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EDITORIAL

Απρίλιος - Μάιος 2012

Μετά την αποµάκρυνσιν εκ της κάλπης, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται
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Ο Γιάννης ∆ηµαράς
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λέει να µην σκύψουµε
άλλο το κεφάλι

7

Ο Νίκος Χρυσόγελος
θεωρεί πως δεν είναι σοφό
να ψηφίσουµε Ν∆ και ΠΑΣΟΚ
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Επιστηµονικές επαναστάσεις
Aναζητώντας την πραγµατικότητα
Από τον Ντίνο Γιώτη
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Xριστόδουλος Γκαλτέµης
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Συνέντευξη στον Ντίνο Γιώτη

Σ Τ Η Λ Ε Σ
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4. “Οι κοπρίτες”
Από τον Eυρυπίδη Ντοκοµέ

10. Βιβλίο
Από τον Κώστα Κατσουλάρη

ην Τρίτη 27 Μαρτίου ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Τρόικα Γερµανός Γιέργκ Ασµουσεν, ενώπιον των επιτροπών Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής, απαίτησε για την Ελλάδα «περαιτέρω σηµαντική εσωτερική υποτίµηση και
µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας». Τουτέστιν απολύσεις χωρίς
αποζηµίωση, κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, επιπρόσθετες µειώσεις των
µισθών και των συντάξεων. Με άλλα λόγια πλήρη κατάλυση όλων των εργασιακών
σχέσεων και του κοινωνικού κράτους που µε αίµα και ιδρώτα οικοδοµήθηκε µεταπολεµικά στην Ελλάδα. Το έργο της εσωτερικής υποτίµησης που άρχισε να παίζεται
πριν από δύο χρόνια, ξεδιπλώνεται τώρα για να ολοκληρωθεί σύντοµα µε το ολικό
ξεπούληµα της χώρας µας. Αυτό για τους πλέον δύσπιστους που διατηρούσαν την
ελπίδα (ή την πίστη) ότι όλα αυτά γίνονται για το καλό µας και για το καλό της πατρίδας. Τώρα οι περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι η «δηµοσιονοµική προσαρµογή» και
η «µείωση του δηµοσίου χρέους» ήταν το προπέτασµα καπνού για την λεηλασία των
εισοδηµάτων των Ελλήνων και την υφαρπαγή των περιουσιακών στοιχείων της
Ελλάδας έναντι πινακίου φακής. Οι µισθοί Βουλγαρίας, Ρουµανίας, Σκοπίων, Κροατίας και Αλβανίας είναι επί θύραις. Τώρα ο κόσµος συνειδητοποιεί ότι η πολιτική που
εφαρµόζεται στην Ελλάδα δεν έχει σχέση µε καµία λανθασµένη συνταγή ούτε πρόκειται για λάθος µείγµα, όπως µερικοί διατείνονται, αλλά αποτελεί συγκεκριµένο
σχέδιο που εκτελείται αδίστακτα, µε την βοήθεια των εγχώριων πολιτικών υποτακτικών της Τρόικα, µε στόχο την φτωχοποίηση και υποταγή της χώρας στα υπερεθνικά και εξωθεσµικά κέντρα που το εξύφαναν. Όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές τα
νυν συγκυβερνώντα κόµµατα του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ στην κυβέρνηση Παπαδήµου
θα διαγκωνίζονται µεταξύ τους, σε µια προεκλογική αντιπαράθεση, όπου θα περισσεύει το θράσος και η υποκρισία, προσπαθώντας να πείσουν τους πολίτες να τους
ξαναψηφίσουν.
Από την άλλη οι ευθύνες της αντιµνηµονιακής αντιπολίτευσης είναι τεράστιες,
καθώς αδυνατούν να συµφωνήσουν µεταξύ τους σε ένα ελάχιστο σχέδιο αποτίναξης του οικονοµικού ζυγού που επεβλήθη στη χώρα µας. Ακριβώς αυτή την αδυναµία συνεννόησης βλέπουν στα κόµµατα της αντιπολίτευσης οι οικονοµικοί δυνάστες
και σφίγγουν ακόµα περισσότερο τη θηλιά γύρω από το λαιµό µας.
Ωστόσο αύριο κανένας πολίτης δεν µπορεί να ισχυρισθεί πια ότι δεν «γνώριζε για
το φόνο». Οι όροι που περιλαµβάνονται στη δανειακή σύµβαση την οποία υπερψήφισαν ΠΑΣΟΚ και Ν∆ στις 20 Μαρτίου, είναι εξόχως διαφωτιστικοί. Αρκεί κανένας
µόνο να διαβάσει την σελίδα 28 του Παραρτήµατος Ι, υπό τον τίτλο «Εφαρµοστέο
δίκαιο και αρµόδια δικαστήρια». Εκεί ορίζεται ρητώς ότι η δανειακή σύµβαση διέπεται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε το αγγλικό δίκαιο και ότι τα µέρη υποχρεούνται να
υπαγάγουν κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση µε τη νοµιµότητα,
εγκυρότητα, ερµηνεία, ή εκτέλεση της παρούσας σύµβασης στην αποκλειστική
αρµοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου! Εκεί
που πρωθυπουργός είναι ο επικεφαλής της Ευρωζώνης Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.
Στην ίδια δε σελίδα ορίζεται αυστηρά πως «το δικαιούχο κράτος µέλος, το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και η Τράπεζα της Ελλάδας παραιτούνται µε την
παρούσα αµετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωµα ασυλίας που ήδη έχουν
ή µπορεί να δικαιούνται σε σχέση µε τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία
έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά µε την παρούσα σύµβαση και κάθε ένα από
τα παραρτήµατα και προσαρτήµατα της». Αυτά για να ξέρετε τι ψήφισαν εκείνοι που
αύριο θα σας ζητήσουν ξανά την ψήφο σας. Οι επερχόµενες εκλογές είναι µια ιστορική ευκαιρία να ακουστεί, επιτέλους, η δική σας απαίτηση για αλλαγή πορείας.
∆ιότι µετά την αποµάκρυνσιν εκ της κάλπης ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. A
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11. Μουσική

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ντίνος Γιώτης

Από τον Ευθύµιο Σακκά

ΑRT DIRECTOR: Κατερίνα Καρανάσου
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α:
Κώστας Κατσουλάρης, Αγνή Ιωάννου, Ευθύµιος Σακκάς,
∆ηµήτρης Νάκης, Ευρυπίδης Ντοκοµές, Αντίλογος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Θωµάς Ξυλογιάννης, Τηλ.: 6945 834691

12. Ψηφιακός κόσµος

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

13. Gadgets
Από τoν ∆ηµήτρη Νάκη
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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

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: XΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΓΚΑΛΤΕΜΗΣ, “Χρυσάνθεµα”, Λάδι σε Καµβά 120x73cm
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VERBATIM
Επιµέλεια: Αγνή Ιωάννου
“Θα ήταν καταστροφικό να επιτραπεί στην Ελλάδα να εγκαταλείψει την
ευρωζώνη που σε µια τέτοια περίπτωση θα γινόταν απίστευτα εξασθενηµένη” η ΑΝΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ νοιάζεται για την Ελλάδα.
“Ποιος νοιάζεται για την Ελλάδα; Είναι µια θαυµάσια χώρα, αλλά ως µεµονωµένη οικονοµία µε το συγκεκριµένο χρέος είναι ασήµαντη. Η δοµή της
Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ενωσης είναι ελαττωµατική και υπάρχουν πολλά
θέµατα άλυτα, που θα παραµείνουν έτσι” ο ΤΖΙΜ Ο' ΝΙΛ πρόεδρος της
Goldman Sachs Asset Management, έχει αντίθετη γνώµη.
“Πρωτοφανής και εκτεταµένη ήταν η νοθεία σε πανελλήνια
κλίµακα...” ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ καταγγέλει
την διαδικασία εκλογής του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
“Έχουµε µια δανειακή σύµβαση και θα τη σεβαστούµε. Το κράτος έχει συνέχεια” o ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ καθησυχάζει τους δανειστές µας στην περίπτωση
που κληθεί να συγκυβερνήσει.
“Εάν µου έλεγε ένας φοιτητής ότι η Ευρώπη µπορεί να φτάσει να έχει τα ίδια
πλεονάσµατα µε τη Γερµανία, θα τον πέταγα έξω, γιατί το άθροισµα των πλεονασµατικών µε τις ελλειµµατικές χώρες στον πλανήτη είναι µηδέν, µέχρι
που να στείλουµε προϊόντα στον Άρη”
ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ επαναφέρει τους οικονοµικά αδαείς στην τάξη.
“Εγώ είχα τέτοια αγωνία για να ψηφίσω το δεύτερο Μνηµόνιο πολύ πιο
δύσκολα από τον κ. Καµµένο και τον κάθε καµένο και κατακαηµένο”
ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ειρωνεύεται το νεοπαγές κόµµα των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
“Βάζοντας τον Γιακουµατο και κάποιους άλλους να γαβγίζουν αριστερά και
δεξιά, να βρίζουν και να πετάνε λάσπη, στις επόµενες δηµοσκοπήσεις θα
είµαστε ακόµα πιο ψηλά”
ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ απαντά στον (πρώην) συνάδελφό του.
“Μακάρι οι καλύτεροι από εσάς -γιατί µόνο οι καλύτεροι
από εσάς, και µόνο σε εξαιρετικά σπάνιες και σύντοµες
στιγµές- να καταφέρετε να διατυπώσετε το βασικότερο
των ερωτηµάτων: Με ποιόν τρόπο ζούµε;"
ο ΤΖΟΝ ΜΑΛΚΟΒΙΤΣ απευθύνεται στους ανθρώπους
του θεάτρου µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Θεάτρου.
“Παραπονιούνται ότι είναι καµένες οι λάµπες στα χωριά. Πλήρωσα 70.000
ευρώ για τις λάµπες σε εργολάβους και λάµπα δεν άναψε! Ε, δεν γίνεται να
πληρώσω ένα εκατοµµύριο για να ανάψουν οι λάµπες! Κάτι γίνεται, κάπου
πάνε τα λεφτά… ο δήµαρχος ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ τα βάζει µε τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ
∆εκαέξι λάδια του
∆ηµήτρη
Βάσσου
εκτίθενται στον Πολυχώρο Πολιτισµού και
Ψυχαγωγίας «Iντεάλ»
στην Πάτρα, Αγ. Νικολάου 4, από 19 Μαρτίου µέχρι 20 Μαΐου.
Ο αντικατοπτρισµός
κτιρίων πάνω στο
ψυχρό υλικό του γυαλιού είναι το βασικό
θέµα του καλλιτέχνη και γίνεται το άλλοθί του για να σχολιάσει ενδότερα το τι είναι πραγµατικό, τι φευγαλέο και τι επικρατεί τελικά.
Ο ∆ηµήτρης Βάσσος γεννήθηκε το 1951 στην Άρτα, όπου ζει και
εργάζεται. Είναι κτηνίατρος µε µεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc.) και
κάτοχος ∆ιδακτορικού διπλώµατος (Ph.D.) στην Υγιεινή και Μικροβιολογία Τροφίµων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Είναι ερασιτέχνης ζωγράφος και αυτή είναι η τρίτη ατοµική του
έκθεση, ενώ έχει συµµετάσχει και σε τέσσερις οµαδικές εκθέσεις. A

ΑΠΑΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ
Συνεχίζονται στα Γιάννενα για έκτη
εβδοµάδα και µέχρι την Κυριακή 6 Μαΐου
οι παραστάσεις του έργου του Φεντερίκο
Γκαρθία Λόρκα "∆ον Περλιµπλίν και Μπελίσα" από τo Politheatro, σε σκηνοθεσία
Θοδωρή Γκόγκου. Πρόκειται για την ιστορία του ∆ον Περλιµπλίν, ενός αγαθού
γεροντοπαλίκαρου, που πείθεται να
παντρευτεί την όµορφη µικρή Μπελίσα.
Όταν εκείνη τον απατά, αποφασίζει να
ξανακερδίσει την άπιστη σύζυγό του.
Μεταµφιέζεται σε ένα µυστηριώδη νέο
και την πλανεύει. Βέβαιος πια για το
πάθος της, ξεψυχάει στην αγκαλιά της χαρίζοντάς της την καρδιά του.
Η χάρτινη, άκαρδη Μπελίσα, θα αγαπήσει για πάντα τον νεκρό Περλιµπλίν. Οι παραστάσεις δίνονται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ώρα 9.30 µ.µ. στην αίθουσα 2 του ΠΟΛΥΘΕΑΜΑΤΟΣ µε τιµή εισιτηρίου 10 ευρώ και φοιτητικό 5 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα: 2651003492 – 6955416236 A
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΙΑΣ (1939 - 2012)
Ο Γιάννης Μπανιάς
γεννήθηκε στους
Μελισσουργούς το
1939 και υπήρξε
εµβληµατική
φυσιογνωµία της
Ανανεωτικής Αριστεράς, στέλεχος
του αντιδικτατορικού αγώνα, γραµµατέας του ΚΚΕ
Εσωτερικού, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ηγετικό στέλεχος της ΑΚΟΑ. Στη µνήµη του αναδηµοσιεύουµε, ως παρακαταθήκη, σηµεία της συνέντευξής του που είχε
παραχωρήσει στην ΑRTA PRESS, το Σεπτέµβριο 2008 (τεύχος 34).
Για τις εταιρίες και το φράγµα στον Άραχθο: “Είναι ένας αέναος αγώνας.
Αυτοί θα επανέρχονται και εµείς, εµπροσθοφυλακή θα κρατάµε ανοιχτά τα
µέτωπα. Οι πολίτες και τα κοινωνικά κινήµατα πρέπει να σταθούν µπροστά.
∆εν υπάρχει άλλος δρόµος. ∆εν µπορούµε να αφήσουµε την υπόθεση του
περιβάλλοντος στη διαχείριση κάποιων".
Για τα Τζουµέρκα: "Κατηγορηµατικά αρνούµαι να δεχτώ αυτό που λέγεται
από µερικούς ότι υπάρχει υπανάπτυξη στα Τζουµέρκα σκόπιµα για να καταστρέψουν τα Τζουµέρκα.Υπάρχει εδώ ένας τρόπος ζωής οργανωµένος, που
πρέπει να προστατεύσουµε.Παράλληλα να βελτιώσουµε την ποιότητα
ζωής που εδράζεται στις παραδόσεις µας, στη συνύπαρξη µε τη φύση".
Για την ανάπτυξη: "Να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες που έχει ο τόπος
µέσα από ήπιες µορφές ανάπτυξης. Η πρωτογενής παραγωγή πρέπει να
διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλµού και να ενισχυθεί. Ανάπτυξη ήπιας µορφής
τουρισµού, συµβατού µε το περιβάλλον, όπου οι επισκέπτες θα αναζητούν
κάτι το διαφορετικό. Παραγωγή ενέργειας µε µορφές που δεν διαταράσσουν το περιβάλλον και αποδίδουν και περισσότερο, όπως είναι η αιολική
ενέργεια. ∆εν µας χρειάζονται φαραωνικού τύπου έργα, όπως είναι η
εκτροπή του Αχελώου ή το φράγµα του Αγίου Νικολάου. A

ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
Aγαπητό µου πνεύµα, οφείλω να παραδεχθώ δηµοσίως τη µεγίστη
προσφορά του τέως πρωθυπουργού στην κατανόηση των πραγµάτων. Ο Γιώργος Παπανδρέου µε την καταστροφική πολιτική που
εφήρµοσε στη διετή θητεία του, εκών άκων, µας ανάγκασε, ως
έθνος, να εντρυφήσουµε σε ακατάληπτους οικονοµικούς όρους και
να συνειδητοποιήσουµε τη δεινή µας γεω-ταξική θέση. ∆εν χρειάστηκε προς τούτο κανένας Μάρξ ή Κέυνς.
Μέχρι τότε όλοι πιστεύαµε ότι η οικονοµία µας ήταν τουλάχιστον
ισοδύναµη των ΗΠΑ. Η µεγάλη αναλογία Καγιέν ανά κάτοικο, ήταν
ένας τέτοιος δείκτης. Μετά απλώς ξυπνήσαµε.
Κατόπιν τούτου, αγαπητό µου πνεύµα, µόνο ως σύντοµα ανέκδοτα
ακούγονται, πλέον, η «ισχυρή Ελλάδα» του Κώστα Σηµίτη και «η
επανίδρυση του Κράτους» του Κώστα Καραµανλή.
Σήµερα, φευ, η µόνη Ελλάδα που υφίσταται είναι αυτή της πτωχής
Ψωροκώσταινας που χρωστάει και της Μιχαλούς.
Για το λόγο αυτό, ίσως, η Ν.∆ έθεσε ως στόχο, δια στόµατος Γιάννη
Μιχελάκη, οι πολίτες να επανακαταλάβουν τις πόλεις τους και µε
συντονισµένες ενέργειες να προωθήσουν τους παράνοµους λαθροµετανάστες πίσω στη χώρα τους. Για να µην µοιραστούν τη φτώχεια µας.
Η οποία φτώχεια θα εξαφανιστεί όταν η εργατική τάξη έλθει εν τη
βασιλεία, συγνώµη εν τη εξουσία, ήθελα να πω αγαπητό µου πνεύµα. Εν τω µεταξύ οι πτωχοί και οι ανέστιοι θα πληθύνονται, ωστόσο
τι σηµασία θα έχει αφού η αστική κυβέρνηση που θα προκύψει µετά τις
εκλογές θα να είναι αδύναµη σαν Πακιστανός στα φανάρια.
Αλήθεια, αγαπητό µου πνεύµα, ο άρτι ορκισθείς βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Γκόγκας, πρόλαβε να διαβάσει, µέσα σε µια
ηµέρα, τη δανειακή σύµβαση που υπερψήφισε στη Βουλή;
Τέλος, αγαπητό µου πνεύµα, θα ήθελα να σου θέσω ένα φιλοσοφικό
ερώτηµα που µε ταλανίζει το τελευταίο διάστηµα: εάν η αυτοδυναµία για τη Ν∆ είναι εθνική επιταγή, τότε τι είναι η αυτοδύναµη Ελλάδα για το ΠΑΣΟΚ; Μήπως ακάλυπτη επιταγή;

Aντίλογος

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Είναι ο µοναδικός κινηµατογραφικός φορέας της Πρέβεζας που
έχει δηµιουργήσει, κατά γενική
οµολογία, ένα κύτταρο πολιτισµού στην πόλη. Η ΚΛΠ άρχισε
να λειτουργεί εκ νέου τον Νοέµβριο του 2009, µετά από διακοπή πολλών ετών. Στόχος της παραµένει η
ανάδειξη µέσα από τον κινηµατογράφο των αντιφάσεων, της δυναµικής και
των συγκρούσεων της ζωής, της αλήθειας, όπως την είδαν µεγάλοι σκηνοθέτες, γνωστοί και άγνωστοι. Οι ταινίες που επιλέγονται είναι κατά
κανόνα βραβευµένες σε διεθνή φεστιβάλ, ως επί το πλείστον πρόσφατες
παραγωγές, αλλά και επανεκδόσεις παλαιότερων. Οι προβολές της
Λέσχης γίνονται κάθε ∆ευτέρα 8-10 µ.µ. και 10-12 µ.µ. στην Θεοφάνειο
Αίθουσα Τέχνης, κατά παραχώρηση του ∆ήµου. Η περίοδος προβολών
διαρκεί από τον Νοέµβριο µέχρι τον Μάιο. Στα τρία χρόνια επαναλειτουργίας της η ΚΛΠ έχει προβάλλει πάνω από εβδοµήντα ταινίες που τις έχουν
δεί πάνω από 2.500 θεατές. Φέτος σε συνεργασία µε το Φεστιβάλ ∆ράµας
προβλήθηκαν µε δωρεάν είσοδο οι βραβευµένες ταινίες του 2011, ενώ σε
συνεργασία µε την Ισπανική Πρεσβεία στην Αθήνα πραγµατοποιήθηκε διήµερο αφιέρωµα στον ισπανικό κινηµατογράφο. Αφιέρωµα έγινε και στη
µνήµη του µεγάλου σκηνοθέτη Θ. Αγγελόπουλου µε προβολή της ταινίας
του “Ταξίδι στα Κύθηρα”. Στο προσεχές διάστηµα η ΚΛΠ έχει προγραµµατίσει τις ακόλουθες προβολές: ”Το δέντρο της ζωής” του Τέρενς Μάλικ
στις 9 Απριλίου, “Όταν θέλω να σφυρίξω, σφυρίζω” του Φλορίν Σερµπάν
στις 23 Απριλίου, “Το παιδί µε το ποδήλατο” των αδελφών Νταρντέν στις
30 Απριλίου, “Wasted Youth” του Αργ. Παπαδηµητρόπουλου στις 7 Μαΐου
και «Τα παιδιά του Παραδείσου» του Μαρσέλ Καρνέ στις 14 Μαΐου. A
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ
Εκτιµάτε ότι µε την ολοκλήρωση του PSI αποσοβήθηκε ο κίνδυνος χρεωκοπίας
της χώρας;
Θα µου ήταν εξαιρετικά δύσκολο να συµµερίζοµαι τον ενθουσιασµό αυτών που
θριαµβολογούν για την επιτυχία του PSI, τη στιγµή που ακόµη και να συµβαίνει αυτό
τυπικά, έχει χρεοκοπήσει η ελληνική κοινωνία. Το τίµηµα για όλα όσα υπογράφηκαν
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και υπογράφονται είναι δυστυχώς το άδικο και εξοντωτικό κούρεµα των εισοδηµάτων των συµπολιτών µας, η µεγάλη ανεργία, η διόγκωση της ύφεσης και η εκχώρηση κυριαρχικών µας δικαιωµάτων. Προσπαθούν να µας πείσουν για µεγάλη επιτυχία,
τη στιγµή που το αναγκαστικό εν τέλει κούρεµα των Ελληνικών οµολόγων σηµαίνει
για τους δανειστές µεγαλύτερα κέρδη. ∆εν χάνουν εύκολα οι αόρατες και ορατές
αγορές. Αφήστε που διεθνή κέντρα και δανειστές, που πόνταραν στην πτώχευση
της Ελλάδας και απειλούσαν τόσο καιρό τη χώρα µας ασκώντας εκβιαστικό ψυχο-
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λογικόπόλεµο, κερδοσκοπούσαν και κερδοσκοπούν εις βάρος µας. Βουλευτές πολλών ευρωπαϊκών χωρών το καταγγέλλουν στο Κοινοβούλιο κάθε χώρας και διαµαρτύρονται έντονα. Και πάντως, καθηµερινά βιώνουµε τα αντίθετα από όσα ευαγγελίζονται οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις, και εκείνη του κυρίου Παπανδρέου και η
παρούσα συγκυβέρνηση. Το ερώτηµα που εύλογα τίθεται εν τέλει είναι, πώς αποσοβήθηκε τελικά ο κίνδυνος χρεωκοπίας της χώρας µας, τη στιγµή που η Ελλάδα
έχει καταγραφεί επίσηµα ως χώρα που έχει πτωχεύσει από τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης; Ποιόν κοροϊδεύουν ακόµη µε θράσος;
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Συµµερίζεστε την άποψη ότι εάν, στις επερχόµενες εκλογές, δεν υπερψηφισθούν
τα κόµµατα της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, η χώρα θα µπει σε µια µακρά περίοδο αστάθειας;
Όχι, δεν τη συµµερίζοµαι, γιατί και πάλι έµµεσος εκβιασµός γίνεται στην κοινωνία,
προκειµένου να έχουν δύναµη τα δύο αυτά κόµµατα να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το έργο για το οποίο δεσµεύτηκαν στην τρόικα, ερήµην του Ελληνικού
λαού. ∆εν µεσολάβησαν εθνικές εκλογές και δεν έχουν εξουσιοδότηση και λαϊκή
νοµιµοποίηση για να δεσµεύουν τους Έλληνες µε δικές τους συµβάσεις, µόνο και
µόνο για τις δικές τους αποτυχίες . Ήδη µας έβαλαν σε επικίνδυνες ατραπούς. Μας
οδηγούν σε µεγαλύτερη ύφεση και επικαλούνται αυτοδυναµίες για να αποφύγουν
δυνατή αντίσταση από ισχυρή αντιπολίτευση. Φοβούνται τόσο πολύ την οργή των
συµπολιτών µας που θα αρχίσουν και πάλι τα εκβιαστικά διλήµµατα ως τις εκλογές.
Εκτιµώ ωστόσο ότι θα βρεθούν προ εκπλήξεων.
Πως σχολιάζετε την άποψη ότι «η Ελλάδα χρειάζεται µια κυβέρνηση τύπου Μόντι
µε τους καλύτερους, ανεξάρτητα κοµµατικής ταυτότητας, στις κρίσιµες θέσεις»;
Η Ελλάδα χρειάζεται µια κυβέρνηση µε ικανούς και έντιµους πολιτικούς, ανεξαρτήτως κοµµατικής ταυτότητας, εκλεγµένους από το λαό, οι οποίοι µε τη βοήθεια
έµπειρων τεχνοκρατών θα την οδηγήσουν σταθερά και δυναµικά µακριά από αυτό
το αδιέξοδο, φωνάζοντας ενάντια σε κάθε ποδηγέτηση των Ελλήνων. Η κυβέρνηση
τεχνοκρατών τύπου Μόντι βλέπουµε ήδη πού µας οδηγεί…
Εσείς τι προτείνετε για την αντιµετώπιση της κρίσης;
Προτείνω ψυχραιµία, ωριµότητα και εθνική οµοψυχία σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που ζούµε. Επειδή µας οδήγησαν εσκεµµένα, απατηλά, συνειδητά ή
ασυνείδητα ή εκ λάθους σε αυτό το δρόµο, θα πρότεινα µια ισχυρή αντίσταση στους
εκβιασµούς των τοκογλύφων δανειστών και στα αιτήµατα της τρόικας. Ούτε αυτό
δεν κάνουν. ∆εν είναι δυνατόν να γονατίζουν έτσι οι Έλληνες σε αυτό τον πόλεµο.
∆εν πρέπει να σκύψουµε άλλο το κεφάλι και να λέµε σε όλα «ναι» στις αγορές και
τα διεθνή τραπεζικά κέντρα. Μια αντίσταση από πλευράς της Ελλάδας και κάποια
αδιαπραγµάτευτα «όχι», εκτιµώ ότι θα σώσουν την αξιοπρέπειά µας, την εξαθλίωση
µας και τον κίνδυνο ξεπουλήµατος της πατρίδας µας. Μόνο έτσι δυναµικά και αγωνιστικά θα ξεκινήσει η ανάπτυξη. Μόνο έτσι θα γεννηθεί η ελπίδα.
Σε ποια κυβέρνηση και µε ποιους θα συµµετείχατε;
Το Άρµα Πολιτών έχει δηµοσιοποιήσει τις προγραµµατικές του δηλώσεις, τη
«Χάρτα» των όρων και των αταλάντευτων αρχών του, βάσει των οποίων θα συµµαχήσει ενδεχοµένως µε κάποιο από τα ουσιαστικά αντιµνηµονιακά κόµµατα. Είναι
τόσο κρίσιµες αυτές οι εκλογές για την πατρίδα µας και το µέλλον µας και τόσο επικίνδυνη η ιστορική στιγµή, που εκτιµώ πως είναι αλαζονεία προς τους συµπολίτες
µας να κλείσουµε τα αυτιά µας στην έκκλησή τους «ενωθείτε για το καλό της Ελλάδας», για µια ισχυρή αντιπολίτευση. Τη «δυνατή συµµαχία» στον πόλεµο αυτό την
ορίζει το λαϊκό αίτηµα και αυτό θα σεβαστούµε. Οφείλουµε να το σεβαστούµε γιατί
το κόµµα µας γεννήθηκε για να υπερασπίσει το λαϊκό αίτηµα και τα δικαιώµατα των
Ελλήνων.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ
Εκτιµάτε ότι µε την ολοκλήρωση του PSI αποσοβήθηκε ο κίνδυνος χρεωκοπίας
της χώρας;
Με το PSI υπάρχει µια σοβαρή µείωση του χρέους, αλλά από µόνη της δεν είναι
ικανή να διασφαλίσει ότι η χώρα δεν θα χρεωκοπήσει. Ακόµα και αν µηδενίζονταν
το χρέος µε έναν µαγικό τρόπο, αν δεν αντιµετωπιστούν τα διαρθρωτικά προβλήµατα,
η κατάρρευση της πραγµατικής οικονοµίας, η υψηλή ανεργία, σύντοµα θα ξαναδηµιουργηθεί ένα µη βιώσιµο χρέος. Ακόµα κι αν δεν χρεοκοπήσουµε, δεν σηµαίνει ότι
λύσαµε τα προβλήµατά µας ως χώρα και ως κοινωνία.Το ανησυχητικό είναι ότι η
δηµοσιονοµική κρίση στην Ελλάδα έχει µετεξελιχθεί πλέον σε βαθιά οικονοµική και
κοινωνική, µε ευθύνη τόσο του ελληνικού πολιτικού συστήµατος όσο και των λανθασµένων πολιτικών της τρόικα. Οι θέσεις και τα µέτρα για την αντιµετώπιση της
ελληνικής κρίσης έρχονται σε αντίθεση µε βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής
για “επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιµες συντάξεις” καθώς και της στρατηγικής
ΕΥΡΩΠΗ 2020, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται µείωση της φτώχειας και µάλιστα,
στην ελληνική περίπτωση, µείωση των φτωχών κατά περίπου 450.000 µέχρι το 2020!
Συµµερίζεστε την άποψη ότι εάν, στις επερχόµενες εκλογές, δεν υπερψηφισθούν
τα κόµµατα της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, η χώρα θα µπει σε µια µακρά περίοδο αστάθειας;
∆εν θα ήταν και το πιο σοφό να ψηφίσουν ξανά Ν∆ και ΠΑΣΟΚ οι πολίτες! Τόσα χρόνια ψήφιζαν γιούς κι ανηψιούς. Θα εµπιστευτούν τώρα αυτούς που µας οδήγησαν
στην χρεοκοπία; Για δεκαετίες είχαµε “σταθερές και ισχυρές κυβερνήσεις” αλλά
δείτε που µας οδήγησαν τελικώς. Ακόµα και ως διαχειριστές της εξουσίας η Ν∆ και
το ΠΑΣΟΚ απέτυχαν, αποδείχτηκαν ανίκανα, αναποτελεσµατικά, συνένοχα στη διαφθορά κόµµατα. Αλλά και η αριστερή αντιπολίτευση συνέβαλε στη γενίκευση των
πελατειακών σχέσεων, των συντεχνιακών αντιλήψεων και στη διαµόρφωση µιας
κουλτούρας αξιοποίησης του δηµοσίου τοµέα για την εξασφάλιση συντεχνιακών
δικαιωµάτων και “βολέµατος” ενώ και σήµερα δεν αντιπροτείνει δικό της σχέδιο για
µεταρρυθµίσεις, προβάλει συνήθως µόνο “όχι”, χωρίς εφαρµόσιµες εναλλακτικές
προτάσεις. Χρειάζεται να αλλάξουµε αξίες και προτεραιότητες. Να περάσουµε από
το εγώ στο εµείς, από την αδιαφορία για τον άλλο, στην κοινωνική αλληλεγγύη. Με
την περιθωριοποίηση των παλιών πολιτικών κοµµάτων µπορεί να έρθουν στο προσκήνιο νέες πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις που θα συνεισφέρουν δηµιουργικές
λύσεις και θα αντιπροσωπεύουν νέες αξίες: αλληλεγγύη, υπεράσπιση του δηµόσιου
συµφέροντος, οικολογία, κοινωνική συνοχή, δηµιουργική-υπεύθυνη οικονοµία, πράσινες λύσεις. Η είσοδος στην Βουλή, µε σηµαντική δύναµη, των Οικολόγων Πράσινων είναι µέρος της λύσης και θα δώσει ένα ισχυρό µήνυµα ότι η Ελλάδα µπορεί να
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αλλάξει.
Πως σχολιάζετε την άποψη ότι «η Ελλάδα χρειάζεται µια κυβέρνηση τύπου Μόντι
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µε τους καλύτερους, ανεξάρτητα κοµµατικής ταυτότητας, στις κρίσιµες θέσεις»;
Αν το ερώτηµα ήταν ποιος θα εφαρµόσει πιο αποτελεσµατικά τις περικοπές και την
λιτότητα, τότε µπορεί και η λύση να ήταν µια κυβέρνηση τεχνοκρατών. Αλλά όταν η
πολιτική που ακολουθείται είναι λανθασµένη χρειαζόµαστε µια διαφορετική πολιτι-

της οικονοµίας, στήριξη των χωρών του νότου για να πετύχουν σε λογικό χρονικό

κή που θα προωθηθεί από νέες πολιτικές δυνάµεις. Οι προτάσεις για “ουδέτερες”

διάστηµα τις αναγκαίες πολιτικές, κοινωνικές, οικονοµικές και δηµοσιονοµικές

κυβερνήσεις προσπαθούν να συγκαλύψουν, πίσω από δήθεν τεχνοκρατικές προσεγ-

µεταρρυθµίσεις, µε την κοινωνία σύµµαχο και όχι στόχο.

γίσεις, µια ιδεολογική άποψη που αποδεικνύεται αναποτελεσµατική κι αδιέξοδη.

Περιφερειακό επίπεδο: ∆ιαµόρφωση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Βιωσιµότητας, Κοι-

Όµως ούτε ο Μόντι είναι απλώς τεχνοκράτης, µην ξεχνάτε ότι διετέλεσε πολιτικός και

νωνικής Συνοχής, Σύγκλισης και Απασχόλησης 2012-2020, σε κάθε περιφέρεια,

ήταν βουλευτής. Πρέπει να ξεφύγουµε από αυτά τα αδιέξοδα µε πολιτικές προτάσεις.

ώστε να συγκροτηθεί ένα συνολικό εθνικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση.

Εσείς τι προτείνετε για την αντιµετώπιση της κρίσης;

Σε ποιά κυβέρνηση και µε ποιους θα συµµετείχατε;

Είναι θέµα επιβίωσης η προώθηση µιας διαφορετικής πολιτικής πρότασης που προ-

Πριν µιλήσουµε για κυβερνητικές λύσεις πρέπει να δούµε τι πρόγραµµα θα έχει κάθε

ωθεί την κοινωνική συνοχή, δηµιουργεί θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά,

κόµµα. Κυβερνήσεις συνεργασίας µε την συµµετοχή των Οικολόγων Πράσινων θα

αναζωογονεί την πραγµατική οικονοµία και την κατευθύνει προς µια κοινωνικά και

µπορούσαν να γίνουν µόνο εφόσον υπάρχει δυνατότητα για µια ισορροπηµένη συµ-

περιβαλλοντικά υπεύθυνη βάση, παράλληλα µε την προσπάθεια για µια ισορροπη-

φωνία σε ένα σύνολο προγραµµατικών θέσεων που µπορεί να προσφέρει απάντηση

µένη πολιτική δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Για τους Οικολόγους Πράσινους η αντι-

στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει µια κοινωνία. ∆υστυχώς, προς το παρόν τα

µετώπιση της κρίσης περνάει µέσα από νέες πολιτικές σε τρία επίπεδα:

περισσότερα κόµµατα αδυνατούν να παρουσιάσουν ένα πρόγραµµα διεξόδου από

Εθνικό επίπεδο: Περιθωριοποίηση των κοµµάτων κι αντιλήψεων που µας οδήγησαν

την κρίση και αυτό συµβάλλει στην παράταση των αδιεξόδων.

στη χρεοκοπία κι ενεργοποίηση νέων, δηµιουργικών κοινωνικών και πολιτικών δυνά-

Η ακολουθούµενη πολιτική έχει αποτύχει, αυτό είναι πλέον φανερό. Τι έχουν να

µεων. Επανα-ιεράρχηση αξιών, πράσινη και κοινωνική καινοτοµία, ορθολογική χρήση

πουν τα δυο “κόµµατα εξουσίας”; Από την άλλη, έχουµε δυνάµεις που απλώς λένε

των ευρωπαϊκών πόρων, στο πλαίσιο ενός σχεδίου µεταρρυθµίσεων που θα πετύχει

συνεχώς όχι. Εµείς επεξεργαζόµαστε προτάσεις και συζητάµε µε κοινωνικούς και

ταυτοχρόνως στροφή της οικονοµίας προς πράσινη κατεύθυνση, βιωσιµότητα, κοι-

επαγγελµατικούς φορείς για να διαµορφωθεί ένα σχέδιο κοινωνικά δίκαιων και ισορ-

νωνική συνοχή, βελτίωση των δηµοσιονοµικών, δηµιουργία σηµαντικού αριθµού

ροπηµένων µεταρρυθµίσεων, µε στόχους µια αναβαθµισµένη κοινωνική οργάνωση,

θέσεων εργασίας.

αποτελεσµατική διοίκηση προς όφελος του πολίτη και του δηµόσιου συµφέροντος,

Ευρωπαϊκό επίπεδο: Μεταρρύθµιση ΕΕ και ευρωζώνης, κοινή οικονοµική πολιτική

αλλαγή του µοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης, ώστε να είναι οικολογικά και

και διακυβέρνηση, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, κατάλληλα εργαλεία για αναζωογόνηση

κοινωνικά βιώσιµο.

A
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∂¶π™∆∏ª√¡π∫∂™ ∂¶∞¡∞™∆∞™∂π™
∏ ·Ó¤ÏÈÍË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜
∞ÚÎÂ› ¤Ó· ·Ó·¿ÓÙËÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· Ó· Î·Ù·ÚÚÈÊıÂ› ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ıÂˆÚ›·;

Tου ΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΤΗ

Τον περασµένο Σεπτέµβριο ο καθηγητής Ντάριο Αουτιέρο, επικεφαλής
µιας οµάδας φυσικών στο ερευνητικό κέντρο CERN, έκανε µια εντυπωσιακή ανακοίνωση που αναστάτωσε τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα: τα
νετρίνα µπορούν να κινούνται (λίγο) ταχύτερα από το φως! Εάν οι µετρήσεις του πειράµατος CNGS (Cern Neutrino to Gran Sasso) επαληθευθούν,
τότε θα πρόκειται για πραγµατική επανάσταση στον τρόπο που κατανοούσαµε µέχρι σήµερα τον κόσµο µας. Θα πρέπει να εγκαταλείψουµε οριστικά την αντίληψη ότι ζούµε σε έναν τετραδιάστατο χωρόχρονο, όπου η
θεωρία της Σχετικότητας έχει απόλυτη ισχύ για κάθε σώµα και κάθε φαινόµενο. Με άλλα λόγια η θεωρία της Σχετικότητας θα γίνει απλώς µια
καλή προσέγγιση στο πλαίσιο µιας µεγαλύτερης θεωρίας µε ευρύτερη
ισχύ, κατά τον ίδιο τρόπο που η κλασική µηχανική είναι µια καλή προσέγγιση της Σχετικότητας στην καθηµερινή µας ζωή. Μια παραδεδεγµένη
θεωρία, µε τους κοµψά διατυπωµένα νόµους της, δείχνει να εξηγεί µε
ακρίβεια τα φυσικά φαινόµενα έως ότου µια καινούρια θεωρία έρχεται να
προκαλέσει ρωγµές στο στέρεο οικοδόµηµά της και τελικά να την ανατρέψει. Και τότε στεκόµαστε (ξανά) αµήχανοι µπροστά στο ακατανόητο
τούτου του κόσµου: τελικά τι από όλα ισχύει; Ποιά είναι η αλήθεια;
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O Πτολεµαίος, ο Νεύτωνας ήταν στην εποχή τους αυθεντίες. Και όµως το επιστηµονικό οικοδόµηµα του µεν πρώτου ήρθε να σαρώσει o Κοπέρνικος µε την ηλιοκεντρική
θεωρία του, του δε δεύτερου ο Αϊνστάιν µε τη Σχετικότητα.
Ξαφνικά, απόψεις που ήταν, επί αιώνες, το ευαγγέλιο για
την επιστηµονική κοινότητα κονιορτοποιούνται από την
έλευση µιας καινούριας θεωρίας. Γιατί τον 18ο και 19ο
αιώνα ο Νεύτωνας θεωρούνταν αυθεντία, ενώ σήµερα
δείχνει ξεπερασµένος; Kαι ο Αϊνστάιν; Αν το πείραµα στο
CERN επαληθευθεί, τότε η θεωρία της Σχετικότητας του
Αϊνστάιν κινδυνεύει να πάρει θέση στο ράφι της επιστήµης, δίπλα στη θεωρία της βαρύτητας του Νεύτωνα. Τί αληθινά συµβαίνει άραγε;
Παράδειγµα.
Είναι µια σειρά ερωτήµατα που περιστρέφονται γύρω από
ένα κεντρικό: τι είναι αυτό που καθορίζει τη βαθιά αλλαγή
των επιστηµονικών αντιλήψεων µέσα στον χρόνο; Ο Τόµας
Κουν (ο γνωστός Αµερικανός επιστηµολόγος που µε τον
Καρλ Πόπερ ήταν ίσως οι δύο κορυφαίοι στον κόσµο) αφιέρωσε τη ζωή του για να δώσει µια απάντηση. Με το έργο
του “Η ∆οµή Tων Επιστηµονικών Επαναστάσεων” άλλαξε,
από τη δεκαετία του 60, ριζικά την εικόνα που έχουµε για
την επιστήµη.
Κάθε εποχή έχει τις δικές της επιστηµονικές αλήθειες και αυτές για τον Κουν εκφράζονται συνολικά µε τη λέξη “παράδειγµα” (paradigm). Σύµφωνα λοιπόν µε τον Κουν, η ιστορία της
επιστήµης δεν είναι µια συνεχής και
γραµµική διαδικασία συσσώρευσης νέων
γνώσεων, αλλά αντίθετα σηµαδεύεται
από σοβαρές ασυνέχειες, τοµές και
άλµατα. Ο Τόµας Κουν (1922-1996) εισήγαγε τον όρο paradigm shift (αλλαγή
παραδείγµατος) για να περιγράψει αυτές
τις επιστηµονικές επαναστάσεις. Κατά τον
Κούν, σε κάθε εποχή η επιστηµονική κοινότητα
θεάται τον κόσµο µε µια συγκεκριµένη µορφή επιστήµης (επιστηµονικό παράδειγµα), εκείνη που είναι συµβατή µε τις τρέχουσες κοινωνικές κοσµοαντιλήψεις. Ένας
ολόκληρος µηχανισµός παραγωγής και διάδοσης της γνώσης (πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια) φροντίζει να διαχειριστεί αυτό το
συγκεκριµένο παράδειγµα και να το εδραιώσει. Έτσι ο νέος
επιστήµονας λειτουργεί µέσα σε ένα επιστηµονικό πλαίσιο
αυταπόδεικτων αληθειών που δεν πρέπει να πρέπει να αµφισβητηθούν.
Αυτή η κατάσταση αντιστοιχεί σε µια περίοδο επιστηµονικού εφησυχασµού, την οποία ο Κουν αποκαλεί "κανονική
επιστήµη". Πρόκειται για περίοδο όπου οι επιστήµονες προσπαθούν να επιβεβαιώσουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις βασικές παραδοχές του παραδείγµατος . Σε αυτήν
τους την προσπάθεια οι επιστήµονες βρίσκονται µπροστά σε
αναπάντητα ερωτήµατα. Τα ερευνητικά δηλαδή δεδοµένα
έρχονται σε αντίφαση µε τις προσδοκίες του θεωρητικού
µοντέλου µε συνέπεια να δηµιουργούνται µέσα στην επιστηµονική κοινότητα αντίπαλα στρατόπεδα, των οποίων η
σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Πρόκειται για τον πόλεµο
των παραδειγµάτων, ο οποίος λήγει µε την επικράτηση εκείνου, το οποίο σε µια δεδοµένη ιστορική στιγµή µπορεί να
προσφέρει εξηγήσεις για τα φαινόµενα πιο ριζοσπαστικές
και περιεκτικές από εκείνες των αντιπάλων του.

Το παράδειγµα των ηµι-κρυστάλλων
Το 1982, ο Ισραηλινός επιστήµονας Ντάνιελ Σέχτµαν, µελετώντας µε τη βοήθεια ενός µικροσκοπίου ηλεκτρονίων ένα
κράµα αλουµινίου και µαγγανίου, βρήκε κάτι που φαινόταν
ν' αντιβαίνει τους νόµους της φύσης: µια διάταξη ατόµων σε
κανονικά µοτίβα η οποία, σε αντίθεση µε ό,τι ισχύει στους
κρυστάλλους, δεν επαναλαµβανόταν ποτέ. Ο Σέχτµαν ονόµασε τη νέα αυτή δοµή ηµι-κρύσταλλο, χωρίς ωστόσο να
καταφέρει να πείσει την επιστηµονική κοινότητα για την
ανακάλυψή του. Αντιθέτως, ξεκίνησε ένας επιστηµονικός
πόλεµος εναντίον του. Ο ίδιος αποπέµφθηκε από την ερευνητική οµάδα στην οποία µετείχε τότε στο αµερικανικό
Πανεπιστήµιο Τζονς Χόπκινς. Ο δις νοµπελίστας Λίνους
Πάουλινγκ είχε δηλώσει, τότε, χαρακτηριστικά: «∆εν υπάρχουν ηµι-κρύσταλλοι, µόνο ηµι-επιστήµονες». Ωστόσο η
πραγµατικότητα διέψευσε τον Πάουλινγκ και δικαίωσε τον
Σέχτµαν, που πήρε το Νόµπελ Χηµείας. Οι ηµι-κρύσταλλοι,
µια δοµή που θεωρούνταν κάποτε αδύνατη, είναι
σήµερα µια αλήθεια (ένα νέο παράδειγµα) για
την επιστήµη. Η ανακάλυψη αυτή µας οδήγησε σε µια νέα κατηγορία υλικών και
άλλαξε την επιστηµονική αντίληψη της
φύσης της ύλης.
Το τελικό παράδειγµα
Κάθε ιστορική περίοδος, λοιπόν, έχει το
δικό της “παράδειγµα”, τις δικές της αναγνωρισµένες επιστηµονικές θεωρίες.
Ακόµα και αν πάψουν να ισχύουν στο µέλλον,
αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρξαν αληθινές,
αφού, όταν αυτές διατυπώθηκαν, µπορούσαν να απαντήσουν στα ερωτήµατα που έθεταν οι επιστήµονες της
εποχής. Αρκεί όµως ένα αναπάντητο ερώτηµα για να καταρριφθεί µια συγκεκριµένη θεωρία για χάρη κάποιας καινούριας. Η νέα θεωρία γίνεται, τότε, ανώτερη, γιατί µπορεί να
απαντάει στο ερώτηµα που δεν µπορούσε να απαντήσει η
προηγούµενη, να εξηγεί µεγαλύτερο αριθµό φαινοµένων
και να διατυπώνει ακριβέστερες προβλέψεις. Μια νέα θεωρία πατάει µε το ένα πόδι στη συσσωρευµένη γνώση, αλλά
µε το άλλο δίνει µια κλωτσιά και αναποδογυρίζει ό,τι ίσχυε
µέχρι κείνη τη στιγµή. Φαίνεται πως η επιστηµονική πρόοδος (όπως κάθε πρόοδος εξάλλου) είναι περισσότερο το
προϊόν µιας ρήξης µε την παράδοση παρά η συνέχειά της.
Αν όντως συµβαίνει έτσι, δηλαδή να οδηγούµαστε σε θεωρίες που εµπεριέχουν τις προηγούµενες και µπορούν να
ερµηνεύουν τον κόσµο καλύτερα, τότε το εύλογο ερώτηµα
που προκύπτει είναι το εξής: υπάρχει κάποια τελική θεωρία
που να εξηγεί τα πάντα αυτού του “ακατανόητου” κόσµου ή
µήπως είµαστε αιώνια καταδικασµένοι, ως είδος, σε µια
αέναη σισύφεια αναζήτηση της πραγµατικότητας; A

Στη φωτογραφία:Τόµας Κουν (1922-1996)
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ΒΙΒΛΙΟ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗ*

Σκέφτοµαι τον Προυστ όταν λέει:
«Στην πραγµατικότητα, ο αναγνώστης την ώρα που διαβάζει είναι αναγνώστης του εαυτού του.»
Από µια τέτοια προοπτική, η αναζήτηση ενός ιδανικού αναγνώσµατος
µοιάζει µε την αναζήτηση του ιδανικού εαυτού.

Άγρια παιδιά (µτφρ. Κατερίνα Σχινά, εκδ. Μεταίχµιο) Το έχουµε ξαναπεί, τα βιβλία για εφήβους και νέους
είναι η πιο αµφιλεγόµενη και πιο δύσκολη κατηγορία. Ο
κίνδυνος του διδακτισµού, από τη µία, ο φόβος πρόωρης
έκθεσης σε ενήλικα προβλήµατα και αισθήµατα, από την
άλλη, κάνουν τα περισσότερα βιβλία του «είδους» να
φαντάζουν µετέωρα και ανολοκλήρωτα, κατ’ εικόνα του
κοινού στο οποίο στοχεύουν. Τα «Άγρια παιδιά», που
διεκδίκησαν φέτος το πολύτιµο βραβείο Booker, αποτελούν εξαίρεση. Γραµµένο από την πλευρά ενός 11χρονου µετανάστη από την Γκάνα, το µυθιστόρηµα του πρωτοεµφανιζόµενου Κέλµαν ισορροπεί στην κόψη µεταξύ
αθωότητας και σκληρότητας, περιγράφοντας µε ενάργεια τόσο των κόσµο των εφήβων όσο και των κόσµο
των ενηλίκων, προκαλώντας το χαµόγελο µέσα σ’ ένα
περιβάλλον σκληρότητας, βίας και ξενοφοβίας.
Μαρολίνα Βενέτσια, Χίλια χρόνια που ζω εδώ (µτφρ.
∆ήµητρα Κατσιµάνη, εκδ. Καστανιώτη) - 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. 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.
Ντάβιντ Ζάφιρ, Σαίξπηρ… έτσι ξαφνικά (µτφρ. Παναγιώτης ∆ρεπανιώτης, εδκ. Κλειδάριθµος) -Ανάλαφρο,
αν όχι ελαφρύ, το δεύτερο βιβλίο του πετυχηµένου γερµανού σεναριογράφου Ντάβιντ Ζάφιρ ακολουθεί τα χνάρια της πρώτης του επιτυχίας «Χάλια κάρµα». Η Ρόζα,
µια δασκάλα µε ζωή βαρετή και ανούσια, θα βρεθεί πρωταγωνίστρια µιας περιπέτειας πέρα από κάθε φαντασία.
Πώς; Χωρίς καλά καλά να το καταλάβει, ένας υπνωτιστής –τις δυνάµεις του οποίου υποτίµησε– την στέλνει
400 και πλέον χρόνια πριν για να ξαναζήσει µια προηγούµενη ζωή της. Μόνο που τώρα θα βρεθεί «παγιδευµένη» σε αντρικό κορµί. Ο… κάτοχός του ξιφοµαχεί και
γράφει ασταµάτητα σονέτα και θεατρικά έργα. Το όνοµά
του: Γουίλιαµ Σαίξπηρ.
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Τζερόνιµο Στίλτον, Με τα χίλια κεφαλοτύρια… κέρδισα
στο ποντικολόττο! (µτφρ. Βίκυ Λιανού, εκδ. Κέδρος) Για τους µικρούς αναγνώστες, αντίθετα, δεν δικαιολογούνται αµφιθυµίες. Ο αγαπηµένος ποντικός Τζερόνιµο
Στίλτον, του οποίου κυκλοφορούν ήδη πλέον των είκοσι
βιβλίων, βρήκε καινούργια εκδοτική στέγη, σε αναζήτηση ακόµη µεγαλύτερου κοινού. Έτσι, από τον Κέδρο
πλέον, κυκλοφόρησαν τους προηγούµενους µήνες τα
τέσσερα πρώτα βιβλία της σειράς και θα ακολουθήσουν
πολλά περισσότερα. Τα βιβλία µε ήρωα τον Τζερόνιµο
Στίλτον διακρίνονται για τη φρεσκάδα τους, τόσο χάρη
στην ιδιόµορφη τυπογραφία τους όσο και στη έξυπνη
συνοµιλία εικόνας και κειµένου. Προς επαν-ανακάλυψη.
Γιώργος Μητάς, Ιστορίες του Χαλ (εκδ. Κίχλη) - Ο πρωτοεµφανιζόµενος πεζογράφος φαίνεται να έχει πάρει
όλα τα διδάγµατα των µεγάλων µετρ: ακρίβεια, πίστη
στον υπαινιγµό, τονισµοί στο ηµίφως. Τρία µεγάλα διηγήµατα τα οποία ενώνει ο τόπος, η βρετανική κωµόπολη
ονόµατι Χαλ, όπου και σπούδασε ο συγγραφέας, αλλά
και ο χρόνος: κάπου στην ανατολή της νέας χιλιετίας.
Ορισµένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο
ένα διήγηµα τα βρίσκεις σε δεύτερους ρόλους σε
κάποιο από τα άλλα, ωστόσο ο Μητάς δεν υπαινίσσεται
κάποιου τύπου χαλαρή ενότητα. Κάθε διήγηµα είναι
αυτοτελές και πλήρες, ενώ από το πρώτο στο τρίτο ο
συγγραφέας µοιάζει να ωριµάζει, να βαθαίνει, να ασκείται περισσότερο περνώντας από την υπαρξιακή κενότητα στον υπαρξιακό τρόµο. A

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

Kaiser Chiefs
“Start the revelution without me”
B-Unique Rec
Ο λήθαργος στον οποίο έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια η brit pop
σκηνή δεν πτοεί ουδόλως τους Kaiser Chief, που πραγµατοποίησαν εκρηκτικό ντεµπούτο το 2005 µε τον δίσκο «Employment» και σαρωτικά singles
όπως τα «Oh my God» και «I predict a riot». Στους επόµενους δίσκους η
υπόθεση άρχισε να ξεφουσκώνει, αλλά το φετινό «Start the revolution
without me» πέρα από το σύνηθες brit στυλ των ‘90s τους βρίσκει να
πραγµατοποιούν ενδιαφέρουσες αναζητήσεις προς διάφορες κατευθύνσεις. Συγκεκριµένα ο ήχος τους γίνεται κινηµατογραφικός σε σηµεία, προσφέρουν διακριτικές δόσεις ψυχεδέλειας όπως στο αλά Bowie «Man on
Mars», οι στίχοι τους φαντάζουν πιο εµβριθής και γενικώς απουσιάζει αυτή
η αίσθηση της «στηµένης» µπάντας. A

Dirty Three
“Toward the low sun”
Drag City Rec
Έπειτα από εννιά χρόνια απουσίας το θρυλικό σχήµα των Dirty Three επιστρέφει µε τον δίσκο «Toward the low sun» για να προσφέρει µια συλλεκτική γεύση των αρχών που διέπουν τη µουσική τους τα τελευταία 18 χρόνια, αλλά και τις δυνατότητες που διαγράφονται γι’ αυτούς στο µέλλον.
Πολλές δόσεις λοιπόν κιθαριστικής παράνοιας και ελεγχόµενου χάους,
µελωδικοί σκελετοί πάνω στους οποίους τα δευτερεύοντα όργανα υφαίνουν αρµονικές συνθέσεις, πρωτόφαντος πειραµατισµός στα τύµπανα για
τα δεδοµένα τους, όπως στο «Sometimes I forget you ‘re gone», γαλήνια
στρατηγικά διαλείµµατα και το αποτέλεσµα άκρως ιδιοσυγκρασιακό για
ακόµη µια φορά, µε κοµµάτια όπως τα «Moon on the land» και «Rising
below» να υπερτονίζουν την αυθεντικότητά τους. A

Του EΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΚΚΑ

Lambchop
“Mr M”
Merge Rec
Επί δύο δεκαετίες οι Lambchop βρίσκονται στο προσκήνιο της ανεξάρτητης µουσικής σκηνής, έχοντας κυκλοφορήσει πάνω από µια ντουζίνα
δίσκους, των οποίων κύριο χαρακτηριστικό ήταν ο εκλεκτικός pop ήχος
τους. Στο «Mr. M» παρουσιάζονται ιδιαίτερα γαλήνιοι µε απαλές µελωδίες,
διάχυτη ποιητικότητα και φυσικά την κλασική ρετρό και καθηλωτική αίσθηση που αποπνέουν συνήθως. Η σκοτεινή πνευµατικότητα του ποδηγέτη
τους Kurt Wagner στοιχειώνει και πάλι τον δίσκο, οι αρτιστικές µελωδίες
τον σιγοντάρουν κατά την αφήγηση των ιστοριών του και οι µυηµένοι στον
ήχο τους θα βρούνε εδώ µερικές από τις καλύτερες συνθέσεις που έχουν
αποδώσει ως τώρα, όπως το οµώνυµο τραγούδι και το «2B2», ενώ όσοι
τους γνωρίσουν µέσα από αυτή τη δουλειά θα γευτούν και την ικανοποίηση της ανακάλυψης του ένδοξου παρελθόντος τους. A

Mouse on Mars
“Parastrophics”
Monkeytown Rec
Το γερµανικό ντουέτο των Mouse on Mars έχει διαγράψει µια απίθανη
πορεία τις δύο τελευταίες δεκαετίες στο χώρο της ηλεκτρονικής µουσικής
µε αξεπέραστους δίσκους όπως τους «Iaora Tahiti» και «Autoditacker».
Έπειτα από µια εξαετία που περιορίστηκαν σε ορισµένα προσωπικά project
και σε συνεργασίες µε καλλιτέχνες όπως ο Mark E. Smith των Fall επιστρέψανε µε τον δίσκο «Parastrophics» για να προσφέρουν ξανά τα σοφιστικέ ηλεκτρονικά φώτα τους. Ως συνήθως οι δύο µουσικοί ερευνούν στα
άκρα τις ηχητικές δυνατότητές τους καταλήγοντας σε παράδοξες ανακαλύψεις που συχνά συνδέονται µε την αίσθηση της αποσύνδεσης οποιασδήποτε καθιερωµένης µουσικής φόρµας, όπως στο «Chordblocker,
Cinnamon toasted». Οι παράταιροι, παρεµβατικοί ήχοι έχουν και εδώ την
τιµητική τους εν µέσω των πειραµατικών µελωδιών, ενώ σε έξαρση βρίσκεται σε ορισµένα τραγούδια και η εξωτική τους διάθεση. A
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΑΚΗ

New iPad:
New kid on the block!

H
Apple
ανακοίνωσε
πριν λίγες ηµέρες το πολυαναµενόµενο νέο iPad στο event
µε τίτλο “We have something
you really have to see. And touch.”
Και το όνοµα αυτού? Απλώς… νέο iPad!
Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό του νέου
iPad δεν είναι άλλο από την οθόνη του η οποία
έγινε και αυτή πλεον Retina και βαδίζει στα χνάρια από
το µικρό του αδερφάκι. ∆ιαθέτει τέσσερις φορές περισσότερα pixels από αυτή του iPad 2 για καλύτερη απεικόνιση κειµένου και γραφικών. Συγκεκριµένα, η οθόνη του νέου iPad διαθέτει
ανάλυση 2048?1536, 44 τοις εκατό περισσότερο color saturation και συνολικά 3.1 εκατοµµύρια pixels. Η πυκνότητα της οθόνης είναι τόσο υψηλή που
ο χρήστης της συσκευής δεν µπορεί να διακρίνει τα pixels µεταξύ τους.
H Retina οθόνη στο νέο iPad δεν θα ήταν δυνατό να έχει δηµιουργηθεί
χωρίς τον νέο επεξεργαστή A5X. Χάριν σε αυτόν τροφοδοτούνται τα 3.1
εκατοµµύρια pixels της οθόνης του iPad. Ο επεξεργαστής είναι δύο πυρήνων αλλά διαθέτει γραφικά τεσσάρων πυρήνων και τα πάντα αποκρίνονται
πολύ καλύτερα. Σε σύγκριση µε έναν NVIDIA Tegra 3 ο A5X, σύµφωνα µε
τις δηλώσεις της Apple, είναι τέσσερις φορές καλύτερος!
Το καλό είναι ότι παρά την Retina οθόνη και τον A5X επεξεργαστή το νέο
iPad διατηρεί την αυτονοµία των 10 ωρών σε Wi-Fi και 9 ώρες σε 3G/LTE.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του νέου iPad είναι το αναβαθµισµένο σύστηµα
για τις κάµερες.Συγκεκριµένα, η οπίσθια κάµερα είναι η ίδια µε αυτή του
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iPhone
4S και διαθέτει αισθητήρα
5MP, οπίσθιο φωτισµό, autofocus, tap to
focus, auto-exposure, white
balance και face detection.
Μάλιστα, η κάµερα είναι ικανή να καταγράψει βίντεο στα 1080p και εξαιτίας του
ενσωµατωµένου συστήµατος stabilization το αποτέλεσµα είναι εκπληκτικό. Η µπροστινή κάµερα συνεχίζει να είναι ποιότητας VGA.
To νέο iPad διαθέτει, ακόµα, τη δυνατότητα dictation, δηλαδή τη
δυνατότητα να υπαγορεύετε κείµενο στην συσκευή σας. Μέχρι στιγµής υποστηρίζονται τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά και τα Γιαπωνέζικα.
Θα το αναγνωρίσετε αµέσως αφού είναι το γνωστό εικονίδιο του µικροφώνου αριστερά του space bar στο πληκτρολόγιο όπως και στο iPhone 4S. Σε
αντίθεση µε αυτό, όµως, το νέο iPad δεν υποστηρίζει το Siri.Επιπρόσθετα,
το iPad υποστηρίζει τα νέα δίκτυα LTE της Αµερικής για ταχύτητες µέχρι
72Mbps. Για τον υπόλοιπο κόσµο η συσκευή διαθέτει dual-carrier HSDPA
για ταχύτητες µέχρι 42Mbps. Επειδή τα δίκτυα LTE δεν είναι ευρέως διαδεδοµένα θα κυκλοφορήσουν δύο εκδόσεις iPad στις ΗΠΑ. Και τα δύο
µοντέλα, όµως, θα είναι συµβατά µε τα δίκτυα 3G του υπόλοιπου πλανήτη.
Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά η συσκευή θα προσφέρεται σε µαύρο και
λευκό χρώµα στις ίδιες τιµές µε το iPad2 µε πάχος στα 9.4 χιλιοστά και
βάρος στα 662 γραµµάρια (ελάχιστα µεγαλύτερο και βαρύτερο από το
iPad2). Στην Ελλάδα η συσκευή διατίθεται προς πώληση από τις 23 Μαρτίου.
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GADGETS
Bebook Club S:
eReader inexpensive!
Το να κουβαλάµε τα βιβλία µας µαζί στις διακοπές ή σε κάποιο ταξίδι είναι κάτι το σύνηθες. Τι θα λέγατε αν τα αντικαθιστούσαµε µε
µια µικρή συσκευή η οποία χωράει το σύνολο
της βιβλιοθήκης µας και µας δίνει αντίστοιχη
εµπειρία µε αυτή των σελίδων; To όνοµα
αυτής Bebook Club S. Ένα 6’’ eReader βασισµένο στην τεχνολογία e-Ink. Είναι δύσκολο
να βρει κανείς ένα είδος αρχείου που το
BeBook δε θα το ανοίγει. Ξεκινώντας από τα
κλασικά και αναµενόµενα ePUB και PDF,
περνώντας από τα Mobipocket που δεν είναι
κλειδωµένα, τα HTML και τα διάφορα αρχεία στα οποία µπορείτε να
σώσετε ένα έγγραφο του Word και φτάνοντας στα σπάνια σήµερα, αλλά
αρκετά διαδεδοµένα στο παρελθόν CHM και LIT. Και επίσης έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής µουσικής από MP3 και audio books µε ακουστικά.
∆ιαθέτει reflow για PDF, δηλαδή το κείµενο του αρχείου προσαρµόζεται
στη σελίδα. Μιλάµε πάντα για PDF που δεν είναι µε τη µορφή εικόνας.
Το reflow µαζί µε την αλλαγή προσανατολισµού από κάθετη σε οριζόντια
βελτιώνουν την απεικόνιση των PDF, σε ένα τοµέα που οι ηλεκτρονικοί
αναγνώστες µε το µέγεθος οθόνης που έχουν οι περισσότεροι δεν µπορούν να είναι απόλυτα ικανοποιητικοί. Η οθόνη του BeBook είναι ξεκούραστη και δίνει την αίσθηση του χαρτιού µε 16 επίπεδα του γκρι. Γενικώς,
σε αντίθεση µε την οθόνη ενός υπολογιστή, είναι µια συσκευή από την
οποία µπορεί κανείς να διαβάσει ένα εκτενές βιβλίο χωρίς να αντιληφτεί
ότι δε διαβάζει από το χαρτί αλλά από µία οθόνη. Ζυγίζει 278gr που
χωράνε και ισχυρό επεξεργαστή 800Mhz,
διαθέτει µπαταρία για 7000 αλλαγές σελίδων
ή έως δύο εβδοµάδες καθώς και θύρα SD για
επέκταση της χωρητικότητας έως 32GB επιπλέον από τα 2GB που ήδη διαθέτει.

Επιµέλεια: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΗΣ

New Apple TV: 3rd Gen 1080p
∆ύσκολοι καιροί για πρίγκιπες και λοιπούς πικραµένους, νηστεία σε όλα
τα µέτωπα. Επειδή λοιπόν χρήµατα δεν περισσεύουν, παρά σε λίγους,
µοιραία οδηγούµαστε σε εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης.Η τηλεόραση είναι µία πρόταση, ολίγον άχαρη, ενίοτε καταθλιπτική. Τα ελληνικά
κανάλια περιορίζονται σε επαναλαµβανόµενες αποκλειστικές προβολές
χιλιοπαιγµένων ταινιών. Ευτυχώς, η Apple προέβλεψε πριν από εµάς, για
εµάς, την κρίση και βρήκε λύση. Το όνοµα αυτής Apple TV.
Πρόκειται για την αισίως Τρίτη γενιά του Apple TV που δεν έχει προκαλέσει (ακόµα) τόσο ντόρο. Έρχεται µε νέο πιο ισχυρό CPU A5 µονοπύρηνο
όµως και (επιτέλους) ικανότητα να αναπαράγει περιεχόµενο σε 1080p.
Κανάλια, ενοικιάσεις ταινιών, φωτογραφίες, σύνδεση µε τον υπολογιστή
του σπιτιού µας γίνονται απλά, µόνο µε το πάτηµα ενός κουµπιού του
τηλεχειριστηρίου. Η συσκευή υποστηρίζει, επίσης, και το Photostream
έτσι ώστε οποιαδήποτε φωτογραφία τραβάτε µε το iPhone ή iPad σας
είναι άµεσα προσβάσιµο και στην τηλεόρασή σας.
Yποστηρίζει, ακόµα, το AirPlay. Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε
να προβάλετε οποιοδήποτε βίντεο από την iOS συσκευή σας απευθείας
στην οθόνη της τηλεόρασης. Εάν έχετε iPhone 4S, το νέο iPad ή το iPad
2 µπορείτε επιπλέον να κάνετε AirPlay Mirroring προβάλλοντας
την οθόνη της συσκευής σας στην τηλεόραση µέσω του Apple TV.
Αν µάλιστα αποφασίσετε να κάνετε jailbreak και να εγκαταστήσετε
το XBMC, ένας νέος κόσµος σας περιµένει. Ξεχνάτε υπολογιστές, dvd,
itunes και δεν ξέρω τί άλλο. Το Apple TV βγαίνει µόνο
του στο internet και streamάρει στην οθόνη της τηλεόρασής σας, της Παναγιάς τα µάτια. Ότι ταινία µπορεί
να φανταστεί χριστιανός, από καταβολής κινηµατογράφου. Ναι, µε υπότιτλους στα ελληνικά για όποιον
ενδιαφέρεται. Ατελείωτα κανάλια όλων των χωρών
του κόσµου µε ταινίες, σειρές, ντοκιµαντέρ.
Εν κατακλείδι, το Apple TV είναι µία καταπληκτική
πρόταση από τον κορυφαίο κατασκευαστή consumer
electronics για ατέλειωτο cocooning.

Πηγή: myBeBook - Τιµή: 129

Πηγή: document.gr
Τιµή: 119

Sugru: Sugrατεί!
Πιθανότατα να µην έχετε ξανακούσει ποτέ το sugru.
Πρόκειται για ένα υλικό µαλακό στην αφή που πλάθεται πολύ εύκολα. Θα
µπορούσε κανείς να το παροµοιάσει µε την πλαστελίνη που παίζαµε λίγοπολύ όλοι στο νηπιαγωγείο. Η διαφορά όµως του sugru φαίνεται όταν
στεγνώσει, αφού πετρώνε και γίνεται ένα µε πολλές επιφάνειες.
Απευθύνεται σε όσους θέλουν να επισκευάσουν χαλασµένα ή και να
κάνουν καλύτερα κάποια αντικείµενα τους. Στο blog του sugru ανά καιρό
ανεβαίνουν διάφορα βίντεο µε παρουσιάσεις του προϊόντος µέσα από παραδείγµατα της καθηµερινής ζωής. Πρόσφατα είχε
σειρά το iPhone που χάρη στο sugru απέκτησε λαστιχένιες γωνίες. Το αποτέλεσµα
είναι ένα iPhone που όταν πέσει στο
πάτωµα χοροπηδάει, για να παίζετε όταν
βαρεθείτε το Angry Birds. Λίγο τροµακτικό
αλλά αντιπροσωπευτικό των δυνατοτήτων
του υλικού. Online θα βρείτε και αρκετές
χρήσεις του υλικού, όπως customer camera
grips, handle repairs, home appliances
repairs, κ.ά.
Πηγή: Sugru.com - Τιµή: 14

GLASt: Glass screen protector?
Ποια είναι η καλύτερη προστασία για τη γυάλινη επιφάνεια µε Gorilla
Glass του iPhone 4/4S σας? Μα φυσικά το… γυαλί!
Ξεχάστε τα απλά πλαστικά screen protectors. H Spigen SGP παρουσιάζει
ένα νέο πρωτότυπο screen protector για το iPhone κατασκευασµένο από
άθραυστο γυαλί. Το Steinheil GLAS.t είναι
ειδικά κατασκευασµένο για να προστατεύει
την οθόνη του iPhone σας από κραδασµούς.
Ολόκληρη η επιφάνεια είναι διαφανής και
κολλάει ιδανικά πάνω στην οθόνη της
συσκευής χωρίς να αφήσει κενά. Έχει
πάχος µόλις 0.4mm µε σκληρότητα 8-9Η µε
ολεοφοβική στρώση όπως και η οθόνη του
iPhone. Επίσης, δεν επηρεάζει το touch
sensitivity του iPhone.
Είναι αισθητά πιο ακριβό από τα απλά
screen protectors αλλά µε σιγουριά η καλύτερη προστασία που µπορεί να έχει το αγαπηµένο σας smartphone.
Πηγή: Spigen.com - Τιµή: $27,99
13 ARTA PRESS

ARTA PRESS 66

4/3/12

10:35 AM

™ÂÏ›‰·14

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

Γυρνώντας στα παλιά: πως βρεθήκατε στο χώρο των εικαστικών
τεχνών;
Το ενδιαφέρον µου για τα εικαστικά ήταν σύµφυτο µε την ύπαρξή µου.
Απλά βρέθηκα και είµαι στο στοιχείο µου. Επιπλέον ο πατέρας µου, προικισµένος ο ίδιος µε σπάνιο, αλλά αναξιοποίητο, λόγω συνθηκών, ταλέντο
µε ώθησε στην περαιτέρω καλλιέργειά µου.
Βρίσκετε κάποιου είδους ευτυχία στη ζωγραφική-χαρακτική;
Ευτυχία και πληρότητα. Είναι µοναδική η στιγµή που ο καλλιτέχνης,
µικρός δηµιουργός και ο ίδιος, αναφωνεί το «…ιδού, καλά λίαν»!
Φύση και τέχνη. Τι είδους σχέση;
Μέτρο των πάντων είναι η φύση και βέβαια ο άνθρωπος. Αλίµονο αν ο
άνθρωπος δεν βλέπει τη φύση, δεν ακουµπά σε αυτήν, δεν αντλεί απ’ότι
αυτή δίνει –και δίνει τα πάντα- την ουσία της ζωής. Και τι είναι η τέχνη
παρά αυτό που είπε ο Σεζάν: «η φύση ειδωµένη µέσα από την ιδιοσυγκρασία του κάθε καλλιτέχνη». Και τι είναι η φύση παρά αυτό που είπε ο
Σολωµός: «Μάγεµα η φύση κι όνειρο στην οµορφιά και χάρη». Προσωπικά αντιλαµβάνοµαι αυτή τη σχέση απλά ως σχέση δασκάλου-µαθητού ή
καλύτερα µάνας-παιδιού.
Περιφέρεια και πολιτισµός. Ασύµβατα µεγέθη;
Ασύµβατα; Όχι. Τον πολιτισµό τον κάνουν οι άνθρωποι και όχι οι γεωγραφικές περιοχές. Ίσως οι δυνατότητες να είναι περιορισµένες. Ωστόσο
σε ατοµικό επίπεδο ο κάθε άνθρωπος µπορεί να δηµιουργήσει οπουδήποτε.
Τί θα αλλάζατε από τη σηµερινή εικόνα της Ελλάδας;
Λείπουν καλαισθησία και αξιοκρατία.
Εξακολουθείτε να επιστρέφετε στο γενέθλιο τόπο κυριολεκτικά και
µεταφορικά;
Το σύνδροµο του Οδυσσέα είναι αθεράπευτο. Επιστρέφω και µε τις δυο
έννοιες στο λίκνο µου, γιατί πατρίδα µας είναι τα παιδικά µας χρόνια.
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Τί σας αρέσει από τα Γιάννενα;
Και το όνοµα «Γιάννενα» δονεί όµορφα συναισθήµατα και βιώµατα.
Η πόλη, η ιστορία και το ευρύτερο περιβάλλον ταίριαξαν αρµονικά.
Γι’ αυτούς τους λόγους, µεγάλο µέρος της δουλειάς µου είναι εµπνευσµένο από τον τόπο αυτό.
Τί δεν σας αρέσει από τα Γιάννενα;
Στο όνοµα ενός δήθεν εκσυγχρονισµού και εξωραϊσµού σε ορισµένες
περιπτώσεις δυσκολέψαµε τη ζωή µας και απωλέσαµε αξιόλογα στοιχεία

Ο Χριστόδουλος Γκαλτέµης γεννήθηκε στην Κωστάνιανη Ιωαννίνων το 1953.

της πόλης.

Φοίτησε στην ΑΣΚΤ της Αθήνας µε δάσκαλο αρχικά το Ν. Νικολάου
και αργότερα στο εργαστήρι Χαρακτικής του Κωνσταντίνου Γραµµατόπουλου.
Οι σπουδές του υποστηρίχτηκαν µε υποτροφίες του ΙΚΥ και του Ιδρύµατος

Ποιά είναι τα σχέδιά σας για το άµεσο µέλλον;
Είναι πολλά, ας µην τα προαναγγέλλουµε. Πρώτα να έχουµε υγεία.

Γιάννη Κεφαλληνού. Το 1988 απέσπασε τριετή υποτροφία από το ΙΚΥ
για µεταπτυχιακές σπουδές στη Χαρακτική.
Είναι ταυτόχρονα ζωγράφος και χαράκτης.

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

Έχει στο ενεργητικό του δεκαπέντε ατοµικές εκθέσεις και πήρε µέρος

Κυρίως µένει το παράδειγµα. Από τον πατέρα η φιλοπονία (κοινό τους

σε δεκάδες οµαδικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

γνώρισµα), το φιλοπρόοδο στοιχείο και η αγάπη για το ωραίο. Από τη

Είναι επίκουρος καθηγητής Χαρακτικής στο Τµήµα Πλαστικών Τεχνών

µάνα µου η υποµονή, η εγκαρτέρηση και η φράση-απάντησή της σε κάθε

και Επιστηµών της Τέχνης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Για το σύνολο του έργου του τιµήθηκε το 2008 µε το Βραβείο της Τάξης
των Γραµµάτων και των Καλών Τεχνών από την Ακαδηµία Αθηνών.
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µικρό ή µεγάλο πρόβληµα «αυτό; δεν είναι τίποτα, θα περάσει…».
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