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EDITORIAL

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012

Αντίστροφη µέτρηση
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Καρναβάλι Γυναικών Άρτας
Tης Κυριακούλας Κουτσούµπα
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Καρναβάλι Πρέβεζας
∆ύο εβδοµάδες µε κοµφετί
και σερπαντίνες
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O Στέφανος Τζουµάκας
µιλάει στον Ντίνο Γιώτη για την
πολιτική εξόδου από την κρίση
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False Alarm
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Συνέντευξη στον Ευθύµιο Σακκά

Σ Τ Η Λ Ε Σ

4. “Οι κοπρίτες”
Από τον Eυρυπίδη Ντοκοµέ
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10. Βιβλίο
Από τον Κώστα Κατσουλάρη

11. Μουσική
Από τον Ευθύµιο Σακκά

το πιο δηµοφιλές βιβλίο του, το Capitalism and Freedom, o
ιδρυτής της περίφηµης Σχολής του Σικάγου, Μίλτος Φρίντµαν
προσδιόριζε τα τρία βήµατα τα οποία οφείλει να κάνει κάθε
κυβέρνηση προκειµένου να επαναφέρει το λαό στο «σωστό»
δρόµο. Ιδιαίτερα, µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, όταν κάποιοι λαοί, είχαν αρχίσει να "καλοµαθαίνουν» µε το κοινωνικό κράτος και
ζητούσαν ολοένα και περισσότερο παιδεία, υγεία και περίθαλψη. Αν είναι
δυνατόν! Κάποιος έπρεπε να τους "νουθετήσει" και να τους µιλήσει για την
ταξική τους θέση. Το έργο ανέλαβαν στρατιωτικοί και οικονοµικοί δολοφόνοι, εφαρµόζοντας τη θεωρία του “σοκ και δέους” περιφερειακά σε όλα τα
µήκη και πλάτη της γης, όπως το αναλύει µε συγκλονιστικό τρόπο στο
πασίγνωστο βιβλίο της η Ναόµι Κλάιν. Ποιά είναι τα βήµατα αυτά;
Πρώτον: Η κυβέρνηση καταργεί όλους τους κανόνες και τις ρυθµίσεις που
εµποδίζουν τη συσσώρευση κερδών. Το ζούµε σήµερα µε την παγκοσµιοποίηση και την ασύδοτη επέκταση του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου.
∆εύτερον: Η κυβέρνηση (ξε)πουλάει την δηµόσια περιουσία σε ιδιωτικές
εταιρείες. Το έργο που έχει ξεκινήσει επί Σηµίτη και Καραµανλή και συνεχίστηκε επί Παπανδρέου κορυφώνεται σήµερα. Ιδρύθηκε µάλιστα επί τούτου το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου, όπως,
κατ΄ευφηµισµόν, ονοµάστηκε η εκποίηση (=ξεπούληµα) της δηµόσιας
περιουσίας.
Τρίτον: Η κυβέρνηση προχωρά σε µαζικές απολύσεις, κατάργηση κατώτατου µισθού και επιδοµάτων, µείωση συντάξεων και δραµατικές περικοπές
στη χρηµατοδότηση κοινωνικών προγραµµάτων. Είναι το έργο που παίζεται στη χώρα µας, ακριβώς αυτή τη στιγµή, πίσω από τις πλάτες µας.
Το κυβερνητικό συνονθύλευµα ΠΑΣΟΚ-Ν∆-ΛΑΟΣ, έχοντας χάσει πλέον
την "δεδηλωµένη "της ελληνικής κοινωνίας, προσπαθεί απεγνωσµένα να
ελέγξει τις εξελίξεις, µε την άνευ όρων υποταγή του στη ∆ιεθνή της Τοκογλυφίας.
Το πολιτικό σύστηµα καταρρέει και η άρχουσα οικονοµική ελίτ φοβάται
µήπως την συµπαρασύρει. Για αυτό θα χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο προκειµένου να µην χάσουν την πολιτική και οικονοµική εξουσία τους. Στραγγαλίζοντας οικονοµικά τους πολίτες. ∆ίνοντας γή και ύδωρ στους ξένους
επικυρίαρχους. Παραδίδοντας τα κλειδιά της εθνικής κυριαρχίας.
Είναι αναπόφευκτο: η σωτηρία της Ελλάδας επαφίεται, πλέον, στον
πατριωτισµό των Ελλήνων. Ήρθε η ώρα ο φοβισµένος αλλά κυρίαρχος
ελληνικός λαός, µε την εξουσία που απορρέει από θεµελιώδεις διατάξεις
του Συντάγµατος, να αποφασίσει αυτός και µόνον αυτός για το µέλλον
του. Να ορθώσει το ανάστηµά του απέναντι σε όλους τους σύγχρονους
Εφιάλτες που τον στέλνουν στο βέβαιο θάνατο και επιβουλεύονται την
εθνική του υπόσταση. Τα κόµµατα της Αριστεράς και γενικότερα η αντιµνηµονιακή αντιπολίτευση, σε όλο της το πολιτικό φάσµα, οφείλουν
άµεσα να παραµερίσουν τα ελάσσονα και να συναντηθούν στο µείζον που
είναι η επιβίωση και η αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Φέρουν τεράστια
ευθύνη για ό, τι συµβεί από εδώ και πέρα. A
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∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ντίνος Γιώτης
ΑRT DIRECTOR: Κατερίνα Καρανάσου

12. Ψηφιακός κόσµος
Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Αλέξανδρος Χριστοφιδάκης
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α:
Κώστας Κατσουλάρης, Αγνή Ιωάννου, Ευθύµιος Σακκάς, ∆ηµήτρης Νάκης,
Ευρυπίδης Ντοκοµές, Αντίλογος
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: Κυριακούλα Κουτσούµπα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αrta Press, ∆ηµήτρης Παπαρούνης

13. Gadgets

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Θωµάς Ξυλογιάννης, Τηλ.: 6945 834691

Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη

WEB DESIGNER: Utopia
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΕΛΛΑΣ, Μάνης 10, 16ο χλµ. Λ. Λαυρίου, Παιανία
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Παναγιώτης Γιώτης

13

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Εκδόσεις Ηώκαινο, Θεοδώριανα Άρτας
Μηνιαία εφηµερίδα, διανέµεται δωρεάν. Eπιτρέπεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή ή απόδοση µέρους
ή ολόκληρου του περιεχόµενου της έκδοσης µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο, εφόσον αναφέρεται απαραίτητα η πηγή.

www.artapress.gr

e-mail: artapress@yahoo.gr
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VERBATIM
Επιµέλεια: Αγνή Ιωάννου
“Επί 11 ολόκληρα χρόνια παλεύουµε να ξεκινήσουµε τα
έργα στον Άγιο Νικόλαο και βρισκόµαστε σε αδιέξοδο.
Από αµέλεια του υπουργείου η τελική έγκριση δεν δόθηκε,
πλήττοντας ακόµα περισσότερο τον όµιλό µας, που
δεινοπαθεί και από τα χρεωστούµενα του κράτους
που φτάνουν τα 256 εκατ. ευρώ”
παραπονούµενη η διευθύνουσα σύµβουλος της “Μηχανικής”
ΜEΛΙΝΑ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ για την καθυστέρηση του έργου.
“O Άραχθος και η πολιτιστική κληρονοµιά των Τζουµέρκων
δεν θα γίνει µποναµάς στον Εµφιετζόγλου”
ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, περιφερειακός σύµβουλος
αδιαφορώντας για τις ανησυχίες της “Μηχανικής”.
“Για να µη βρεθείτε µπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις και για να αποκαταστήσετε το κλίµα ειρήνης παρακαλούµε να αποσύρετε την διάταξη του
άρθρου 56” η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ τηλεγραφεί
στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΓΙΩΡΓΟ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
“Για το Υπουργείο το λέω, το δις εξ’ αµαρτείν ουκ ανδρός σοφού. Παρακαλώ πάρα πολύ να αποσυρθεί. Είναι απαράδεκτο.”
ο αντιπρόεδρος της Βουλής ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ απευθυνόµενος µε σαβουάρ βιβρ στον υπουργό.
“Την άνοιξη αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις…”
η ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΩΝ καλώντας σε συστράτευση τους φορείς της Ηπείρου και της αποδηµίας για την αποτροπή της
κατασκευής του φράγµατος.
“Τους πληροφορούµε ότι θα τους πάρει το ποτάµι, αν τολµήσουν να αγνοήσουν
τις τοπικές κοινωνίες και κάνουν το φράγµα του Αγίου Νικολάου”
ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ προειδοποιεί τους αρµόδιους.
“Η Ήπειρος είναι ένας ιδανικός προορισµός όχι µόνο για τις καλοκαιρινές
διακοπές των Ολλανδών, τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά και για όλες τις
εναλλακτικές µορφές τουρισµού τις οποίες επιζητούν”
ο αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ αναζητώντας τουρίστες
στην Τουριστική Έκθεση στην Ουτρέχτης.
“Προτεραιότητα η µελέτη διευθέτησης της κοίτης του Αράχθου και η πρόσβαση για τη Βλαχέρνα”
ο δήµαρχος Άρτας ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ κοιτώντας το µέλλον του δήµου
µε τη µατιά του µηχανικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 52 x56
Εξοργιστικό αλλά αναµενόµενο στη χώρα
της πολυνοµίας αλλά
και της ανοµίας να
παρακάµπτονται νόµοι
και δικαστικές αποφάσεις µε φωτογραφικές
εξυπηρετήσεις
που
ΦΩΤΟ:ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ
εισάγονται την τελευταία στιγµή µε τη µορφή άρθρων σε άσχετα νοµοσχέδια. Όπως συµβαίνει στην περίπτωση του Αράχθου, όπου επανέρχεται από το παράθυρο «διαστάσεων 52χ56» η κατασκευή ενός ακόµα µεγάλου φράγµατος από την ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. του κ. Εµφιετζόγλου. Το Υ.ΠΕ.Κ.Α.
για να παρακάµψει διεθνείς κανόνες µε τους οποίους τα φράγµατα
άνω των 15 MW δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), εισάγει το άρθρο 52. Για να παρακάµψει
την ακύρωση της αδειοδότησης της εταιρείας από το στο Σ.τ.Ε.
(απόφ.3858/2007) που έγινε µε βάση το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.) που προβλέπει ρητά
την µη κατασκευή φραγµάτων στον Άραχθο και στον Καλαρρύτικο,
εισάγει το άρθρο 56. Το οποίο άρθρο προβλέπει φωτογραφικά και
προκλητικά, σε περιπτώσεις ακύρωσης µιας άδειας (όπως της
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ από το Στ Ε )τη δυνατότητα επανέκδοσης της άδειας
µέσα σε µόλις 20 µέρες, χωρίς καν να ακολουθείται από την αρχή όλη
η διαδικασία που προβλεπόταν από το νόµο. Στο µεταξύ σύσσωµοι οι
Ηπειρώτες εξεγείρονται απέναντι σε αυτήν την κατακλυσµιαία προοπτική που µηχανεύονται για το ποτάµι και τον τόπο τους η
ΜΗΧΑΝΙΚΗ και ο ΥΠΕΚΑ. Θα τολµήσουν άραγε; A

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ
Ο Ελπιδοφόρος Ιντζέµπελης, µε καταγωγή από τη Λέσβο και γεννηµένος στην
Αθήνα ζεί µόνιµα πλέον στο Μενίδι. Η
αγάπη του για την περιοχή αποτυπώνεται
και στα βιβλία του. Μενίδι, Κόπραινα,
Άρτα. Με ιστορικό φόντο την Άρτα του
Μεσοπολέµου ο Ιντζέµπελης µας αφηγείται στο τελευταίο βιβλίο του την ιστορία ενός ανεκπλήρωτου έρωτα ανάµεσα
σ΄ έναν Ρωµιό και µιαν Εβραία, στον
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο αλλά και
στο µεταπολεµικό τοπίο της κατεστραµµένης από τους Ναζί Ελλάδας. A

Του EΥΡΥΠΙ∆Η ΝΤΟΚΟΜΕ
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Y∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αναζωπυρώνεται
το ενδιαφέρον
για την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων
που βρίσκονται
στην
Ελλάδα,
µετά
και
τη
σύσταση Ανώνυµης Εταιρείας
διαχείρισης
υδρογονανθράκων. Το Ελληνικό κράτος προχωρά στη σύσταση της Ανώνυµης Εταιρείας
«Ελληνική ∆ιαχειριστική Υδρογονανθράκων» µε διάρκεια τουλάχιστον 99
χρόνια. Η Ε∆ΕΥ θα λειτουργεί σύµφωνα µε του κανόνες της ιδιωτικής
οικονοµίας, αλλά θα τελεί υπό τη εποπτεία του κράτους, δια µέσου του
υπουργού Περιβάλλοντος.
Προφανώς η εταιρεία θα προωθήσει τη διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης
(open door) που προβλέπεται και από το νέο νόµο 4001/2011, σύµφωνα µε
την οποία επιτρέπει τη δυνατότητα άµεσης παραχώρησης εκ µέρους του
ελληνικού δηµοσίου των δικαιωµάτων του για έρευνα και εκµετάλλευση
υδρογονανθράκων. Ανάµεσα στις προτεινόµενες περιοχές για παραχώρηση µε τη διαδικασία της ανοικτής πρόσκληση-open door, συµπεριλαµβάνεται και το βόρειο τµήµα της Ηπείρου (χάρτης). Η περιοχή αξιολογείται θετικά και εκτιµάται ότι θα προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω και της
γειτονίας της µε την Αλβανία η οποία διαθέτει ανάλογα πετρελαϊκά συστήµατα. Εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί υψηλού κόστους σεισµική και γεωτρητική
έρευνα για τον εντοπισµό πετρελαιοπιθανών γεωλογικών στόχων σε
µεγάλα βάθη (> 4.000 µ.) στη συγκεκριµένη περιοχή. Η ανακάλυψη κοιτάσµατος υδρογονανθράκων στους βαθείς αυτούς στόχους, θα αναβαθµίσει
εντυπωσιακά το πετρελαϊκό ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή της ∆.
Ελλάδος. Οι πρώτες εκτιµήσεις για εκτιµώµενα απολήψιµα αποθέµατα
ανέρχονται σε 50-80 ΜΜbbls (εκατοµµύρια βαρέλια). A

ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ
“Να πληρώσει η Γερµανία”

ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
Τη δηµιουργία Ειδικής Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) στην Άρτα επιθυµεί
ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Άρτας κ. Παπάζογλου. Το µόνο που
παρέλειψε, αγαπητό µου πνεύµα, είναι να προτείνει ως διοικητή του
στρατοπέδ-, συγνώµη της ζώνης ήθελα να πω, τον γερµανό υφυπουργό οικονοµικών και εµπνευστή της ιδέας χερ Stefan Kapfferer.
Με τη δηµιουργία της ΕΟΖ θα λυθεί, εξάλλου και το πρόβληµα των
µελαψών λαθροµεταναστών που περιφέρονται ασκόπως στα πέριξ.
Θα τους προσλάβουν όλους, αφού πρώτα τους καταγράψουν µε
ανεξίτηλο αριθµό στο χέρι.
Στη δηµιουργία ΕΟΖ οι υποτακτικοί στη φράου Μέρκελ κυβερνώντες επιδεικνύουν απαράµιλλο θάρρος, εκεί που τα «κατεβάζουν»
είναι στην ανακήρυξη ΑΟΖ, νοτίως του Καστελόριζου.
Ξεκίνησαν τον προηγούµενο µήνα στην Άρτα οι διανοµές πατάτας
στους πολύτεκνους του Νοµού και αναµένω µε αγωνία, αγαπητό µου
πνεύµα, να αρχίσουν και οι διανοµές γιαουρτιών στους πολίτες.
Υπέρ της απόσυρσης των φωτογραφικών άρθρων 52 και 56 του
πολυνοµοσχεδίου του υπουργού Περιβάλλοντος, µε το οποίο επαναφέρει από το παράθυρο την κατασκευή φράγµατος στον Άγιο
Νικόλαο Αράχθου, τάχθηκε το σύνολο των ηπειρωτικών φορέων και
συλλόγων. Ωστόσο εκτιµώ αγαπητό µου πνεύµα ότι εκείνος που
χρειάζεται απόσυρση, είναι ο ίδιος ο κ. Παπακωνσταντίνου.
Αντιθέτως, οικεία βουλήσει, ετοιµάζεται να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή ο κ. Σωκράτης Ξυνίδης, εφόσον δεν κατέλθει εκ νέου
υποψήφιος ο Γιώργος Παπανδρέου, αναδεικνύοντας τοιουτοτρόπως
το µέγεθος του πολιτικού ανδρός.
Αφού µέχρι ακόµα και το ΚΚΕ έσπευσε να καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα για την εταιρεία του
«ΤΥΠΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ»,, επόµενο ήταν βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να
ζητήσουν µε ερώτησή τους στη Βουλή την τροποποίησή του.
Τώρα, αν το ΠΑΜΕ, µόλις τον περασµένο Νοέµβριο, εξηγούσε ότι µε
την ένταξη της επιχείρησης στο άρθρο 99 κερδισµένη βγαίνει η
εργοδοσία, ενώ οι εργαζόµενοι χάνουν τα πάντα, δεδουλευµένα,
αποζηµιώσεις, ασφαλιστικές εισφορές, δικαίωµα εγγραφής στο Ταµείο
ανεργία, είναι αλλουνού Μαρξ ευαγγέλιο, αγαπητό µου πνεύµα.
∆ιαβάζω από το αστυνοµικό δελτίο ότι συνελήφθη επ΄ αυτοφώρω
28χρονος για απόπειρα κλοπής κοµµωτηρίου. Για το οµαδικό κούρεµα µισθών και συντάξεων των Ελλήνων οι υπεύθυνοι ακόµα κυκλοφορούν ελεύθεροι…
Aντίλογος

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ARTA PRESS
ΑΡΤA

"Η υπόθεση, δεν κλείνει για µας τους Έλληνες" δήλωσε ο Γιάννης ∆ηµαράς, µετά την πρόσφατη απόφαση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της Χάγης,
µε την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή της Γερµανίας εναντίον της Ιταλίας,
για την απόφαση ιταλικού δικαστηρίου υπέρ του ∆ιστόµου.
"Στεκόµαστε όρθιοι και οργισµένοι απέναντι στη νέα επίδειξη ισχύος, των
«νεοχιτλερικών» δια του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της Χάγης. Ο ελληνικός
λαός, γνωρίζει τους ενόχους της εγκληµατικής αδιαφορίας να εγερθούν
έγκαιρα οι απαιτήσεις αποζηµιώσεων από τη Γερµανία, για τα όσα υπέστη
η Χώρα µας, την περίοδο της Κατοχής, από τα Χιτλερικά στρατεύµατα και
τα εγκλήµατα των Γερµανών κατακτητών" συνέχισε ο πρόεδρος του Άρµατος Πολιτών για να καταλήξει: "∆εν θα πάψουµε να αγωνιζόµαστε για τη διεκδίκηση του συνόλου των πολεµικών αποζηµιώσεων, που οφείλει η Γερµανία
A
στην Ελλάδα ως και τη θεσµική δικαίωση".

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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ΦΩΤΟ: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ
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Της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ

∫∞ƒ¡∞µ∞§π
°À¡∞π∫ø¡ ∞ƒ∆∞™
“ŸÛÔ ÁÂÏ¿ÌÂ,
Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¯¿ıËÎÂ”

Το Καρναβάλι των Γυναικών της Άρτας ξεκίνησε το Μάρτιο του 1982. Περίπου 50-60 γυναίκες όλων των ηλικιών ντύθηκαν αποκριάτικα, διέσχισαν
τον κεντρικό δρόµο της πόλης και στη συνέχεια διασκέδασαν όλες µαζί σε
µια ταβέρνα. Στην αρχή αντιµετώπισαν τη δυσπιστία του κόσµου καθώς και
αρνητικές κριτικές, συνηθισµένο φαινόµενο στις µικρές κοινωνίες εκείνης
της εποχής. Όµως δεν το έβαλαν κάτω. Αυτές οι µικρές παρέες έγιναν
οµάδες και γκρουπ τα οποία επί 31 συνεχή χρόνια, την Τετάρτη πριν από
τις τελευταίες απόκριες δίνουν τον αποκριάτικο τόνο στην πόλη της
Άρτας. Κόσµος σχεδόν από όλο το νοµό συρρέει για να το παρακολουθήσει, να γελάσει και να χειροκροτήσει. Τα θέµατα, είναι συνήθως εµπνευσµένα από την πολιτική και οικονοµική επικαιρότητα και έτσι δίνουν µια
σατιρική νότα στο καρναβάλι, όπως: «Μας πήραν και τα σώβρακα», «Οι
πυρήνες της γριάς», «Μαζί τα φάγαµε», «Πείνα – Λόρδα», «Η γενιά των
69 +»,«Αγρότσσα µόν’ χαλεύει» κ.λ.π. Στο καρναβάλι, τα τελευταία χρόνια
συµµετέχουν σχολεία, φροντιστήρια και σύλλογοι που δίνουν έναν πιο
νεανικό αέρα, µε θέµατα όπως: «Φωτοβολταικά», «Μαγείρισσες», «Εµίρηδες και Κακοµοίρηδες», «Ο Τρικέφαλος Βασιλιάς της Αµβρακίας», «Καλικάντζαροι» κ.λ.π. Η ιδιαιτερότητα του καρναβαλιού είναι ότι δεν διοργανώνεται από κάποιο σύλλογο ή φορέα. Είναι µια παρέα από εκπροσώπους
των γκρουπ που συναντώνται και συζητούν και µεταξύ καφέ και γέλιου,
οργανώνουν και ρυθµίζουν τις λεπτοµέρειες του καρναβαλιού.
Είναι γεγονός ότι το καρναβάλι το έχει αγκαλιάσει µε αγάπη η τοπική κοινωνία. Ο ∆ήµος Αρταίων κάθε χρόνο είναι πάντα αρωγός σε αυτή την
προσπάθεια και χρηµατοδοτεί την ηχητική κάλυψη της παρέλασης, τη
µεταφορά και την επισκευή των αρµάτων. Επίσης επιχειρηµατίες αναλάµβαναν ως χορηγοί την κάλυψη διαφόρων εξόδων. Ακόµη τα τοπικά µέσα
ενηµέρωσης, εφηµερίδες, ραδιοφωνικοί σταθµοί, τηλεοπτικός σταθµός,
συµπαραστέκονται σε αυτή την προσπάθεια µε το να προβάλουν και να
διαφηµίζουν το καρναβάλι. Ευχή όλων µας είναι να συνεχιστεί το καρναβάλι από τα νέα παιδιά που το πλαισιώνουν κάθε χρόνο, έτσι ώστε να µη
χαθεί αυτός ο θεσµός, που δίνει κάθε χρόνο στην πόλη της Άρτας ένα
χαρούµενο, σατιρικό, αποκριάτικο τόνο, γιατί όπως έγραψε και ο Σαίξπηρ
«Όσο γελάµε, τίποτα δεν χάθηκε». A
Για την άτυπη Επιτροπή του Καρναβαλιού Γυναικών Άρτας
Κυριακούλα Κουτσούµπα: 26810 50036 - 697 8495133
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TO ∫∞ƒ¡∞µ∞§π
T∏™ ¶ƒ∂µ∂∑∞™
To καρναβαλικό κοµιτάτο της Πρέβεζας δίνει
ραντεβού σε εκατοντάδες καρναβαλιστές για
τις Αποκριές του 2012 µε παρελάσεις, µουσική
και χορό. Οι εκδηλώσεις ξεκινάνε το Σάββατο
11 Φεβρουαρίου µε µουσικοχορευτικά σχήµατα, βεγγαλικά στον πεζόδροµο της Β. Μπάλκου
και ακολουθεί µασκέ πάρτυ στο Prevere.
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου (του Ασώτου)
στη Λ. Ειρήνης, στις 8 το βράδυ, διοργανώνεται η «άσωτη γιορτή του Κοµιτάτου» µε µπάρµπεκιου, συνοδεία αποκριάτικων µουσικών.
Την Τρίτη 14, στις 9 γίνεται, εν πλω, ο κόκκινος
χορός. Την Παρασκευή, 17 οι καρναβαλιστές
µε αποκριάτικες µουσικές, κοµφετί και σερπαντίνες περιδιαβαίνουν σε γειτονιές και συνοικίες της Πρέβεζας, µε κατάληξη την παραλία.
Το Σάββατο, 18, στις 7 το απόγευµα οι καρναβαλιστές συναντώνται στη στη Λ. Ειρήνης και
στις 8:30 ξεκινάει η µεγάλη µε άρµατα παρέλαση. Για να κλείσουν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις µε την ποδαράτη παρέλαση του Κοµιτάτου, το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου. A
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

Κύριε Τζουµάκα, καταγγέλλετε τις νεοφιλελεύθερες δυνάµεις, µέσα και
έξω από το ΠΑΣΟΚ, που οδήγησαν τη χώρα στη σηµερινή κατάσταση,
αλλά εξαιρείτε από αυτές τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο το
ΠΑΣΟΚ. Γιατί;
∆εν καταγγέλλω. Ήµουν και είµαι τοποθετηµένος. Κατά των πολιτικών
του Κώστα Μητσοτάκη. Με το πρόγραµµα για τη κοινωνική πολιτική του
ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’90, ως υπουργός εργασίας, όπως και µε το
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης ως υπουργός γεωργίας. Επίσης, έχω
πάρει θέση για τις καταστροφικές πολιτικές του ∆ΝΤ από το 1994. Τις
γνώρισα επτά χρόνια στα συµβούλια των υπουργών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. ∆ηµόσια προδιέγραψα τις συνέπειες αυτής της πολιτικής - εδώ
και δυο χρόνια- τρεις µήνες πριν υπογραφεί το µνηµόνιο. Άσκησα οξεία
κριτική σε πολιτικές επιλογές του Γιώργου Παπανδρέου. Ο Γ. Παπανδρέου έχει πολιτικές ευθύνες, έκανε αυτοκριτική, είπε πως αυτή η πολιτική
είναι έξω από τις αρχές του ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον, οδηγήθηκε σε παραίτηση
µετά το κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα που ενορχηστρώθηκε από τον
άξονα Βρυξελλών-Βερολίνου-Παρισίων, σε συντονισµό και από κοινού
σχεδιασµό µε κύκλους της εγχώριας άρχουσας τάξης, µετόχους τραπεζών και καναλάρχες και µε την σύµπραξη οµάδας εξαγορασµένων και διαπλεκοµένων τηλε-υπουργών του και τηλε-βουλευτών του. Σήµερα το
κεντρικό ζήτηµα είναι εποµένως, ποια θα είναι η φυσιογνωµία του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως σύγχρονου προοδευτικού κόµµατος, σε ποια όχθη είµαστε.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., από θέση αρχών είναι ενάντια στο νεοφιλελευθερισµό. Και
αντιµετώπισε την νεοφιλελεύθερη λαίλαπα του Μητσοτάκη τη δεκαετία
του '90. Την τελευταία διετία, όλες οι προοδευτικές δυνάµεις του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. υποστηρίζουµε ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική που µας οδήγησε
στην κρίση δεν µπορεί να µας οδηγήσει στην έξοδο από αυτή, ότι υπήρχε
και υπάρχει ο προοδευτικός δρόµος τόσο στην Ε.Ε. όσο και στη χώρα.. Και
όσοι πρωτοστάτησαν στην εφαρµογή αυτής της πολιτικής είναι συνυπεύθυνοι..

™∆∂º∞¡√™
∆∑√Àª∞∫∞™
ªÂ ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ‹ Î˘‚¤ÚÓËÛË
Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô
·ﬁ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
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Λέτε για τους πρωτεργάτες αυτής της πολιτικής ότι το λιγότερο που θα
είχαν να κάνουν θα ήταν ή να σιωπήσουν ή να παραιτηθούν. Ωστόσο βλέπουµε να γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Μήπως προσεγγίζετε "ηθικολογικά" την πολιτική ή για να θυµηθώ τον Πιραντέλο, ψάχνετε για πολιτικούς
που να διακατέχονται από "την ηδονή της εντιµότητας";
∆εν είναι ζήτηµα ηθικής αλλά πολιτικών ευθυνών. Όσοι υποστήριξαν και
εφάρµοσαν επιλογές των δήθεν µονόδροµων, ας δείξουν έστω αυτοσεβασµό και ας µην ευτελίζουν άλλο το δηµόσιο βίο. Οι πολιτικοί όροι εξόδου
από την κρίση προσδιορίζονται από το ότι όσοι αποτέλεσαν µέρος του
προβλήµατος και συνεχίζουν να υποστηρίζουν το νεοφιλελευθερισµό, το
χρηµατιστηριακό κεφάλαιο και την εγχώρια διαπλοκή δεν µπορούν να
αποτελέσουν µέρος της λύσης και θα πρέπει να σιωπήσουν και να κάνουν
την αυτοκριτική τους.
Ως απάντηση στη σηµερινή εφαρµοζόµενη νεοφιλελεύθερη πολιτική,
υποστηρίζετε τις µετεκλογικές κυβερνήσεις συνεργασίας. Με ποιούς και
γιατί;
Το βράδυ της Κυριακής των εθνικών εκλογών δεν θα υπάρξουν µονοκοµµατικές λύσεις. Το πρόβληµα των πολιτικών συµµαχιών και συνεργασιών
θα αποτελέσει κεντρικό ζήτηµα για την επόµενη πολιτική περίοδο. Θα
δοκιµαστεί η σταθερότητα και οι λύσεις σε κρίσιµα θέµατα. Το ∆ιευθυντήριο των Βρυξελλών, η άρχουσα τάξη της χώρας και οι ηγεσίες των πολιτικών δυνάµεων προετοιµάζονται µε βάση αυτή την εξέλιξη για το επόµενο
στρατηγικό ζήτηµα που είναι οι συµµαχικές κυβερνήσεις ή κυβερνήσεις
συνεργασίας. Η αναµέτρηση στις επόµενες εθνικές εκλογές θα γίνει ανάµεσα στις δυνάµεις του νεοφιλελευθερισµού και του µνηµονίου και τα
προοδευτικά προγράµµατα των δηµοκρατικών δυνάµεων κάτω από οποιουσδήποτε συσχετισµούς. Είναι η ώρα εποµένως, για τις προοδευτικές
δυνάµεις να δώσουν την απάντηση στο κρίσιµο θέµα που κυριαρχεί στην
κρίση και είναι «Με τον νεοφιλελευθερισµό ή µε τις Προοδευτικές πολιτικές για την έξοδο από την κρίση;» καθώς και στο επόµενο θέµα που είναι
«ποια θα είναι η προγραµµατική βάση των κυβερνήσεων και το περιεχόµε-
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νο συνεργασίας». Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει να επιδιώξει συνεργασίες µε συγγενείς προοδευτικές δυνάµεις. Υπάρχουν συναινέσεις προς τα δεξιά και
συναινέσεις σε προοδευτική κατεύθυνση. Με βάση πολιτική και µε σαφείς
επιδιώξεις και όχι συνεργασίες ad hoc και α λα καρτ και µανιφέστα µε
απροσδιοριστίες και γκρίζες ζώνες που επιδιώκουν οι δυνάµεις του νεοφιλελευθερισµού και του «µνηµονιακού συγκροτήµατος».

Να σας θυµίσω ότι 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;
Στη κρίση υπάρχουν πάντα δύο στρατηγικές και το ποια τελικά θα επιλεγεί
Έχετε ισχυριστεί ότι το σενάριο χρεοκοπίας και εξόδου της χώρας από
εξαρτάται από το σε ποια όχθη τοποθετείσαι, µε τις δυνάµεις του νεοφιτο ευρώ δεν πρόκειται να επαληθευθεί. Που το στηρίζετε;
λελευθερισµού ή µε τις προοδευτικές δυνάµεις. Η συντηρητική-νεοφιλεΕπί δύο χρόνια το υποστηρίζω σε κάθε δηµόσιο λόγο. Ήδη, η Μέρκελ
λεύθερη που κυριαρχείται από τη πρόταξη των δηµοσιονοµικών (έλλειµµαδήλωσε ότι απέτυχε η πολιτική τους στην Ελλάδα. Και ο Κώστας Σηµίτης
χρέος-πληθωρισµός) της οικονοµίας, όπως συµβαίνει σήµερα. Η στρατηγιαπό το Βερολίνο, όπου µίλησε για «µοιραίο πολιτικό λάθος». Το είχε προκή αυτή οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο λιτότητας και ύφεσης. Άλλωστε, είναι
αναγγείλει ο Ράιχενµπαχ πριν από µια εβδοµάδα. ∆εν προσµέναµε
γνωστό το ζήτηµα που αποτέλεσε έναν από τους κυριότερους λόγους που
απλώς, τη δικαίωση. Ωστόσο, ήταν δεδοµένο ότι αυτό θα συνέβαινε καθόη ανθρωπότητα οδηγήθηκε στον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, ως αποτέλεσµα
τι επέβαλλαν ένα νεοφιλελεύθερο σχέδιο που ήταν προδιαγεγραµµένο να
της κρίσης του ‘30. Όπου οι προοδευτικές δυνάµεις έθεταν ως κύριο ζήτηαποτύχει σε όλους τους οικονοµικούς και κοινωνικούς δείκτες και να βυθίµα τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη προκειµένου να
σει τη χώρα στο φαύλο κύκλο της ύφεσης, της λιτότητας, του χρέους και
αντιµετωπιστεί η ανεργία ενώ οι δυνάµεις της συντήρησης πρότασσαν την
της ανεργίας. ∆εν µπορεί να υπάρξει διέξοδος από την κρίση µέσα από τις
αντιµετώπιση του πληθωρισµού και είχε διατυπωθεί το δίληµµα: «Πληθωπολιτικές που δηµιούργησαν την κρίση. Όλα αυτά τα είπαµε εκ των προρισµός ή Ανεργία;». Και η προοδευτική µε αναπτυξιακό και αναδιανεµητιτέρων, τρείς µήνες πριν υπογραφεί το µνηµόνιο. Το σενάριο χρεοκοπίας
κό προσανατολισµό, µε ενεργητικές πολιτικές για νέες θέσεις εργασίας
της χώρας και εξόδου από την ευρωζώνη ούτε επαληθεύτηκε δύο χρόνια
και βιώσιµης ανάπτυξης. Πάντα όσοι υποστηρίζουν ή είναι εκπρόσωποι
τώρα και ούτε πρόκειται να επαληθευτεί και στο µέλλον. Η κρίση είναι
συντηρητικών πολιτικών θέτουν τα γνωστά τρία διλήµµατα: Πρώτα η σταπρωτίστως κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος, δοµική ως αποτέλεσµα
θερότητα µετά η ανάπτυξη. Πρώτα η «αύξηση της πίτας» µετά η αναδιατης κυριαρχίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και της χρηµατιστηνοµή του πλούτου. Πρώτα η µείωση δαπανών και ύστερα η αύξηση εσόριακής ολιγαρχίας, κρίση της Ευρωζώνης, ως αποτέλεσµα των νεοφιλεδων. Οι προοδευτικές δυνάµεις, είναι αυτονόητο ότι µέρος της πολιτικής
λευθέρων πολιτικών της ηγεσίας της Ε.Ε. και δευτετους αποτελεί η δηµοσιονοµική σταθερότητα και εξυρευόντως, ελληνική ως αποτέλεσµα της κρίσης χρέ“¢ÈÎ·Èˆı‹Î·ÌÂ
γίανση ωστόσο, πάντα επιζητούν τη διαλεκτική σχέση
ους και ελλειµµάτων, της κρίσης δανεισµού, αναχρητων τριών, τη σύνθεση της σταθερότητας και της ανάﬁÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙·ÌÂ
µατοδότησης του χρέους, του µνηµονίου και του µεσοπτυξης, της αύξησης του πλούτου και της αναδιανοµής
ﬁÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›
πρόθεσµου προγράµµατος. Η χώρα διέρχεται κρίση
του, της αύξησης των εσόδων του κράτους µέσω ενός
Ó· ˘¿ÚÍÂÈ
οικονοµική, κοινωνική και πολιτική, υπέρ-δεκαετούς
δίκαιου φορολογικού συστήµατος, της πάταξης της
‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·ﬁ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
διάρκειας, κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι: η
φοροδιαφυγής και της αντιµετώπισης της διαφθοράς
διάλυση της παραγωγικής βάσης, η φοροδιαφυγή, η
Ì¤Û· ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜
και µείωσης των δαπανών µέσω της πάταξης της δηµόεισφοροδιαφυγή και η φοροαπαλλαγή του εγχώριου
σιας σπατάλης.
Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó
παρασιτικού και του παραγωγικού κεφαλαίου, η κλεÙËÓ ÎÚ›ÛË,
πτοκρατία, η διαφθορά, οι υπερτιµολογήσεις, το
Υποστηρίζετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόµαÌÂÙ¿ Î·È ÙË ‰‹ÏˆÛË
ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, η εξαγωγή κεφαλαίων σε
στε ισοτιµία στην αντιπροσώπευση και µια οµοσπονoff-shore εταιρείες, χαρακτηριστικό όλων των καπιταÙË˜ ª¤ÚÎÂÏ
διακή Ευρώπη. Υπονοείτε πως όλα τα κράτη µέλη
λιστικών χωρών αλλά µε ιδιαίτερες παθογένειες για
πρέπει να έχουν τον αυτό αριθµό αντιπροσώπων στα
ÂÚ› Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÔÙ˘¯›·˜
την χώρα µας.
διάφορα όργανα της ΕΕ;

ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.”

Παρά την κρίση που διέρχεται το καπιταλιστικό
σύστηµα, η Αριστερά σε όλη την Ευρώπη, είναι πολιτικά κατακερµατισµένη και ιδεολογικά µη ηγεµονεύουσα. Συµφωνείτε και πως το σχολιάζετε;
Το κρίσιµο ζήτηµα για τις προοδευτικές δυνάµεις στη χώρα και στην Ε.Ε.
συνολικά, προκειµένου οι πολίτες να τις επιλέξουν ως δύναµη αλλαγής και
ανατροπών των νεοφιλελεύθερων δυνάµεων, είναι η συµφωνία σε ένα
κοινό πλαίσιο πολιτικών αρχών και σαφών επιδιώξεων προκειµένου να
δώσουν την απάντηση στο ερώτηµα «Για ποια πολιτική, για ποια συµφέροντα;» και µε δυνάµεις και µε δυνατότητες. Και οι ίδιες οι προοδευτικές
δυνάµεις στο σύνολο τους πρέπει να φροντίσουν γι’ αυτό, µέσα από ένα
ρεαλιστικό σχέδιο για την προοδευτική πολιτική εξόδου από την κρίση που
θα απαντά στις ανάγκες των παραγωγικών δυνάµεων της κοινωνίας. Και
αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσα από τη συνεργασία συγγενών προοδευτικών δυνάµεων. Και σε αυτό το ζήτηµα κανείς δεν µπορεί να βάζει το «κάρο
µπροστά από το άλογο». Προηγούνται οι θέσεις, τα προγράµµατα και οι
ιδέες έναντι των µηχανισµών και των συσχετισµών. Οι διαχωριστικές
γραµµές ανάµεσα στα προγράµµατα, τις θέσεις, τις επιλογές, και τα κόµµατα πρέπει να είναι σαφείς.

Σαφώς και αυτό µόνο µια προοδευτική ηγεσία στην
Ε.Ε. µπορεί να το επιτύχει διαµορφώνοντας τους πολιτικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς όρους εξόδου της Ε.Ε. από την
κρίση. Είναι άλλωστε, γνωστό όσο κι αν οι δεξιοί ηγέτες της ΕΕ προσπαθούν να εµφανιστούν ως θεµατοφύλακες του οράµατος της Ενωµένης
Ευρώπης, ότι η ευρωπαϊκή δεξιά ήθελε η Ευρώπη να παραµείνει µόνο
Κοινή Αγορά. Ήταν οι προοδευτικές δυνάµεις της Ευρώπης που την οδήγησαν σε Ένωση. Η ευρωπαϊκή δεξιά ήταν αρχικά, κατά του κοινού νοµίσµατος, οι προοδευτικές δυνάµεις ήταν που προώθησαν το κοινό νόµισµα,
το ευρώ. Και τώρα είναι η ευρωπαϊκή δεξιά που αρνείται να δώσει ευρωπαϊκή λύση στην κρίση. ∆έσµια των επιχειρηµατικών και τραπεζικών
κύκλων, επιτίθεται στους λαούς της Ε.Ε. Αρνείται να έχει η Ευρωπαϊκή
Ένωση κοινή δηµοσιονοµική, οικονοµική και εξωτερική πολιτική. Θέλουν
µια Ένωση των µονοπωλίων και των αγορών µε πρωτοφανείς ανισότητες.
Επιχειρούν και δηµιουργούν αρνητικές οικονοµικές προϋποθέσεις σε µια
σειρά από χώρες της Ένωσης και κυρίως, του Ευρωπαϊκού Νότου µε εκβιασµούς και απειλές, γιατί δεν έχουν καµιά νοµική δυνατότητα να αποβάλλουν µια χώρα και λήγει και ο χρόνος παραµονής τους στην ηγεσία των
χωρών τους. Άσκησαν µια αυτοκαταστροφική πολιτική για όλη την Ένωση
γιατί µε τα µέτρα που επέβαλλαν έχουν οδηγήσει στην ύφεση, στην ανεργία και σε αδυναµία υλοποίησης τέτοιων µονεταριστικών πολιτικών. Ήδη
τώρα δηλώνουν ότι έκαναν λάθος. Οι µαθητευόµενοι οι «εκ των υστέρων»,
ήλθαν σε πλήρη αντίθεση µε τις Ευρωπαϊκές συνθήκες και παραβιάζουν
διαρκώς την αρχή της πολιτικής ισοτιµίας των κρατών µελών ενώ θέλουν
να επιβάλλουν ως αρχή, την αρχή της οικονοµικής ισχύος που δεν προβλέπεται από καµιά συνθήκη. A
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ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

¶·Úˆ‰›Â˜ Î·È ÙÚ·Áˆ‰›Â˜
Η βαθιά κρίση που ζούµε, και που σίγουρα δεν περιορίζεται στη χρηµατοοικονοµική και δηµοσιονοµική σφαίρα, µας έχει αναγκάσει να
ξαναδούµε τον εαυτό µας, συλλογικό κι ατοµικό, µέσα από νέους
καθρέφτες. ∆ιαβάζοντας κανείς προσεκτικά την προωθηµένη πεζογραφία της τελευταίας 15ετίας, µπορεί να δει στα έργα αυτά σχεδόν
όλα τα ζητήµατα που µας ταλανίζουν σήµερα, δραµατοποιηµένα, µορφοποιηµένα, φωτεινά.
∆ύο πρόσφατα βιβλία, µια νουβέλα κι ένα µυθιστόρηµα, φωτίζουν µε
διαφορετικά εκφραστικά µέσα πτυχές της σύγχρονης Ελλάδας –
συχνά µε ιδιαίτερα καυστικό τρόπο.
Ένας Θεός στα µέτρα µας
Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος δεν µας είχε συνηθίσει µέχρι σήµερα στην
παρωδία (µε εξαίρεση ίσως το θεατρικό του «Αυτοί που έχασαν τον
ύπνο τους»), παρότι στο τελευταίο του µυθιστόρηµα «Ξυπόλυτο σύννεφο» (Ωκεανίδα) υπήρχαν δείγµατα παρωδιακής δραµατουργίας, µε
πλέον χαρακτηριστική την παράδοση της λειτουργίας της αφήγησης
στο σωκρατικό «δαιµόνιο».
Όπως και στο προηγούµενο πεζό του, έτσι και στην πρόσφατη νουβέλα του «Η επιδηµία: Οι θεοί ανάµεσά µας» (Πατάκης 2011), οι θεοί
αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το µακάριο κόσµο τους και να επέµβουν στα ανθρώπινα, µε ιδιοτελείς βέβαια σκοπούς. Μόνο που ο θεός
της Ελλάδας δεν είναι παρά µια καταγέλαστη µετριότητα, ένας
φαφλατάς κοµπορρήµων θεός, ικανός µόνο για µεγαλοστοµίες και
αδύναµος στην ολοκλήρωση της παραµικρής πράξης. Έτσι, ο Ακατανόµαστος, όπως σαρκαστικά τον βαφτίζει ο συγγραφέας, αφού περιηγήθηκε κάµποσους αιώνες στην υποσαχάρια Αφρική, αποφάσισε να
επιστρέψει στα µέρη της νιότης του αναλαµβάνοντας να φέρει σε
πέρας κάποια ηµιτελή έργα της νεότητάς του. Ένα από αυτά, η λεωφόρος που θα συνέδεε την Αθήνα µε τη Σπάρτη (ο συµβολισµός είναι
προφανής) θα γίνει για το επόµενο διάστηµα το έργο µε το οποίο θα
συνδέσει τις θεϊκές φιλοδοξίες του.
Καίτοι θεός, βέβαια, ουδείς χαράσσει δρόµους στην Ελλάδα αν
πρώτα δεν καταφέρει να βρει πρόθυµους συµµάχους από τον πολιτικό κόσµο, κάτι το οποίο ο Ακατανόµαστος δεν θα δυσκολευτεί να
πετύχει. Με την άνεση και την άγνοια κινδύνου που τον χαρακτηρίζει
(σε τελική ανάλυση, θεός είναι), εκλαµβάνεται ως µεγαλόσχηµος
οµογενής µε διάθεση να «επενδύσει» στη πατρίδα, µε αποτέλεσµα οι
πόρτες των υπουργικών γραφείων να ανοίγουν διάπλατα άµα τη
εµφανίσει του. Άλλωστε, µπορεί τα πάθη του να είναι πέρα ως πέρα
ανθρώπινα, διατηρεί όµως στο ακέραιο ορισµένες εξόχως θεϊκές
δεξιότητες, όπως η ικανότητά του να εµφανίζεται και να εξαφανίζεται κατά το δοκούν.
Ούτε κι ο έρωτας όµως θα αργήσει να του χτυπήσει την πόρτα, έστω
κι αν η εν λόγω πόρτα είναι «ψηφιακή», µια και η γνωριµία του µε το
έτερον ήµισυ γίνεται via διαδικτύου. Τούτο, ο κατακλυσµός του δηλαδή από πρωτόγνωρα αισθήµατα ερωτικού πάθους, θα αποβεί µοιραίο,
τόσο για τον ίδιο (ως θεός, είπαµε, τα ρίσκα του δεν είναι µεγάλα),
όσο κυρίως για τους επιρρεπής στις αισθηµατικές υπερβάσεις κατοίκους της ελληνικής γης. Η αισθηµατική του ένταση θα είναι τόσο
µεγάλη, που θα πυροδοτήσει κύµατα λυρικής έξαρσης σε όλο και
µεγαλύτερα µέρη του πληθυσµού. Λίγο καιρό µόλις µετά η πρωτεύουσα βρίθει από ορθές πολιτών σε συναισθηµατική παράκρουση,
αφού η ανάγκη τους για «έκφραση» µέσω κάποιας τέχνης γίνεται
τόσο µεγάλη, όσο µικρότερη είναι η πνευµατική και ψυχική τους προεργασία για αυτή. Οι δουλειές εγκαταλείπονται στην τύχη τους, οι
ταπεινές καθηµερινές ασχολίες, καθώς και το πρακτικό πνεύµα που
τις εµψυχώνει, οµοίως, αφού πια σχεδόν όλοι έχουν ανώτερες ασχολίες, µε τις «ψυχές» να ξεχειλίζουν από ποιητικότητα.
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Είναι φανερό ότι Θεοδωρόπουλος έγραψε την «Επιδηµία» του σε
µεγάλα κέφια, µε σαρκαστική όσο και αυτοσαρκαστική διάθεση, διατυπώνοντας ένα καυστικό σχόλιο πάνω στην τρέχουσα ελληνική
πραγµατικότητα της γενικευµένης «αγανάκτησης» και των ασύµµετρων λυρικών εξάρσεων. Ο θεός της Ελλάδας, κατ’ εικόνα και οµοίωσή των πολιτών της, µας βυθίζει ακόµη περισσότερο στον ακατάσχετο αισθηµατισµό, αποµακρύνοντας κάθε λύση που θα προέκυπτε µε
εργαλείο τον «βαρετό» ορθό λόγο.
Ελληνικό Γκόθικ
Η Σώτη Τριανταφύλλου έχει καταπιαστεί και στο παρελθόν µε την
πρόσφατη νεοελληνική ιστορία στο µυθιστόρηµά της «Αύριο µια άλλη
χώρα», καθώς και σε κάποια περιφερειακά της βιβλία όπως η «Φυγή»
και το «Πιτσιµπούργκο», τα οποία όµως αναφέρονταν σε ιδιαίτερες
εποχές ή καταστάσεις, χωρίς ούτε τον αυτοβιογραφικό πυρήνα ούτε
τους ορίζοντες µιας µεγάλης σύνθεσης. Χωρίς καµιά αµφιβολία, το
πιο κοντινό της βιβλίο στο πρόσφατο µυθιστόρηµά της «Για την
αγάπη της γεωµετρίας» είναι το αµέσως προηγούµενο, το αυτοβιογραφικό «Ο χρόνος πάλι», σε βαθµό που η Γεωµετρία να µοιάζει µε
δραµατοποιηµένη εκδοχή του. Από αυτή την άποψη, η αναµέτρηση
αυτοβιογραφίας και µυθοπλασίας ήταν αναπόφευκτη, µε τη δεύτερη
να κερδίζει στα σηµεία.
Η ηρωίδα της Ανατολή Μπότσαρη µεγαλώνει στο ιδιόρρυθµο περιβάλλον µιας κοµµουνιστικής οικογένειας µε αστικές συνήθειες. Ο
πατέρας της δακρύζει στο σινεµά και στην όπερα, όπως και στη θέα
ενός αδέσποτου, αλλά δεν διστάζει να προσγειώσει την οργισµένη
γροθιά του στο πρόσωπο της ανήλικης κόρης του – ακόµη και τη µέρα
που εκείνη πηγαίνει να «δώσει για πανελλήνιες». Το «γκόθικ» οικογενειακό περιβάλλον συµπληρώνει η απαθής και µάλλον µονίµως σε
κατάθλιψη µητέρα, καθώς κι ένας ευνουχισµένος αδελφός που επιλέγει τη «βουβαµάρα» έπειτα από ένα βίαιο ξέσπασµα του πατέρα.
Από το µυθιστόρηµα της πικρής νιότης της Σώτης Τριανταφύλλου δεν
θα µπορούσαν να λείπουν οι αναφορές σε τραγούδια (η Ανατολή,
φέρνοντας στο νου τους ήρωες του Χόρµπι στο High fidelity, σκαρφίζεται διαρκώς top ten ροκ τραγουδιών), η βίαιη αποδόµηση της ελληνικής κοµµουνιστικής αριστεράς, η κριτική του κοµφορµισµού, του
περήφανου επαρχιωτισµού, των καθηµερινών τελετουργικών µιας
«ψωροκώσταινας» που αυτοθαυµάζεται. Στο µεγαλύτερο µέρος του
είναι γραµµένο µε νευρώδη γλώσσα και διαλόγους που βγάζουν σπίθες –κάπου µετά τη µέση κάνει κάποια «κοιλιά», αλλά γρήγορα ο ρυθµός επανέρχεται–, χωρίς να καταφεύγει σε αχρείαστους µελοδραµατισµούς.
Περισσότερο από «ερωτική ιστορία», όπως το συστήνει η συγγραφέας, η Γεωµετρία είναι ένα µυθιστόρηµα ύµνος στην ελευθερία της
σκέψης, στον ορθό λόγο, µια κατάθεση πίστης στην απελευθερωτική
δύναµη της ατοµικής βούλησης. Παρότι η Σ.Τ. δεν χαρίζεται στην
ηρωίδα της, την οποία καταδικάζει να ζει ανάµεσα σε µετριότητες (αν
και διέθετε σαφώς καλύτερο potential), µη θέλοντας να τη λυτρώσει
οριστικά από την σύνθλιψή της από έναν πατέρα σαδιστή όσο και
αυτοκαταστροφικό. Έτσι, ακόµη κι αν η ίδια δεν «χαρίζεται» στην
ηρωίδα της, στο τέλος η ανάγνωση αφήνει το αίσθηµα µιας δικαίωσης, το άρωµα µιας επερχόµενης ελευθερίας, µιας ζωής όχι «εκστατικά ευτυχισµένης», ίσως, αλλά έµπλεης µε νόηµα. A

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

The Golden Awesome
“Autumn”
M’ Lady΄s Rec
Οι Golden Awesome προέρχονται από τη Νέα Ζηλανδία, χώρα µε µακρά
παράδοση στο χώρο του r’n’r που ανά περιόδους αναδεικνύει συγκροτήµατα διεθνούς βεληνεκούς. Με το ντεµπούτο τους οι GA κινούνται στο
shoegaze ρεύµα που έχει αναβιώσει τα τελευταία χρόνια στην ανεξάρτητη σκηνή και προσφέρουν µια σειρά από συνθέσεις που «καρφώνονται»
απευθείας στο µυαλό εξαιτίας κυρίως ενός αισθήµατος, απροσδιορίστου
προελεύσεως, νεφελώδης ευδαιµονίας που µεταδίδουν. H ατµόσφαιρα
είναι ονειρική είτε όταν οι ρυθµοί κινούνται σε αργά πλαίσια όπως στα
«Autumn» και «Where to begin» είτε όταν ανεβαίνουν οι στροφές αλά My
Bloody Valentine όπως στο «Astronomy». Εύλογα, και πέρα από το συνθετικό κοµµάτι, µεγάλη βαρύτητα δόθηκε στην αξιοποίηση των πεταλιών
ώστε να απλωθεί το απαραίτητο ηχητικό πέπλο, ενώ τα γυναικεία φωνητικά αποτελούν ακόµη ένα πλεονέκτηµα καθώς επιτείνουν ακόµη περισσότερο την µυστηριακή αύρα που αποπνέει ο δίσκος. A

Iceage
“New Brigade”
What’s your rupture Rec
Από την ∆ανία µας έρχονται οι Iceage µε το ντεµπούτο τους «New
Brigade» να ανακινεί µνήµες από την εποχή που η new wave, η punk και
η post punk σκηνή µεσουρανούσε την δεκαετία του ’80. Αγνή επιθετικότητα διατρέχει τα έντεκα κοµµάτια του δίσκου, τα οποία κινούνται όλα
µέσα στο τρίλεπτο, όπως ήταν επόµενο. Οι Iceage από το «White rune»
που ανοίγει ουσιαστικά τον δίσκο φαίνεται να έχουν την διάθεση να επαναπροσδιορίσουν τη σκοτεινότητα σε σχέση µε την οργή, γεγονός που
φέρνει στο µυαλό τους πρώιµους Joy Division. Από την άλλη οι καθαρά
punk φόρµες που ακολουθούνε ταιριάζουν πολύ στο ιδίωµα των Wire.
Είκοσι πέντε περίπου λεπτά ακατέργαστης οµορφιάς και στιγµές υψηλής
µελωδικής έµπνευσης, όπως τα «You ‘re blessed» και «Broken Bones». A

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

The black keys
“El Camino”
Non esuch Rec
Με πέντε δίσκους στο ενεργητικό τους τα τελευταία επτά χρόνια οι Black
Keys έχουν αναδειχθεί σε µια από τις σπουδαιότερες νέο-garage µπάντες
της εποχής µας. Το τελευταίο όµως πόνηµά τους πέρα από τις κλασικές
r’n’r αναφορές στρέφεται και σε πιο soul πεδία µε µια ρετρό πάντα αισθητική. Όπως και να έχει η παρουσία του Danger Mouse στην παραγωγή
αποτελεί µια απαραίτητη αναφορά, πόσο µάλλον που στη συγκεκριµένη
περίπτωση έκανε άψογη δουλειά κυρίως όσον αναφορά την τοποθέτηση
των δευτερευόντων οργάνων, που «γεµίζουν» τις έντεκα συνθέσεις, και
το φιλτράρισµα των τραγουδιών µέσα από ένα σύγχρονο πρίσµα. Βέβαια
υπάρχουν και ασυνήθιστες στιγµές για τα δεδοµένα των Black Keys,
καθώς η υπόθεση, σε ρυθµικό επίπεδο, στιγµές κλίνει προς hip hop και
swing καταστάσεις, αλλά ουδέν πρόβληµα επί της ουσίας. Κανένα από τα
κοµµάτια δεν ξεπερνά το τετράλεπτο και ως συνήθως το γενικό αποτέλεσµα είναι άκρως ικανοποιητικό και κυρίως διασκεδαστικό. A

edeschi Trucs Band
“Revelator”
Sony Classical Rec
Η κολεκτίβα των Tedeschi Trucks Band καθοδηγείται από το ζεύγος
Susan Tedeschi και Derek Trucks. Για τις ανάγκες της ηχογράφησης του
ντεµπούτου τους κάλεσαν στο ιδιωτικό τους στούντιο µια ντουζίνα µουσικών και η υπόθεση έλαβε πολυσχιδή χαρακτήρα καθώς πέρα από τα αρχικά θέµατα που έφεραν ως έναυσµα οι δύο ποδηγέτες από εκεί κι έπειτα
ουσιαστικά τζαµάρανε. Τα δώδεκα κοµµάτια φαντάζουν σαν µια κατάδυση
στην ιστορία της µουσικής καθώς µέσα από αυτά αναγιγνώσκονται στοιχεία blues, soul, funk, jazz και gospel. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις κιθαριστικές γραµµές που χαράζουν ουσιαστικά και την διαδροµή που θα ακολουθήσει η δοµή των συνθέσεων, ενώ ξέχωρη µνεία αξίζουν και τα καµπανιστά φωνητικά της Tedeschi, που οι ερµηνείες της προσδίδουν την κατάλληλη ερωτική χροιά στα τραγούδια. Οι καλύτερες στιγµές του συνόλου
µάλλον έχουν να κάνουν περισσότερο µε την blues πλευρά της µπάντας,
όπως αποτυπώνεται σε κοµµάτια όπως τα «Until you remember», «Learn
how to love» και «Simple things» A
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

Lets get digital!
Αν οι παλιές σας βιντεοκασέτες – από την εποχή που “γράφατε” τηλεοπτικά προγράµµατα στο βίντεο –, οι δίσκοι βινυλίου και οι κασέτες σας
µένουν ξεχασµένα στα ντουλάπια σας, υπάρχει τρόπος να τα “ξαναζωντανέψετε”: ψηφιοποιήστε τα! Παρακάτω θα σας περιγράψουµε εύκολες διαδικασίες προκειµένου να µπορέσετε να κάνετε την µετατροπή, χρησιµοποιώντας freeware ή shareware προγράµµατα. Με το κατάλληλο πρόγραµµα επεξεργασίας βίντεο (όπως το Windows Movie
Maker) είναι πολύ εύκολο να µετατρέψετε το αναλογικό σας υλικό σε ψηφιακό, µεταφέροντας το στον υπολογιστή.
Χρησιµοποιήστε έναν Analog to Digital Converter
(συναντάται στις κάρτες TV Tuner), κωδικοποιήστε το
υλικό σε MPEG-2 και φτιάξτε ένα DVD. Μπορείτε να
χρησιµοποιήσετε και άλλους τρόπους συµπίεσης (π.χ.
mpeg4) για µικρότερο µέγεθος αρχείων και να κρατήσετε µόνο το ψηφιακό αντίγραφο στο σκληρό σας
δίσκο. Πρόκειται για την πιο χρονοβόρα µέθοδο, η
οποία όµως σας δίνει την ευελιξία να επεξεργαστείτε
το βίντεο όσο θέλετε, κάνοντας µοντάζ, προσθέτοντας ειδικά εφέ, µουσική κ.λπ.
Το µόνο που χρειάζεστε είναι ένα καλώδιο
Audio/Video(A/V) µε ακροδέκτες RCA (κόκκινο, λευκό
και κίτρινο) ή ένα καλώδιο S-Video για σύνδεση
συσκευών αναπαραγωγής εικόνας. Εναλλακτικά αν η
πηγή σας (camera, VCR, κτλ.) έχει FireWire ή USB, θα
µπορέσετε να κάνετε τη διαδικασία πιο εύκολα και χωρίς τον Analog-toDigital Converter.
Ένας άλλος τρόπος είναι να συνδέσετε το βίντεο ή τη βιντεοκάµερα σε µια
αυτόνοµη συσκευή εγγραφής DVD που λειτουργεί σαν VCR. Αυτό σας
δίνει ουσιαστικά ένα αντίγραφο της ταινίας σε DVD σε πραγµατικό χρόνο.
∆υστυχώς έτσι δεν θα έχετε µεγάλη ευελιξία όσον αφορά τα menu, τα
κουµπιά και τις ρυθµίσεις κεφαλαίων, αλλά πρόκειται για τον γρηγορότερο
και πιο εύκολο τρόπο να µετατρέψετε VHS σε DVD.

Μπορείτε, επίσης, να µεταφέρετε τους δίσκους βινυλίου ή τις παλιές κασέτες σας στον υπολογιστή ή σε CD. Θα πρέπει να κατεβάσετε ακόµη ένα
πρόγραµµα επεξεργασίας ήχου, όπως το Audacity.
Στη συνέχεια, συνδέστε mε καλώδιο από τον ενισχυτή στo Line in της κάρτας ήχου. Βάλτε τον δίσκο ή την κασέτα να παίξει και
ξεκινήστε την εγγραφή. Στο τέλος θα έχετε όλο τον
δίσκο στον υπολογιστή σας σε αρχείο wave. Αν το
αποτέλεσµα έχει πολλούς θορύβους, εφαρµόστε τη
λειτουργία της “αποθορυβοποίησης” που προσφέρεται µέσα από το software. Αν θέλετε, µπορείτε να
µετατρέψετε το αρχείο σε MP3 ή να το περάσετε σε
CD, µε προγράµµατα συµπίεσης όπως το lame και
µέσα από τα ίδια τα Windows (συνήθως από το
Windows Media Player).
Επίσης, υπάρχει η λύση της κωδικοποίησης των
δίσκων σας σε ΜP3 mέσω ειδικών συσκευών, όπως
είναι ειδικά pick up τα οποία κάνουν τη δουλειά αυτή.
Το µόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε ένα USB
stick ή έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο στο pick up, να
βάλετε τον δίσκο να παίξει και να περιµένετε µέχρι
να ολοκληρωθεί η εγγραφή. Η τιµή τέτοιων συσκευών ξεκινάει από τα 100 ευρώ περίπου.
Το 2000, τα 3/4 των πληροφοριών που υπήρχαν αποθηκευµένες σε όλη τη Γη ήταν ακόµη σε αναλογική µορφή. Μέχρι το 2007,
το 94% των συνολικών δεδοµένων είχε περάσει σε ψηφιακή µορφή.
Αν κάνετε τα παραπάνω βήµατα για το υλικό που έχετε (και φυσικά δεν
θέλετε να το χάσετε) θα συµβάλετε λίγο ακόµη στη διαδικασία αυτή.
Επιπρόσθετα, το υλικό το οποίο θα µετατρέψετε σε ψηφιακό θα παραµείνει αθάνατο ανά τους αιώνες… A
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Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

’m watch: Android
Watch!
Το ότι θα κυκλοφορούσε ένα
ρολόι µε δυνατότητα σύνδεσης µε τα smartphone µας
(Android, iPhone 4 και µελλοντικά BlackBerry) µέσω
Bluetooth λίγο πολύ όλοι το
περιµέναµε. Αυτό που κάνει
όµως ξεχωριστό το συγκεκριµένο ρολόι, είναι το γεγονός
ότι συνδυάζει τις λειτουργίες αυτές µε ένα µοναδικό design και µοντέρνα
χρώµατα. ∆ιαθέτει επεξεργαστή Freescale ARM9 IMX233 στα 450Mhz,
µνήµη 64MB και δυνατότητα αποθήκευσης µέχρι 4GB στη Nand
Flash του. Μερικές µόνο από τις λειτουργίες του είναι η πραγµατοποίηση κλήσεων, η αποστολή µηνυµάτων, πληροφορίες
για τον καιρό και τις τιµές των µετοχών, αλλά και πρόσβαση στα email, Facebook, Twitter και Foursquare.
Και όλα αυτά σε µια µικρή οθόνη 1.54” µε ανάλυση
240x240 pixel (220ppi)!
Τρέχει τη δική του έκδοση Android στη version 1.6 (χωρίς
δυστυχώς να υπάρχει πρόβλεψη για αναβάθµιση) ενώ
υποστηρίζει πλήρως multitouch στην κυρτή του οθόνη.
Συνεργάζεται άψογα µε τα smartphones σας και υποστηρίζει
αυτονοµία 24 ή 48 ωρών, ανάλογα αν είναι ενεργοποιηµένο
το Bluetooth ή όχι.
Το προϊόν διατίθεται σε 7 µοντέρνα χρώµατα και κοστίζει 249
ευρώ . Λογικά δεν θα δούµε σύντοµα replicas!
Πηγή: www.imwatch.it
Τιµή: 249

iPhone/iPod to iPad Camera Connection Cable:
No more iCloud
Το USBFever διαθέτει ένα νέα καλώδιο για την σύνδεση των δύο αυτών
συσκευών, επιτρέποντας την άµεση µεταφορά φωτογραφιών από το
iPhone στο iPad. Πρόκειται για ένα male-to-male 30-pin dock connector
καλώδιο σύνδεσης του iPad µε iPhone/iPod touch. Η “µικρή” απόληξη
καταλήγει το iPhone και η “µεγάλη” στο iPad. Προσοχή να µην τις µπερδέψετε!
∆υστυχώς το καλώδιο δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
άλλους σκοπούς (ξέρω σας
µπαίνουν ήδη ιδέες στο
µυαλό…) Το κόστος του καλωδίου ανέρχεται στα $15, και
είναι ιδανικό για κατόχους
iPhone/iPad που δεν έχουν τη
δυνατότητα ή δεν θέλουν να
χρησιµοποιήσουν την υπηρεσία
Photo Stream του iCloud.
Πηγή: USBfever.com
Τιµή: 15 $

Xtreamer Prodigy: Pro in Media players!
Η εταιρεία Xtreamer προσφέρει κυριολεκτικά ένα powehouse όσον
αφορά τις δυνατότητες, αφού ενσωµατώνει µέχρι 3TB σκληρό δίσκο,
USB 3.0, HDMI 1.4 για σήµα 3D. Μέσα στο µαγικό κουτί, που ονοµάζεται Prodigy, φιλοξενείται ο επεξεργαστής της Realtek 1186 στα
750MHz, µνήµη DDR3 στα 512MB και προσφέρεται µε ενσωµατωµένο
Wi-Fi N. Σηµαντικό είναι επίσης ότι το player είναι fanless,
προκειµένου να µην διακόπτει τα sound effects κατά τη διάρκεια θέασης.
Το media player τρέχει Android που του δίνει πρόσβαση στα Android
Apps που κυκλοφορούν εκεί έξω στο Android Market. Η Xtreamer επίσης ετοιµάζει DVB-T support, πράγµα χρήσιµο ειδικά για την Άρτα µιας
και δεν θα χρειάζεται ξεχωριστός DVB δέκτης (αν δεν έχει ήδη η τηλεόρασή σας). Υποστηρίζει επίσης DTS HD και TrueHD µε 7.1 κανάλια
ήχου ενώ διαθέτει και SD Card reader, ενώ η συνδεσιµότητα γίνεται
ενσύρµατα µε Gigabit Ethernet. Στον τοµέα της αναπαραγωγής µπορεί
να παίξει µέχρι και 3d BluRay ISO media files (τα οποία είναι τα πιο
απαιτητικά µέχρι στιγµής). Στην προσφερόµενη
τιµή είναι µια αρκετά συµφέρουσα αγορά
για να βλέπετε (και όχι µόνο)
τις αγαπηµένες σας ταινίες.
Πηγή: Elnetcom - Τιµή: 159

Bitmore Tab 88: Gimme some more!
Είναι δύσκολο σήµερα να βρεις κάποιον που δεν θέλει µια φορητή
συσκευή µε βολικό µέγεθος για εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο
από τον καναπέ ή το κρεβάτι του. Τα tablet είναι σήµερα από
τα περισσότερο δηµοφιλή τεχνολογικά καταναλωτικά προϊόντα,
προσφέροντας εύκολη ανάγνωση βιβλίων και πρόσβαση σε πολυµέσα,
νέα, παιχνίδια και πολλά ακόµα. Το ερώτηµα είναι πόσο καλά µπορεί
κανείς να το κάνει αυτό, µε µια συσκευή της οικονοµικής κατηγορίας
τιµής, που εκπροσωπείται εδώ από το Bitmore Tab 88.
H ποιότητα κατασκευής δίνει καλή αίσθηση τηρουµένων των αναλογιών
και συνοδεύεται από 8 ιντσών οθόνη πολλαπλής αφής, το οποίο είναι
καλό µέγεθος για τη χρήση που προορίζεται, διαθέτοντας καλή
φωτεινότητα, και απροβληµάτιστη ανταπόκριση στην αφή.
∆ιαθέτει όµως σχετικά χαµηλή ανάλυση 800x600. Το chipset&CPU
της Rockchip διαθέτει δυστυχώς περιορισµένη υποστήριξη γραφικών,
οπότε κατά την εκτέλεση απαιτητικών παιχνιδιών ή την παρακολούθηση
βίντεο, µην περιµένετε την καλύτερη ανάλυτικότητα και ταχύτητα.
Στο µπροστινό µέρος υπάρχει µια κάµερα 2 megapixels.
Το λειτουργικό σύστηµα είναι Android 2.3.1 Gingerbread
- πλήρως εξελληνισµένο - και σε συνδυασµό µε τον 1Ghz επεξεργαστή
και τα 512 MB RAM, προσφέρει ικανοποιητική συµπεριφορά από
πλευράς ταχύτητας. Υπάρχει επίσης ανεπίσηµη πληροφόρηση πως η
συσκευή θα δεχθεί την Άνοιξη αναβάθµιση σε Android 4.0 ICS.
Ο διαθέσιµος χώρος για εγκατάσταση εφαρµογών είναι 217 ΜΒ, και
άλλα 6,54 GB στην ενσωµατωµένη NAND flash.
Μπορείτε βεβαίως να αυξήσετε
το χώρο αποθήκευσης
µε µια κάρτα microSD.
Η προσιτή λύση της Info-Quest
που θα βρείτε στα Καταστήµατα
Forthnet, προβάλει ως καλύτερο πλεονέκτηµα την τιµή αγοράς του.
Πηγή: Forthnet Shops
Τιµή: 229,90
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πως προέκυψε η συνεργασία σας µε τον Scott McCloud;
Γνωριστήκαµε µετά την τελευταία συναυλία των GVSB στην Αθήνα
το 2008. Έκτοτε κρατήσαµε επαφή και µετά την επανασύνδεση των
False Alarm τόλµησα να του ζητήσω να αναλάβει τα φωνητικά στο
πρώτο µας single. Στην αρχή ήταν επιφυλακτικός καθώς δεν συνηθίζει τις συνεργασίες, αλλά µόλις άκουσε το τραγούδι διαπίστωσε ότι
του ταιριάζει κι έτσι προχώρησε η συνεργασία.
Πείτε µας δύο λόγια για τα υπόλοιπα µέλη της µπάντας.
Η µπάντα σχηµατίστηκε το 1997 από εµένα και τον Ντίνο Κ., ο οποίος είναι ο βασικός συνθέτης και στιχουργός. Πριν από δύο χρόνια το
συγκρότηµα έλαβε την τελική του µορφή µε την προσθήκη του Νίκου
Κ. στη δεύτερη κιθάρα, του Νίκου Μ. στα φωνητικά και του S. Pyros
D στα τύµπανα. Ο τελευταίος έχει µεγάλη ιστορία στο χώρο ως
µέλος των θρυλικών Earthbound και των εν ενεργεία Rockin’ Bones.
Νοµίζω ότι και οι πέντε είστε παντρεµένοι. Οικογένεια και rock ‘n’
roll είναι δύο έννοιες που δεν πολυσυνηθίζεται να συµβαδίζουν.
Πως εκλαµβάνουν λοιπόν οι σύζυγοι τη µουσική δραστηριότητά σας;
Χα χα χα, κάνεις λάθος! Ευτυχώς έχει γλιτώσει ο Νίκος Κ.! Μπορεί να
φαίνονται ασύµβατα, αλλά στην περίπτωσή µας, ευτυχώς, είχαµε
εξηγηθεί από την αρχή. Νοµίζω ότι το απολαµβάνουν εξίσου µε εµάς
και µας παροτρύνουν µάλιστα … να γίνουµε «χειρότεροι»!
Υπάρχει κάποιο συγκρότηµα που σου έχει προκαλέσει ιδιαίτερη
εντύπωση τα τελευταία τρία χρόνια;
Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση… πρόχειρα µου έρχονται στο µυαλό οι
Black Angels, οι Wooden Shjips, οι Black Lips, οι A Place to Bury
Strangers, οι Diamond Center, ο Imaad Wasif… και µια πλειάδα άλλων
µουσικών που αν τους ανέφερα τώρα δεν θα τελείωνε η συνέντευξη.
Ουτοπικά ρωτώντας, σε ποιο δίσκο θα ήθελες να έχεις συµµετάσχει
ως µπασίστας και µη ουτοπικά µε ποιον µουσικό ή συγκρότηµα θα

FALSE ALARM

επιθυµούσες να συνεργαστείτε; Αν και ο McCloud σίγουρα θα κάλυψε µεγάλο µέρος του ονείρου!
Το µπάσο το αγάπησα όταν άκουσα τις πρώτες νότες του Vengeance
των New Model Army. Θεωρώ τον Stuart Morrow έναν από τους καλύ-

Οι False Alarm σχηµατίστηκαν το 1997

τερούς µπασίστες της punk rock σκηνής. Μη ουτοπικά, τώρα, έχω ήδη

κι έπειτα από ορισµένες συναυλίες

δεχτεί προτάσεις από τους Sonic Youth και τους Built to Spill αλλά δεν

παραµείνανε ανενεργοί για µια δεκαετία περίπου.

αφήνω τους False Alarm για κανέναν…!!!

Πριν δύο χρόνια επανακάµψανε δριµύτεροι και προσεχώς
θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους single «Sell me something»,
στο οποίο συνεργαστήκανε µε την ηγετική µορφή

κάποιες εµφανίσεις στην Ήπειρο.

των θρυλικών Girls vs Boys, Scott McCloud,

Μόλις τελειώσαµε την ηχογράφηση του πρώτου single το οποίο ανα-

που ανέλαβε τα φωνητικά.

µένεται να κυκλοφορήσει µέσα στους επόµενους δύο µήνες. Από εκεί

Η µπάντα εδρεύει στην Αθήνα και απαρτίζεται από

και πέρα πολλές live εµφανίσεις και µέσα σ’ αυτά τα πλαίσια προσπα-

τα αδέρφια Ντίνο και Νίκο Κοπανάκη στις κιθάρες,

θούµε να οργανώσουµε και µια mini περιοδεία στις πόλεις της Ηπεί-

τον S. Pyros D στα τύµπανα και τους Αρτινούς Νίκο Μπαλτζώη
στα φωνητικά και Κώστα Οικονόµου στο µπάσο.
Ο τελευταίος µας µίλησε για το προφίλ του συγκροτήµατος,
τον Scott McCloud και τα προσεχή σχέδιά τους.

ARTA PRESS 14

Ποιά είναι τα άµεσα σχέδιά σας και αν µέσα σ’ αυτά περιλαµβάνονται

ρου. Οπότε θα τα πούµε από κοντά σύντοµα…
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