένου ότι την απόφαση
συνυπογράφει ο υπουργός Πολιτισµού Παύλος Γερουλάνος του οποίου η
σύζυγός του Λάρα Μπαράζι, είναι µέλος του Συνδέσµου Θαλασσοκαλλιεργητών Ελλάδος και διευθύνουσα σύµβουλος στην οικογενειακή επιχείρηση "Κεφαλονιά Fisheries".
Η συγκεκριµένη ΚΥΑ µε το «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών», κατοχυρώνει την προτεραιότητα της υδατοκαλλιέργειας στην
παράκτια ζώνη της χώρας έναντι όλων των άλλων χρήσεων και επιτρέπει
την γιγαντιαία ανάπτυξη νέων και παλιών µονάδων σε όλες τις ακτές της
Ελλάδας, ενώ προβλέπει τη δηµιουργία περίπου 100 βιοµηχανικών ζωνών
αποκλειστικής χρήσης µε τη µορφή Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ). Ακόµα προβλέπει ότι σε απόσταση ενός
χιλιοµέτρου σε στεριά και θάλασσα από όλες τις µονάδες, οι οποίες θα
έχουν υποχρεωτικά και χερσαίες εγκαταστάσεις, απαγορεύεται η τουριστική και οικιστική ανάπτυξη, καθώς και η αλιεία.

Για την Βιοµηχανία Γάλακτος
Καράλης Α.Ε. τα παραδοσιακά πρότυπα της τυροκοµείας είναι µια
αδιαπραγµάτευτη αρχή που περνά
απο γενιά σε γενιά. Φυσιολογικά
λοιπόν ήρθε, µετά τα 5 νέα βραβεία
γεύσης απο το Ελληνικό Φεστιβάλ
Γάλακτος και Τυριού, και η βράβευσή της ως η καλύτερη Παραδοσιακή Βιοµηχανία Ευρώπης για το
2011. Το 1ο βραβείο παρέλαβε ο
αντιπρόεδρος της εταιρείας κ. Σπύρος
Καράλης απο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Αδελφοτήτων Γαστρονοµίας & Οινολογίας σε ειδική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε, στις
αρχές Νοεµβρίου, στην Αλµπουφέιρα της Πορτογαλίας. A

Tα παιδία φωτογραφίζει...
Σεµινάρια φωτογραφίας για παιδιά
Γυµνασίου διοργανώνει ο ∆ήµος Πρέβεζας σε συνεργασία µε την Ελληνική
Φωτογραφική Εταιρεία - παράρτηµα
Πρέβεζας.Τα σεµινάρια που είναι
δωρεάν απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 12-15 ετών και θα γίνονται µέχρι
τον Ιούνιο 2012.
Στη διάρκεια της χρονιάς τα παιδιά θα
έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή µε την τεχνική και την αισθητική
της φωτογραφίας, αλλά κυρίως µε την πρακτική εξάσκηση. A

Πληροφορίες: ∆ηµήτρης Λιάσκος (τηλ. 2682023878)
Άννυ Βλαχοπούλου (τηλ. 6979.447006)

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ARTA PRESS
ΑΡΤA

Η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή ενάντια στο Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών, που αριθµεί πάνω από 90 φορείς-µέλη, µεταξύ των οποίων
δήµοι, σύλλογοι, σωµατεία, καταγγέλει ότι το χωροταξικό σχέδιο χρηµατοδοτήθηκε από τις ίδιες τις µεγάλες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, εξυπηρετώντας αποκλειστικά αυτές και ζητά την άµεση απόσυρση του ως
"παράνοµο" και "αντισυνταγµατικό". A

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

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
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

ΜΕΝΙ∆Ι
CAFE OCEAN

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
DALI CAFE
eNVy
THERAPY BAR
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Το ραντεβού µε τον Μανώλη Γλέζο ήταν πριν από µια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Είχα σκοπό να τον ρωτήσω για όλα τα θέµατα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία:
φτώχεια και ανεργία, ∆ΝΤ και Ευρωπαϊκή Ένωση, Παπανδρέου και Σαµαράς.
Μετά είδα το θέµα της εκδήλωσης: «Η απάντηση της Αριστεράς σε Ελλάδα και Ευρώπη».
Οπότε σκέφθηκα, ούτως ή άλλως τα κόµµατα του Μνηµονίου τη “δουλειά” τους κάνουν, η Αριστερά πώς απαντά;
Και είπα να ρωτήσω τον αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης µόνο για αυτό...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

Κύριε Γλέζο, µήπως ήρθε η ώρα της Αριστεράς να κυβερνήσει;
Οι αντικειµενικές συνθήκες για να έρθει ο λαός στην εξουσία υπάρχουν, οι αντικειµενικές συνθήκες για να συµµετάσχει σ αυτήν την προσπάθεια η Αριστερά υπάρχουν, δεν υπάρχει όµως η νοοτροπία, γιατί η Αριστερά είναι, δυστυχώς, αγκυλωµένη σε παλιές αντιλήψεις.
Μήπως, κατά βάθος, δεν θέλει να κυβερνήσει;
Αυτό που µόλις είπατε είναι ακριβώς και το πρόβληµα και έγκειται
στην στραβή αντίληψή της για την εξουσία. ∆ηλαδή θέλει η Αριστερά, όπως κάνουν τα κόµµατα της ∆εξιάς, να είναι τα κόµµατά της
στην εξουσία; Η Αριστερά δεν πρέπει να κυβερνήσει. Εάν σκέφτεται
να κυβερνήσει είναι χαµένη από χέρι.
Τότε, τι πρέπει να κάνει;
ARTA PRESS 6

Να βοηθήσει το λαό να κυβερνήσει, αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Αυτό δεν έχει καταλάβει η Αριστερά και
για αυτό βρισκόµαστε σε αυτήν την κατάντια. Πέρασε η
εποχή που θα κυβερνάνε τα κόµµατα. Πρέπει να κυβερνάει
ο λαός και τα κόµµατα απλώς να βοηθάνε το λαό. Και εδώ
είναι η µεγάλη δυσκολία.
Άρα ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της; Απλά διαµεσολαβητικός;
Όχι. Να βοηθήσει το λαό να έρθει στην εξουσία. Ο λαός στην εξουσία θα πει ο λαός στην εξουσία. Και εννοώ την άµεση δηµοκρατία.
Αυτό που έχει γίνει στην οµηρική εποχή, στην κλασική εποχή. Κανένας δεν µπορεί να αποφασίζει για λογαριασµό των άλλων. Όλοι µαζί
θα συναποφασίζουµε για το παρόν και το µέλλον µας.
Ωστόσο στην Αριστερά είναι σε ισχύ η αντίληψη περί καθοδήγησης
των µαζών…
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Ακριβώς αυτό είναι το πρόβληµα και έρχεται σε αντίθεση µε τις κοινωνικές αλλαγές που έχουν επέλθει. Θα σας το πω απλά και λαϊκά.
Παλιά µέσα στην οικογένεια κυβερνούσε ή ο πατέρας ή η µητέρα.
Τολµάει σήµερα να κυβερνήσει ο πατέρας ή η µητέρα εάν έχουν ένα
παιδί που αρθρώνει άποψη; Στην οικογένεια έχει εξαλειφθεί ο αρχηγός. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις παρέες. Όλοι µαζί αποφασίζουν.
Ενώ λοιπόν στην κοινωνία έχουν καταργηθεί οι αρχηγοί, οι ηγεσίες,
εµείς επιµένουµε στα κόµµατα και διατηρούµε την παλιά αντίληψη
της καθοδήγησης.
Οι κοινωνικοί συσχετισµοί έχουν αλλάξει, εκφράζονται όµως και
πολιτικά; Μήπως ο δικοµµατισµός είναι δύσκολο να αλλάξει στην
Ελλάδα;
Στη Βουλή είχαν τις ψήφους για να πάρει ο νέος πρωθυπουργός
ψήφο εµπιστοσύνης. Τί τον ήθελαν τον τρίτο εταίρο; Τους έχει καταβάλει πανικός. Έχει πιάσει τέτοιος πανικός την εξουσία, ώστε ο
δικοµµατισµός έσπασε και έγινε τριτοκοµµατισµός.
Γιατί η Αριστερά είναι τόσο κατακερµατισµένη;
Ο κατακερµατισµός δεν είναι η αιτία αλλά το αποτέλεσµα της αντίληψης που έχουν τα κόµµατα της Αριστεράς για την αρχηγία. ∆εν
θέλουν να υπάρχει συνεργασία, θέλουν να υπάρχει ένας καθοδηγητής. Εάν αποφασίσουν να συµφωνήσουν σ΄έναν αρχηγό, αυτοµάτως
ενώνεται η Αριστερά. Το πρόβληµα είναι ότι καθένας από αυτούς
θέλει να γίνει αρχηγός.
Για ποιο λόγο;
Γιατί έχουν ακόµα τη στραβή νοοτροπία του αρχηγιλικιού.
Ή µήπως πιστεύουν ότι η δική τους ιδεολογία είναι η µόνη σωστή,
η µόνη ορθή;
Αυτό είναι το πρόσχηµα.
Άρα υπάρχει ένας πολιτικός εγωισµός…
Όχι, υπάρχει η αντίληψη του αρχηγιλικιού.
Καπετανάτα δηλαδή;
Όχι, άστα τα καπετανάτα, αυτά είχαν και µια ένδοξη πλευρά στη
δράση τους.
Και πως µπορεί να αλλάξει αυτή η πατερναλιστική αντίληψη στα
κόµµατα της Αριστεράς;
Με το να κατανοήσουν ότι έχει τελειώσει ο παλιός τους ρόλος. ∆εν
είναι να καθοδηγούν, είναι να βοηθούν το λαό.
Είναι εύκολο να γίνει αυτό;
Είναι δύσκολο.
Στην κρίση του΄30, όταν ο καπιταλισµός κατέρρεε, η λύση δεν ήρθε
απ΄ έξω, από την Αριστερά, αλλά από τα µέσα. Το σύστηµα αυτορυθµίστηκε και βγήκε από την κρίση µε το «Νιού Ντιλ», το 1935.
Μήπως, κάτι ανάλογο πρόκειται να συµβεί και σήµερα;
Το καθεστώς των διοικούντων έχει µια καταπληκτική ελαστικότητα
και µια εξαιρετική ικανότητα προσαρµογής στα πράγµατα. Όµως
σήµερα στην Ελλάδα έχουν πανικοβληθεί τόσο πολύ που βάλανε
όλες τις δυνάµεις τους στην εξουσία για να αντιµετωπίσουν το λαϊκό
κίνηµα. Ο αντίπαλος, ο εχθρός του λαού είδε ποιο είναι το πρόβληµα και προσπαθεί να συσπειρωθεί για να αντιµετωπίσει το λαϊκό
κίνηµα. Τα κόµµατα της Αριστεράς δεν το έχουν δει ακόµα.
Μοιραία, τότε, λέτε ότι το λαϊκό κίνηµα οδηγείται σε µια ακόµα
ήττα;
Όχι, καθόλου. Το λαϊκό κίνηµα θα καταργήσει τα κόµµατα της ∆εξιάς
και της Αριστεράς και θα βγάλει δικές του δυνάµεις για να το εκφράσουν.
Βλέπετε τη συνεργασία των κοµµάτων της Αριστεράς ενόψει των
εκλογών;
Εµείς οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης κάναµε µια έκκληση
συνεργασίας όλων των κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων και τους
καλούµε να ανταποκριθούν στην πρόσκληση των καιρών, στο προσκλητήριο της Ιστορίας, στο κάλεσµα που δίνει ο ίδιος ο λαός. A
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Kύριε Χασιάκο, έχετε διατελέσει τρεις τετραετίες δήµαρχος Αγνάντων
και τώρα εκλέγεστε για πρώτη φορά δήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων.
Πόσο «µακριά» είναι το Βουργαρέλι από τα Άγναντα;
Το Βουργαρέλι και τα Άγναντα ήταν έδρες των Καποδιστριακών ∆ήµων.
Στον Καλλικρατικό ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων µε έδρα το Βουργαρέλι,
οι αποστάσεις από την έδρα του ∆ήµου εξαρτώνται από το αν και κατά
πόσον πιστεύουµε ότι οι τέσσερις ∆ηµοτικές Ενότητες αποτελούν µια
ενιαία περιοχή µε κοινά χαρακτηριστικά στον πολιτισµό, την οικονοµία,
την αθρωπογεωγραφία και στον τρόπο ανάπτυξής της. Αν η αντίληψη του
ενιαίου της περιοχής γίνει κτήµα όλων µας, τότε θα αρχίσουµε να βλέπουµε «µακριά» αλλά θα νιώθουµε ότι ζούµε κοντά ο ένας µε τον άλλο.
Έχει καταγγελθεί ότι το υπουργείο Οικονοµίας ζητεί να επιστραφεί η
χρηµατοδότηση ύψους 215.000 ευρώ -και µάλιστα από το νεοσύστατο
∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων- που είχε δοθεί στη ∆ηµοτική Επιχείρηση
του πρώην ∆ήµου Αγνάντων µε την επωνυµία «Αλιευτική Τουριστική
Καταρράχτης Α.Ε.» για εκτροφή πέστροφας, που δεν έγινε ποτέ. Ως
πρώην δήµαρχος Αγνάντων γνωρίζετε τι απέγιναν τα χρήµατα της επιδότησης;
Η Αλιευτική – Τουριστική Επιχείρηση Καταρράκτη – Ανώνυµη Εταιρεία
στην οποία µέτοχος ήταν η Κοινότητα Καταρράκτη κατά 51%, κατόπιν ως
φυσικός διάδοχος ο ∆ήµος Αγνάντων και σήµερα ο ∆ήµος Κεντρικών
Τζουµέρκων, επιχορηγήθηκε το έτος 2000 µε το ποσό των 215.000 ΕΥΡΩ
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα PESCA. Με τα χρήµατα αυτά έγιναν οι
προβλεπόµενες από την µελέτη εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου και το
έργο παρελήφθη από τις υπηρεσίες της Νοµαρχίας Άρτας. Η Αλιευτική
Επιχείρηση έπρεπε να διατηρεί σε λειτουργία την µονάδα µε δικά της
κεφάλαια για χρονικό διάστηµα δέκα ετών τουλάχιστον, ήτοι µέχρι 2812-2011. Για το χρονικό διάστηµα που η επιχείρηση δεν λειτούργησε της
καταλογίστηκε αναλογικά το ποσό των 95.595 ευρώ. Κατά της απόφασης
αυτής η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει έφεση.
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...και ως νυν δήµαρχος Τζουµέρκων τι σκοπεύετε να κάνετε;
Οι µέτοχοι της Επιχείρησης ήδη έχουν θέσει σε λειτουργία την παραγωγική διαδικασία. Πάντως το όλο θέµα θα αντιµετωπιστεί από την Επιχείρηση
χωρίς να επιβαρυνθεί ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων.
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Ηπείρου στη συνεδρίαση της 26-10-2011 γνωµοδότησε
θετικά για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
που αφορά το έργο «Αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 34 MW, στη θέση
«Ξέρακας - Περδικόβρυση» (πρώην ∆ήµου Αθαµανίας & Κοινότητας
Θεοδώριανων), του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων». Αν και στην περιβαλλοντική αδειοδοτική διαδικασία δεν απαιτείται γνωµοδότηση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου, ποια είναι η θέση σας για το συγκεκριµένο έργο;
Θεωρώ ότι είναι µια µεγάλη επένδυση που θα γίνει στην περιοχή µας από
την οποία θα προκύψει και οικονοµικό όφελος για τον ∆ήµο Κεντρικών
Τζουµέρκων.
Ωστόσο, προεκλογικά είχατε δηλώσει ότι θα εναντιωθείτε σε κάθε ενέργεια που θα δηµιουργούσε δυσµενείς επιπτώσεις στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής, ιδιαίτερα δε από την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων ή αιολικών πάρκων.
Έχω διαβάσει την περιβαλλοντική µελέτη του έργου και η γνώµη µου είναι
ότι δεν δηµιουργεί δυσµενείς επιπτώσεις στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής και κατά συνέπεια δεν είµαι αντίθετος στην κατασκευή
του. Εξάλλου για το συγκεκριµένο έργο, έχω πληροφορηθεί ότι είχαν γνωµοδοτήσει θετικά το πρώην Κοινοτικό Συµβούλιο Θεοδωριάνων και το
πρώην ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αθαµανίας.
Με τα σχεδιαζόµενα υδροηλεκτρικά, π.χ. της ΤΕΡΝΑ στα Θεοδώριανα,
κάνετε δεύτερες σκέψεις;
∆εν γνωρίζω τις προθέσεις της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ» ή άλλων εταιρειών.
Όταν εκδηλωθούν θα πάρω θέση. Πάντως η δέσµευσή µου την οποία αναφέρατε στην προηγούµενη ερώτησή σας ισχύει
Στο εναποµείναν λιγοστό διάστηµα της θητείας σας, µέχρι τον Ιούνιο
2014, που θα γίνουν οι επόµενες εκλογές, ποιες είναι οι προτεραιότητές
σας;
Βρισκόµαστε ακόµα µέσα στο χρονικό διάστηµα που µπορούν να υποβληθούν προτάσεις στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας και των Υπουργείων. Πρώτη µας προτεραιότητα είναι να συµµετάσχουµε στις προσκλήσεις
ώστε να υλοποιήσουµε έργα σε τοµείς που έχει ανάγκη η περιοχή µας
όπως την οδοποιία, την ύδρευση, την άρδευση, την συντήρηση παλαιών
πέτρινων γεφυριών, τον πολιτισµό και σε άλλες δράσεις συµβατές µε
ήπιες µορφές ανάπτυξης. ∆εν θα παραλείψουµε βέβαια να αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας τα οποία είναι πολλά σε ένα
µεγάλο σε έκταση ορεινό ∆ήµο.
Στις προτεραιότητές σας αυτές, εντάσσετε τη λειτουργία ενός µικρού
χιονοδροµικού κέντρου στα Τζουµέρκα;
Η άποψή µου είναι ότι πρέπει να βάλουµε ως στόχο την κατασκευή ενός
χιονοδροµικού πάρκου και όχι χιονοδροµικού κέντρου. Σύµφωνα µε το διάταγµα του Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων, στην περιοχή «των ορεινών εξάρσεων των Τζουµέρκων» επιτρέπεται η ηµερήσια επίσκεψη για ήπια αναψυχή. Ως εκ τούτου η κατασκευή υποδοµών για ένα χιονοδροµικό πάρκο είναι
συµβατή µε τις χρήσεις, τις δραστηριότητες, τους όρους και περιορισµούς
προστασίας και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων.
Εκτιµάτε ότι ένα τέτοιο έργο είναι εφικτό και ανταποδοτικό για την περιοχή και τους κατοίκους;
Απαιτείται να γίνει πρώτα µία µελέτη εναλλακτικής µορφής τουρισµού και
διαχείρισης επισκεπτών η οποία πρέπει να εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες µετά από σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης.
Θεωρώ πως το παραπάνω έργο είναι εφικτό να υλοποιηθεί και θα συµβάλει στην αύξηση της επισκεψιµότητας στην περιοχή µας, επ’ ωφελεία της
Τοπικής οικονοµίας. A
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ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ πÛÙÔÚ›Â˜
Το τελευταίο µυθιστόρηµα του ελληνικής καταγωγής Χρήστου
Τσιόλκα κυκλοφόρησε πέρυσι στη χώρα µας και πρόπερσι στην
Αυστραλία, όµως έκτοτε δεν έχει πάψει να πυροδοτεί συζητήσεις, αντεγκλήσεις, διαφωνίες. Με το Χαστούκι (µτφρ. Βασίλης Κιµούλης, εκδ. Ωκεανίδα) ο Τσιόλκας κέρδισε το βραβείο
του Καλύτερου Συγγραφέα των χωρών-µελών της Βρετανικής
Κοινοπολιτείας ενώ ήταν και υποψήφιος για το σπουδαιότερο
βραβείο της αγγλόφωνης λογοτεχνίας, το Booker. Κι ενώ η
δηµοσιότητα έπαιρνε να κοπάζει, από φέτος το φθινόπωρο, οι
Αυστραλοί έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθούν στους
δέκτες τους, διασκευασµένο για την τηλεόραση. Πού οφείλεται
η τεράστια απήχησή του; Σίγουρα, µεταξύ άλλων, στο θέµα του,
που δεν είναι άλλο από την υπερπροστασία και την εξιδανίκευση της παιδικής ηλικίας στο πλαίσιο της µεσοαστικής οικογένειας. Η ιστορία πυροδοτείται όταν σε µια οικογενειακή γιορτή
ένας άντρας χαστουκίζει ένα ξένο παιδί. Το «ασήµαντο» αυτό
γεγονός θα διχάσει τη µικρή κοινότητα των παρευρισκοµένων
αποκαλύπτοντας υποβόσκουσες συγκρούσεις, µνησικακίες,
κρυφές επιθυµίες.
Σε εντελώς άλλο µήκος κύµατος κινείται το µυθιστόρηµα της
ιταλίδας σεναριογράφου και ποιήτριας µε το εύηχο σαν ψευδώνυµο όνοµα. Πρόκειται για το πρώτο µυθιστόρηµά της, µια
οικογενειακή σάγκα που φέρνει στο προσκήνιο πέντε γενιές
γυναικών του ιταλικού Νότου – µε τα ήθη και τις νοοτροπίες να
θυµίζουν έντονα Ελλάδα. Εκατό και πλέον χρόνια, από το 1861
µέχρι την Πτώση του Βερολίνου, το 1989, παρελαύνουν µπροστά από τα µάτια µας, µε ύφος λυρικό, συχνά συγκινητικό αλλά
και συγκινηµένο. Στο Χίλια χρόνια που ζω εδώ (µτφρ. ∆ήµητρα
Κατσιµάνη, εκδ. Καστανιώτη) θα γνωρίσουµε τον προπάτορα
και άρχοντα του χωριού Φραντσέσκο µέχρι και την τελευταία
απόγονο, την Τζόια, που προσπαθεί να βρει τον εαυτό της
µακριά από τους στενούς οικογενειακούς δεσµούς.
Στην ευαίσθητη κατηγορία των «βιβλίων για µεγάλα παιδιά και
νέους» ανήκει το µυθιστόρηµα της Κ. Τζ. Σκιουζ Ψηλά τα χέρια
(µτφρ. Χαρά Γιαννακοπούλου, εκδ. Πατάκη) – που είναι µάλιστα και το πρώτο της. Ήρωες, τα δίδυµα Πέιζλυ και Μπο, ετών
έξι. ∆υο πιτσιρίκια που πέρασαν µια τραυµατική εµπειρία όταν,
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ψάχνοντας τον µπαµπά τους, χάθηκαν στο δάσος και βρέθηκαν
ύστερα από τρεις µέρες. Τώρα πια έχουν κλείσει τα δεκάξι, ο
µπαµπάς είναι ακόµα άφαντος κι αυτοί ακόµα «χαµένοι».
Ξέρουν όµως πού βρίσκεται: στο Λας Βέγκας. Ένα περιπετειώδες ταξίδι αρχίζει: Προκειµένου να τραβήξουν την προσοχή του
κάνουν διάφορες «τρέλες» ώστε να τους καταγράψουν οι
κάµερες ασφαλείας και να βγουν στις… ειδήσεις.
∆εν υπάρχει εκδοτικός οίκος που τα τελευταία χρόνια να µην
έχει βγάλει τουλάχιστον ένα βιβλίο για την Κωνσταντινούπολη.
Καµιά άλλη µεγαλούπολη δεν εξάπτει σήµερα το –ελληνικό,
τουλάχιστον– φαντασιακό όσο η Πόλη, και τούτο όχι µόνο
στους ανθρώπους που άφησαν ένα κοµµάτι πίσω στη «χαµένη
πατρίδα». Ακόµη πιο ένθερµοι είναι οι καινούργιοι «εραστές»
της, όπως ο Αλέξανδρος Μασσαβέτας, ο οποίος, παρότι γεννηµένος στην Αθήνα και σπουδαγµένος (και) στο Κέιµπριτζ,
γοητεύτηκε από την Ιστανµπούλ κι από ανταποκριτής εφηµερίδων έγινε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου. Περπάτησε, διάβασε, ερεύνησε και συνέγραψε ένα ογκώδες, γεµάτο έγχρωµες φωτογραφίες βιβλίο µε τίτλο Κωνσταντινούπολη – η Πόλη των Απόντων
(εκδ. Πατάκη) µε κεντρικό θέµα την παρουσία-απουσία των
«άλλων : Ελλήνων, Εβραίων, Αρµενίων, Λεβαντίνων, Ρώσων.
Από την άλλη, ρίχνει το βλέµµα του στη σηµερινή ταχέως
«εκσυγχρονιζόµενη» Πόλη, καταγράφοντας συνοικίες-θησαυρούς που χάνονται εν µία νυκτί.
Τελευταίο, post mortem, ποιητικό βιβλίο µιας από τις πιο καίριες
φωνές της σύγχρονης ελληνικής ποίησης µε τίτλο Βαθέως
γήρατος (εκδ. Κέδρος). Ο Γιάννης Βαρβέρης «έφυγε» πρόσφατα και πρόωρα (µόλις στα 56 του χρόνια), αφήνοντας πίσω
του σηµαντικό ποιητικό και µεταφραστικό έργο – και βέβαια την
αδιάλειπτη παρουσία του στη θεατρική κριτική µέσα από τις
σελίδες του κυριακάτικου Τύπου. «Πλέεις πια / µες στα παλιά
σου ρούχα / ενώ ο Χρόνος / σου σφίγγει / τη ζώνη.» A

*Ο Κώστας Κατσουλάρης
είναι συγγραφέας και βιβλιοκριτικός.
kostas.katsoularis@gmail.com
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Forest Fire
“Staring at the X”
Το κουαρτέτο των Forest Fire κυκλοφόρησε φέτος τον δεύτερο δίσκο
του, στον οποίο παρουσιάζεται συγκριτικά διαφοροποιηµένο όσον αφορά
το προ τριετίας ντεµπούτο. Μόνο η folk αισθητική παραµένει εν µέρει
ακέραια, όπως και οι αναφορές στους Velvet Underground, αλλά από
εκεί κι έπειτα η µπάντα προβαίνει σε πειραµατισµούς pop ύφους. Το
πρώτο µισό του δίσκου κινείται σε φωτεινά πεδία µε τις µελωδίες να αποδίδονται σε υψηλούς τόνους, όπως το «They pray execution style» που
εµπερικλείει disco και punk στοιχεία. Πολλές «ανεβασµένες» στιγµές ως
αυτό το σηµείο και στο υπόλοιπο µισό τα πνεύµατα κατευνάζονται. Σ’
αυτό το κοµµάτι δεν τα καταφέρνουν και τόσο καλά καθώς η υπόθεση
αρχίζει να σέρνεται επικίνδυνα κι από τη στιγµή που έχουν προηγηθεί
εκρηκτικές εκλάµψεις, όπως το οµώνυµο κοµµάτι και το «Mtns are Mtns»,
σίγουρα ό,τι έπεται δεν είναι ακριβώς αυτό που περιµένει ο ακροατής. A

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

Emil & Friends
“Lo & Behold”
Σε electronica, pop, folk, disco και dance πλαίσια κινείται το µουσικό
όχηµα του Emil Hewitt. Εκλεκτικός στους ήχους που επιλέγει για να χρωµατίσει τους beat ρυθµούς του δοµεί πολυεπίπεδα τις συνθέσεις. Το γεγονός ίσως να αποπροσανατολίσει πρόσκαιρα, αλλά η ουσία είναι ότι ο
δίσκος απαιτεί εµβριθή ακρόαση για να αναδειχτούν τα θέλγητρα και η
αυθεντικότητα της έµπνευσης. Από την άλλη ο Hewitt διαχειρίζεται αριστοτεχνικά την όλη υπόθεση χωρίς να εκπίπτει σε ανάλαφρα pop πατώµατα, αλλά ούτε φορτώνει τα κοµµάτια µε περιττή σοβαρότητα, κυρίως
στο στιχουργικό κοµµάτι. Οι στιγµές που ξεχωρίζουν είναι όταν οι µπασογραµµές ποδηγετούν την σύνθεση, όπως στο «Crystal Ball» και το «It’s
not unusual» µε τον αλά Nintendo ήχο να κλέβει την παράσταση. ∆ιάσπαρτα τα ηχητικά τερτίπια γενικώς στον δίσκο µε τον Hewitt να στήνει
ένα γοητευτικό, ψυχεδελικό καλειδοσκόπιο. A

Penguin Prison
“Penguin Prison
Ο Chris Glover πραγµατοποίησε το ντεµπούτο του µε ένα ep πριν δύο
χρόνια µε το όνοµα Penguin Prison, µια electro-pop δουλειά που την
συνέθεσε και την επιµελήθηκε εξολοκλήρου ο ίδιος. Ο δίσκος αυτός τον
κατέταξε στην κατηγορία συγκροτηµάτων όπως οι LCD Soyndsystem και
οι Hot Chip και στα ίδια πλαίσια κινείται και µε την φετινή οµώνυµη κυκλοφορία του. Το εναρκτήριο «Someone got everything» συνταιριάζει ήπια
και διακριτικά ηλεκτρονικά στοιχεία µε την ακουστική µελωδία εισάγοντας
οµαλά τον ακροατή σ΄ένα δίσκο γεµάτο εκπλήξεις. Ο Glover ταλαντεύεται µεταξύ παρελθόντος και παρόντος εξ’ ου και στιγµές που η αίσθηση
παραπέµπει σε Pet Shop Boys, µέσω των πλήκτρων κυρίως, ενώ άλλες
λοξοκοιτούν προς ένα πιο σύγχρονο ιδίωµα, σε ύφος αλά Scissor Sisters.
Από εκεί κι έπειτα pop µελωδίες, funk γραµµές στο µπάσο και στοιχεία
από την κλασσική house σκηνή διαπλέκονται αριστοτεχνικά. Το κλίµα
τελικά ρέπει προς µια ρετρό ατµόσφαιρα και το µεγαλύτερο επίτευγµα του
Glober είναι ότι κατορθώνει µέσα σ’ όλα τα άλλα να δηµιουργήσει ένα
σαγηνευτικό ηχητικό πεδίο, που ενισχύεται σε σηµεία από όργανα σαν το
µπάντζο. A

Widowspeak
“Widowspeak”
Το ντεµπούτο των Widowspeak σίγουρα αποτελεί µια από τις καλύτερες
κυκλοφορίες στο κλείσιµο αυτού του χρόνου. Το τρίο προέρχεται από τις
Η.Π.Α., αλλά ο ήχος τους ανακαλεί και πολλά στοιχεία από το βρετανικό
νησί. Το εναρκτήριο «Puritan» πρόκειται για µια απλή pop σύνθεση που
ίσα που προϊδεάζει για τον ζόφο που θα επακολουθήσει. Καταρχήν η φωνή
της Molly Hamilton κινείται σε ψιθυριστά, ονειρικά πλαίσια ενισχύοντας
την υποβλητική, ναρκωµένη ατµόσφαιρα. Έπειτα το ένα χτύπηµα έπεται
του άλλου αρχής γεννωµένης µε το «Harsh Realm» µε την καθηλωτική
γραµµή στο µπάσο και το αλά Mazzy Star «In the pines» έως το «Limb» µε
την νεκρική και άκρως «επικίνδυνη» µελωδία στην κιθάρα και βρισκόµαστε
ακόµη στα µισά… A
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Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

iPhone 4s: for Steve
Η ατελείωτη φηµολογία που προηγείται κάθε κυκλοφορίας προϊόντος της
Apple δε θα µπορούσε να λείπει και από την παρουσίαση του νέου iPhone.
Οι φήµες όµως που ανέφεραν την παρουσίαση ενός πλήρως ανασχεδιασµένου µοντέλου δεν επαληθεύτηκαν, µε την Apple να ακολουθεί την ίδια
πολιτική που είχε ακολουθήσει µε το iPhone 3GS. Έτσι µε την παρουσίαση
του iPhone 4S, η Apple επιλέγει να κρατήσει ακριβώς τον ίδιο σχεδιασµό
αλλά να βελτιώσει αρκετά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που βρίσκουµε µέσα
στο smartphone και να κάνει την υπέρβαση από πλευράς λογισµικού µε το
Siri, έναν εικονικό βοηθό στον οποίο θα αναφερθούµε στη συνέχεια.
Εµφανισιακά, δεν αλλάζει σχεδόν τίποτα και ένα άπειρο µάτι δύσκολα θα καταλάβει ότι πρόκειται για νέο µοντέλο. Οι µοναδικές
διαφορές που θα εντοπίσετε είναι η µετατόπιση
των πλήκτρων έντασης και ειδικότερα του πλήκτρου σίγασης µερικά χιλιοστά προς τα κάτω και
φυσικά η µία επιπλέον εγκοπή στην επάνω δεξιά
πλευρά του εξωτερικού περιβλήµατος, καθώς
και η µετατόπιση της µίας εγκοπής από το
επάνω τµήµα στα αριστερά, που µαρτυρούν ότι
το νέο µοντέλο διαθέτει αναβαθµισµένη κεραία.
Η συγκεκριµένη απόφαση της Apple δεν είναι
τόσο περίεργη αν αναλογιστεί κανείς ότι ακριβώς το ίδιο έχει κάνει µε την παρουσίαση του
iPhone 3GS το οποίο είχε ακριβώς το ίδιο σχεδιασµό µε το iPhone 3G.
Όσον αφορά το hardware, οι αλλαγές είναι
περισσότερες καθώς έχουµε γενναίες αναβαθµίσεις. Βελτιωµένη/ανασχεδιασµένη κεραία
αλλά και chipset που προσφέρει µέγιστη θεωρητική ταχύτητα download στα 14.4Mbps έναντι 7.2Mbps του iPhone 4 µε
Worldmode (υποστηρίζει πλέον και δίκτυα CDMA), δυνατότερος διπύρηνος
A5 επεξεργαστής (ο ίδιος µε το iPad2) χρονισµένος όµως στα 800MHz
(προφανώς για λόγους µπαταρίας), Bluetooth 4.0, νέα βελτιωµένη κάµερα
µε αισθητήρα 8MPixel και ανάλυσης 3264x2448 pixels (δηλαδή 60% περισσότερα από το iPhone 4) µε backside illumination και υποστήριξη για 1080p
video και υποστήριξη GLONASS εκτός του GPS.
Το σηµαντικό προτέρηµα του iPhone 4S (το οποίο είναι και αποκλειστικό-

τητα για το νέο µοντέλο) ονοµάζεται Siri: Με µία φράση “Πλήρης χρήση
του κινητού µέσω φωνητικών εντολών” και µε τρόπο που θυµίζει συνοµιλία µε άνθρωπο και όχι µηχανή. Η εφαρµογή η οποία είναι πλέον πλήρως
ενσωµατωµένη στο iOS 5.0 είναι ο προσωπικός σας εικονικός βοηθός,
έτοιµος να σας δώσει πληροφορίες για πολλά θέµατα αλλά και να οργανώσει το πρόγραµµα σας. ∆υστυχώς δεν υποστηρίζεται ακόµα η Ελληνική
γλώσσα και η Αγγλική προφορά των Ελλήνων δεν θα βοηθάει και ιδιαίτερα
στις εντολές που θα του υπαγορεύετε…
Mαζί µε το iPhone4S κυκλοφόρησε η πέµπτη
έκδοση του iOS που έχει πλέον φτάσει σε ένα
υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης, καλύπτοντας
αρκετά από τα κενά του παρελθόντος. Η Apple
κάνει το επόµενο βήµα και ενσωµατώνει υπηρεσίες cloud µέσω του iCloud. Μέσω του iCloud
µπορείτε πλέον χωρίς καµία χρέωση να συγχρονίσετε τις επαφές σας, τα e-mail, τα έγγραφα και τις φωτογραφίες σας µεταξύ του οικοσυστήµατος της Apple το οποίο περιλαµβάνει
το iPhone, το iPad και το OS X Lion. Το κόστος
για τα πρώτα 5gb είναι δωρεάν ενώ για 10gb
κυµαίνεται στα 16 ευρώ ετησίως, 32 τα 20gb
και τέλος 80 για 50gb αποθηκευτικό χώρο.
Το iOS 5.0 φέρνει σηµαντικά νέα χαρακτηριστικά όπως τις ειδοποιήσεις όπου µπορείτε να
εµφανίζετε σε µία οθόνη οποιαδήποτε πρόσφατη
ενηµέρωση σας αφορά όπως ένα νέο e-mail, sms, αλλά και ενηµερώσεις
από εξωτερικές εφαρµογές όπως για παράδειγµα µια νέα πρόσκληση
φίλου στο Facebook.
∆υστυχώς την παρουσίαση του νέου iPhone ακολούθησε η απώλεια του
ιδρυτή της εταιρίας Steve Jobs την αµέσως επόµενη ηµέρα, χτυπηµένο
από την επάρατη νόσο. Έτσι ίσως εξηγείται γιατί ο Tim Cook είχε µια εξαιρετικά χαµηλών τόνων παρουσίαση και το event ήταν πολύ ήρεµο.
Τι να πρωτοπεί κανείς για έναν από τους οραµατιστές της τεχνολογίας,
τον άνθρωπο που άλλαξε για πολλούς τον τρόπο σκέψης και ζωής.
O κόσµος έχασε έναν ακόµη John Lennon, που τραγουδούσε στους δικούς
του ρυθµούς.
Καλό ταξίδι Steve.
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Mobee Magic
Charger: It’s
a kind of magic
Πρόκειται ένα αξεσουάρ για το Magic Mouse
της Apple το οποίο
αντικαθιστά τις 2 ΑΑ
µπαταρίες µε µια επαναφορτιζόµενη µπαταρία, η οποία φορτίζει µέσω
επαγωγής.
Το πακέτο περιλαµβάνει την επιφάνεια φόρτισης, mini USB καλώδιο
και την µπαταρία. Προφανώς προϋποθέτει ότι έχετε ήδη ένα Apple
Magic Mouse από το οποίο µάλλον θα χάσετε το καπάκι των µπαταριών.
Θα χρειαστείτε µια ελεύθερη USB θύρα και λίγο χώρο στο γραφείο
σας για να βάλετε την βάση φόρτισης.
Όταν λοιπόν θέλετε να φορτίσετε το ποντίκι, απλά αφήνετε το Magic
Mouse επάνω, αρχίζει η µαγεία της επαγωγής και το LEDάκι ανάβει
πράσινο για να δείξει ότι άρχισε η φόρτιση. Και γιατί να το πάρω αυτό
το πράγµα το οποίο κοστίζει κάτι παραπάνω από 50; Γιατί οι ΑΑ µπαταρίες σας εκνευρίζουν όσο κι εµένα. Ευτυχώς η (ανακοινωθείσα)
διάρκεια ζωής είναι 500 κύκλοι φόρτισης. Η κάθε φόρτιση διαρκεί
περίπου 5 µέρες, οπότε θεωρητικά µιλάµε για λίγο παραπάνω από 6,5
χρόνια.
Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάµε και το geeky effect, µε την επαγωγική
φόρτιση να αποτελεί µια από τις πιο µεγάλες καινοτοµίες.
Πηγή: Madstore - Τιµή: 53

Lyto: Ρυθµιζόµενο focus!
Ο πρώτος πραγµατικά νέος τύπος φωτογραφικής µηχανής εδώ και
αρκετές δεκαετίες παρουσιάστηκε από τη νεοσύστατη αµερικανική
εταιρεία Lytro, η οποία δέχεται παραγγελίες για ένα µοντέλο που επιτρέπει στο χρήστη να εστιάζει σε οποιοδήποτε σηµείο της εικόνας
µετά τη λήψη της. Όταν αυτές οι ψηφιακές φωτογραφίες
µεταφερθούν στον υπολογιστή ή αναρτηθούν στο ∆ιαδίκτυο,
ο θεατής µπορεί να εστιάσει οπουδήποτε στην εικόνας κλικάροντας
µε το ποντίκι. Η αλλαγή του εστιακού σηµείου µπορεί να κάνει το φόντο
καθαρό και τα πρόσωπα στο πρώτο πλάνο θολά, ή το αντίστροφο!
Το µυστικό είναι ότι ο αισθητήρας των µηχανών της Lytro
δεν καταγράφουν µόνο τις ακτίνες φωτός, όπως οι συµβατικές κάµερες,
αλλά και τη γωνία υπό την οποία κάθε ακτίνα πέφτει στο φακό.
Τα φωτογραφικά αρχεία που προκύπτουν περιέχουν έτσι
όλο το «φωτεινό πεδίο» κάθε σκηνής. Αυτό το πεδίο, το οποίο
ουσιαστικά αντιστοιχεί σε εικόνες τριών διαστάσεων, µπορεί αργότερα
να υποστεί επεξεργασία ώστε να προκύψει η τελική δισδιάστατη εικόνα.
Τα µελλοντικά µοντέλα της Lytro θα προσφέρουν και φωτογράφηση σε
τρεις διαστάσεις. Οι φωτογραφικές έχουν διάφραγµα f/2 ακόµα
και στο µέγιστο 8χ zoom και δεν χρειάζεται flash αφού αποδίδει
εξαιρετικά σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού. Οι Lytro cameras θα κυκλοφορήσουν στις
αρχές του 2012
στις Η.Π.Α. για
$399 τα µοντέλα
των 8GB και $499
για αυτό των
16GB.
Πηγή: Lytro.com
Τιµή: $399

Vapor Case for iPhone 4/4S: A
Η πρόταση της Element Case αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα.
Η iPhone 4 Vapor Case κατασκευάζεται από αλουµίνιο
και το εκπληκτικό της design υπόσχεται να κάνει το iPhone 4
το πιο “µουράτο” κινητό που µπορεί να κρατήσει κάποιος!
∆ιαθέτει επίσης ειδικό απορροφητικό υλικό για τους κραδασµούς και
τις πτώσεις στο εσωτερικό της, προσφέροντας εγγυηµένη προστασία
στα iphone 4/4s. Στον αντίποδα η Vapor Case προσθέτει 30gr
στη συσκευή σας. Είναι συµβατή µε το “παλιότερο” iPhone 4 καθώς
και το 4S. Αν δεν σας αρέσουν οι θήκες κατασκευασµένες
από σιλικόνη τότε ίσως λατρέψετε την Vapor.
Σηµειωτέον ότι η παρουσίαση δείχνει κλώνο αυτής,
καθώς η original ξεφεύγει δυστυχώς πολύ σε τιµη…
Πηγή: The-istore.gr - Τιµή: 34,90

HP Touch Pre: Palm Legacy
Όταν η HP αποφάσισε να σταµατήσει την παραγωγή των WebOS
συσκευών (Touchpad, Pre 3, Veer κλπ) έγινε πανικός. Σκέφτηκε λοιπόν
ότι ήταν καλή ευκαιρία να ξεστοκάρει τις υπάρχουσες συσκευές και τις
έβγαλε στο online κατάστηµα της σε εξευτελιστικές τιµές.
Στα ενδότερα της συσκευής, η κατασκευή είναι πλαστική αλλά πολύ ποιοτική, µε αντιολισθητική επιφάνεια. Το design είναι ποιοτικό και φαίνεται
πολύ επαγγελµατικό. On screen πληκτρολόγιο δεν υπάρχει, υπάρχει
όµως το παραδοσιακό πληκτρολόγιο της Palm. Σηµειωτέον ότι το πληκτρολόγιο είναι τύπου Azerty. Η Camera είναι στα 5mpixel και τραβάει
video έως 720p. Τα συνοδευτικά περιφερειακά είναι ελάχιστα: ακουστικά,
φορτιστής και micro-USB καλώδιο. Το Pre 3 είναι µια σβέλτη συσκευή
ελέω επεξεργαστή στο 1,4GHz αλλά δεν έχει στιγµιαία απόκριση.
Το λογικό συµπέρασµα είναι ότι υπάρχει χώρος για software optimization.
Ο µεγάλος πρωταγωνιστής, τo WebOS, κουβαλώντας την κληρονοµιά της
Palm, είναι ένα καθόλα εντυπωσιακό λειτουργικό. Τα notifications και το
multitasking δουλεύουν άψογα και σε απόλυτη αρµονία µε το κινητό .
Το Synergy είναι το πολυεργαλείο που µαζεύει email accounts, IM
accounts, ρυθµίσεις, apps κλπ µέσα σε ένα user account το οποίο συγχρονίζει µε όλες τις WebOS συσκευές που διαθέτετε. Το messaging κοµµάτι έχει εργοστασιακή υποστήριξη για SMS, MMS, Google Talk, MSN,
AIM, Yahoo! και Skype, όλα σε άψογο integration µε το κινητό.
Από πλευράς localization, το WebOS είναι ακόµα στα επίπεδα του iOS
πριν 3 χρόνια: υποστήριξη για ελάχιστες
χώρες, ελάχιστα διεθνή πληκτρολόγια (όχι,
δεν έχει ελληνικό)... Πηγαίνοντας πιο κάτω
το App Store του είναι ακόµα σε νηπιακό
επίπεδο. Σηµειωτέον ότι η HP αποφάσισε
ότι δεν θα ξαναφτιάξει WebOS συσκευές και
αυτό αφήνει το µικρό µερίδιο των WebOS
χρηστών στον αέρα. Εν κατακλείδι
αν θέλετε ένα κινητό το οποίο διαθέτει
την άριστη κληρονοµιά της Palm, φοβερό UI
αλλά µηδαµινή υποστήριξη στο µέλλον σε
τιµή πρόκληση το Pre 3 είναι δικό σας.
Πηγή: Palm.com - Τιµή: 210
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

θΕAΤΡΟ

Γυρνώντας στα παλιά: πώς βρεθήκατε στο θέατρο;
Ασυνείδητα, τυχαία και µοιραία. Ασυνείδητα επειδή στα δεκαοχτώ µου
δεν είχα την εµπειρία και τις γνώσεις, τυχαία γιατί δεν είχα ιδέα από θέατρο και µοιραία γιατί αυτη η δουλειά µε πήγε παραπέρα.
Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στην υποκριτική;
Βρίσκω τα συγκεκριµένα ψήγµατα ευτυχίας που µου αναλογούν σ΄ αυτήν
τη ζωή. Αν δεν µου συνέβαινε δεν θα άντεχα να το κάνω, γιατί όταν καθηµερινά παίζεις µε το συναίσθηµα και την ψυχή σου, κινδυνεύεις να βρεθείς από τη λύτρωση στην τρέλα.
Αν είχατε µία και µοναδική επιλογή ποιό ρόλο θα παίζατε και γιατί;
Τη Μήδεια. Είναι ένας πολύ σκοτεινός και δυσνόητος ρόλος που επιδέχεται µια συνεχή διερεύνηση. Ένας ρόλος terra incognita προς ανακάλυψη από τον ηθοποιό και αυτό είναι κάτι που µε ιντριγκάρει.
Ίντερνετ και Τέχνη. Τι είδους σχέση;
Το Ινερνετ σου δίνει τη δυνατότητα να µάθεις αλλά και να κάνεις πολλά
πράγµατα και στο χώρο της Τέχνης. ∆υστυχώς δεν έχω καλή σχέση µε το
Ιντερνετ, αλλά σκοπεύω να αποκτήσω.
Σε τι κατάσταση, εκτιµάτε, ότι βρίσκεται σήµερα ο πολιτισµός στην
Ελλάδα;

∫∞∆∂ƒπ¡∞ §∂Ã√À
“ ¢È·ÎÚ›Óˆ Ù· ÛËÌ¿‰È· ÂÓﬁ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÎÎÔÏ¿ÙÂÙ·È.”

Σε περιόδους κρίσης, όπως η σηµερινή, διαπιστώνεται µια στροφή του
κόσµου στην Τέχνη - όχι πάντα συνειδητά - που ξεκινάει ως διαφυγή και
φτάνει να γίνεται ίαση και στοχασµός. Σε αυτό πρέπει να συνετέλεσε και
το γεγονός ότι τα προηγούµενα χρόνια κυριάρχησε στη ζωή µας το
µοντέλο "κέφι, γλέντι και χορός". Σήµερα διακρίνω τα σηµάδια ενός διαφορετικού πολιτισµού που εκκολάπτεται.
Τί θα αλλάζατε από την σηµερινή εικόνα της Ελλάδας;
Αν µπορούσα µε ένα µαγικό ραβδάκι θα άλλαζα τον τρόπο µε τον οποίο
οι σηµερινοί γονείς µεγαλώνουν τα παιδιά τους.

Η Κατερίνα Λέχου γεννήθηκε στην Αθήνα.
Η καταγωγή της είναι από τη Ροδαυγή Άρτας.
Aποφοίτησε το 1987 από το Θέατρο Τέχνης, του Καρόλου Κουν.
Έχει παίξει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, µεταξύ αυτών:
«Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι» του Τένεσυ Ουίλλιαµς, «Ιφιγένεια εν

Τί σας αρέσει από (σ)την Ήπειρο;
Oι άνθρωποι που έµαθαν να ζούν, τόσα χρόνια, µε αυτάρκεια και σοφία.
Τί δεν σας αρέσει από (σ)την Ήπειρο

Ταύροις» του Ευριπίδη,"Το καρναβάλι του έρωτα" της Άφρα Μπεν,
«Υπηρέτης δυο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι,

Οι άνθρωποι, που είναι σµιλεµένοι όπως η πέτρα.

«Το τέλος µιας σχέσης»του Γκράχαµ Γκριν «Τα κίτρινα γάντια»
των Αλ. Σακελλάριου – Χρ. Γιαννακόπουλου, «Ο θάνατος και η κόρη»

Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;

του Αριελ Ντόρφµαν. Έχει παίξει στις τηλεοπτικές σειρές:

∆εν κάνω σχέδια. ∆εν θέλω να χάσω την επίκτητη αισιοδοξία που έχω,

Παράθυρο στον ήλιο (ΕΤ-1), Χαµένη άνοιξη (ΕΤ-1), Τζιβαέρι (Mega),

την πίστη µου στη ζωή, στο ότι αξίζεις να περνάς τα δύσκολα προκειµέ-

Οι άντρες δεν υπάρχουν πια (Mega), Είσαι το ταίρι µου (Mega),

νου να φτάσεις κάπου.

Σα γλυκό του κουταλιού (Antenna), Πες µου ναι (Alpha),
Ευτυχισµένοι µαζί (Mega) και τελευταία στο πασίγνωστο
"Το νησί " (Mega) από το µυθιστόρηµα της Χίσλοπ.
Ακόµα έχει παίξει σε ταινίες του ελληνικού κινηµατογράφου όπως
"Τα σηµάδια της νύχτας", "Αυστηρώς κατάλληλο", "Οξυγόνο"
καθώς και σε ταινίες µικρού µήκους.
Φέτος συµπρωταγωνιστεί µε τον Γρηγόρη Βαλτινό στην κωµωδία του
Νιλ Σάιµον «Ο Φυλακισµένος της ∆ιπλανής Πόρτας»,
που παίζεται στο θέατρο “Ιλίσια”.
ARTA PRESS 14

Ποιά συµβουλή έχετε κρατήσει για τη ζωή, ως µότο, από τους γονείς
σας;
Τίποτα δεν σου χαρίζεται, όλα τα κερδίζεις µε κόπο.
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