
Εξώφυλλο
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ◾ ΤΕΥΧΟΣ #224

ISSN: 2944-9391



Η ψηφιακή εφημερίδα του typos-i.gr
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Ανεξαρτησίας 109, Ιωάννινα, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20222|Γιάννενα

Καταγγελίες 
για τον «εθελοντισμό» 
στη Φιλαρμονική
ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Εργασίας βρίσκεται πλέον το 
θέμα «πώς θα εργαστούν οι μουσικοί της Φιλαρμονι-
κής» το εορταστικό τριήμερο. 
https://typos-i.gr/article/kataggelies-gia-ton-
e8elontismo-sth-filarmonikh

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

Οι πιο διαβασμένες ειδήσεις στον Τύπο Ιωαννίνων, 
τη βδομάδα που πέρασε

Γιάννενα-Τελ Αβίβ 
από Μάιο
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ και Σάββατο, η Aegean θα κάνει δρο-
μολόγιο Γιάννενα-Τελ Αβίβ, κατά τη θερινή περίοδο, 
από αρχές Μαΐου, μέχρι τέλη Οκτωβρίου, στις 22.40 
από Γιάννενα και 22.00 άφιξη εδώ
https://typos-i.gr/article/giannena-tel-abib-apo-
maio

Ένα άγαλμα ταύρου για… 
κάποιον κόμβο 
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ της συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου έκανε αποδοχή δωρεάς έργου τέχνης –ένα 
ορειχάλκινο άγαλμα ταύρου- του γλύπτη Κωνσταντίνου Καζάκου 
προς την Περιφέρεια Ηπείρου.
https://typos-i.gr/article/ena-agalma-tayroy-gia-kapoion-kombo

Η Κοσμηρά, η ονομασία 
και ένας αγάς
ΣΥΜΦΩΝΑ με την τελευταία απογραφή του 2011, 
η Κοσμηρά Ιωαννίνων μετράει 577 κατοίκους. Η 
μικρή απόσταση του χωριού από το «κλεινόν άστυ» 
ήταν καθοριστική για τη συγκράτηση του πληθυ-
σμού.
https://typos-i.gr/article/h-kosmhra-h-onomasia-
kai-enas-agas
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τα Γιάννενα, από πολύ νωρίς στο ξέ-
σπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέ-
μου, έγιναν στόχος των αεροπορικών 
επιθέσεων που άφησαν πίσω τους 

συντρίμμια και θύματα.
«Τα Ιωάννινα, η πρωτεύουσα της Ηπείρου, 
ήταν ένας από τους κυριώτερους στόχους της 
αεροπορίας του Άξονος. Το ένα τρίτον της 
πόλεως, τα μεγαλύτερα σχολεία και τα νοσο-
κομεία, ήσαν τα θύματα των βομβαρδισμών» 
αναφέρει ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης στη με-
λέτη «Αι θυσίαι της Ελλάδος στον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο». Η μελέτη κυκλοφόρη-
σε το 1946 από το Υπουργείο Ανοικοδομήσε-
ως, σε τέσσερις γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, 
γαλλικά, ρώσικα, ενώ είχε ήδη παρουσιαστεί 
στην Ελλάδα, στο Παρίσι και στο Λονδίνο.
Οι κάτοικοι της πόλης έσπευδαν να τρέξουν 
στα υπόγεια των σπιτιών, στις στοές του Κά-
στρου, αλλά και στα καταφύγια που υπήρχαν 
κατά τόπους, στην πόλη. 
Μερικά από αυτά σώζονται μέχρι σήμερα, 
στην περιοχή της πλατείας Ομήρου. Ξεχωρί-
ζουν ακόμα οι είσοδοι των μικρών καταφυγί-
ων, που κείτονται ερειπωμένα μέχρι σήμερα.
«Σε ένα βομβαρδισμό η δόνηση ήταν τόσο 
σφοδρή που γνωματεύσανε οι στρατιωτικοί 
που ήταν μαζί μας στο καταφύγιο, ότι βγαί-
νοντας δεν θα βρούμε το ξενοδοχείο» έλεγε 
ο Αχιλλέας Καλογερίδης στις «Μνήμες Κα-
τοχής ΙΙ» του Κριστόφ Σμινκ-Γκουστάβους. 
Ο Καλογερίδης αναφέρεται στο ξενοδοχείο 
«Ακροπόλ», το υπόγειο του οποίου είχε ενι-
σχυθεί με πρόσθετα τοιχία πάχους έως και 70 
εκατοστά.
Άλλα σπίτια, όπως η οικία Δούμα είχαν και 
αυτά ενισχυμένα υπόγεια με οπλισμένο μπε-
τόν. «…στοιβάξαμε σάκους με τσιμέντο και 
άμμο στους εξωτερικούς τοίχους στο ισόγειο 
και στον πρώτο όροφο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
δημιουργήσαμε προσωρινά και επιπρόσθετα 
καταφύγια. Εκεί λοιπόν στεγάζαμε τους αν-
θρώπους που έρχονταν» αφηγείται ο γιος του 
Δημητρίου Δούμα, στον Σμινκ-Γκουστάβους 
(2012).
Σημειώνεται ότι κάποιες από τις στοές του 
Κάστρου έχουν και σήμερα «σήμανση» κατα-
φυγίου και αρμόδια γι αυτές, είναι η Πολιτική 
Προστασία.
Υπάρχουν επίσης αναφορές για σκαμμένα 
ορύγματα στο λόφο της Αγίας Τριάδας, πάνω 
από το Εβραϊκό Νεκροταφείο, αλλά και κο-
ντά στη σημερινή πλατεία Ομήρου. Εκεί, σώ-
ζονται ακόμα οι ερειπωμένες είσοδοι μικρών 
καταφυγίων (φωτογραφίες δεξιά και πρωτο-
σέλιδη).

Τα καταφύγια των Ιωαννίνων

Τα Ιωάννινα, η πρωτεύουσα της Ηπείρου, ήταν ένας από 
τους κυριώτερους στόχους της αεροπορίας του Άξονος. 
Το ένα τρίτον της πόλεως, τα μεγαλύτερα σχολεία και 
τα νοσοκομεία, ήσαν τα θύματα των βομβαρδισμών
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Ο ΕΛΑΣ στα Γιάννενα
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 28 Δεκεμβρίου 1944, ο φω-
τογράφος Κώστας Μπαλάφας 
αποθανάτισε μια ιστορική στιγμή 
των Ιωαννίνων: Ο στρατηγός Στέ-

φανος Σαράφης και ο πρωτοκαπετάνιος 
Άρης Βελουχιώτης, καβάλα στα άλογά 
τους, μπροστά από το Ίλιον Παλλάς.
Η ηγεσία του ΕΛΑΣ ξεκίνησε από το Μέ-
τσοβο, στις 28 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με 
τον ίδιο τον Σαράφη:
«Χιόνιζε πάντα κ’ έκανε κρύο. Δεν είχαμε 
ειδοποιήσει κανένα. Στις 4 το απόγεμα 

μπήκαμε στην πόλη και όλα τα μαγαζιά 
ήταν κλειστά λόγω της εορτής. Πήγαμε 
στην πλατεία και ζητήσαμε το μέραρχο 
στα γραφεία του. Ο κόσμος αντιλήφθηκε 
την άφιξή μας και σε λίγα λεπτά η πλα-
τεία γέμισε. Μιλήσαμε κ’ εγώ και ο Άρης. 
Μου έκανε εντύπωση ότι οι εκδηλώσεις 
του κόσμου ήταν περισσότερο ζωηρές 
από τις εκδηλώσεις στις εαμικές περιο-
χές. Μας εξήγησαν ότι αυτοί τώρα κατά-
λαβαν λευτεριά. Με τα τμήματα του Ζέρ-
βα υπέφεραν, δεν είχαν καμιά ελευθερία, 
υπήρχε στρατιωτικός νόμος, απαγορεύο-
νταν οι συγκεντρώσεις καθώς και η κυ-
κλοφορία πέραν από ορισμένη ώρα. Ήταν 

η ίδια κατάσταση που ήταν πρωτήτερα με 
τους γερμανούς. Ενώ τώρα ήταν απόλυτα 
ελεύθεροι να κυκλοφορούν όλη νύχτα, να 
συγκεντρώνονται, να γιορτάζουν και ήταν 
ενθουσιασμένοι». 
Και συνεχίζει: «Τις μέρες των Χριστου-
γέννων δεν έμεινε κανένας αντάρτης στο 
στρατώνα. Οι γιαννιώτες, παρ’ όλη τη δυ-
στυχία τους και τη στενοχώρια τους για 
τους ομήρους, πήραν τους αντάρτες στα 
σπίτια τους και τους φιλοξένησαν. Αν δεν 
εύρισκαν αντάρτες να φιλοξενήσουν, για-
τί η μεγαλύτερη δύναμη κινούνταν προς 
καταδίωξη του Ζέρβα, στενοχωρούνταν … 
Με τον Άρη επιθεωρήσαμε τα δύο νοσο-

κομεία που είχαν εγκατασταθεί στην πόλη 
και νοσηλεύονταν οι τραυματίες μας και 
μερικοί του Ζέρβα. Μείναμε ευχαριστη-
μένοι από τη δουλειά του προσωπικού. 
Ευχαριστημένοι επίσης ήταν και οι τραυ-
ματίες. Οι κάτοικοι της πόλης βοηθούσαν 
με κάθε μέσο σε ιματισμό και τρόφιμα. Τα 
κομοδίνα των τραυματιών ήταν γεμάτα 
φρούτα και γλυκίσματα».

ΠΗΓΈΣ:

Μπαλάφας Κ. «Το αντάρτικο στην Ήπειρο», 
1991
Σαράφης Στ. «ΕΛΑΣ», 1946

Η ΠΌΛΗ ΤΌΤΕ ΚΑΙ ΤΏΡΑ
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Ο στρατάρχης 
με τη σπασμένη ράβδο

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Βρισκόμαστε στο 1953. Πρωθυπουργός της χώρας είναι ο 
Αλέξανδρος Παπάγος, ο οποίος ήταν αρχιστράτηγος του 
Ελληνικού Στρατού κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο.
Ήταν αυτός στον οποίο ανατέθηκε η αρχιστρατηγία του 

κυβερνητικού στρατού κατά το τελικό στάδιο του εμφυλίου πο-
λέμου. Ήταν ο στρατιωτικός στον οποίο, μετά την έκβαση του 
εμφυλίου, ο βασιλιάς Παύλος απένειμε για πρώτη φορά τον τίτ-
λο του «στρατάρχη». Ήταν ο στρατάρχης που έγινε πολιτικός με 
την ίδρυση του κόμματος «Ελληνικός Συναγερμός», που έβαλε 
τις βάσεις για τη «νέα Δεξιά» (ο Παπάγος αποτελούσε σύμβολο 
του Εθνικού Διχασμού κατά τον Μεσοπόλεμο) και που έγινε 
πρωθυπουργός το 1952. Στην πρωθυπουργία έμεινε μέχρι τον 
θάνατό του, το 1955.
Εν έτει 1953, ο Παπάγος ζούσε και κυβερνούσε την Ελλάδα. 
Όντας εν ζωή, στήθηκε ο ανδριάντας του στην πόλη των Ιω-
αννίνων. Ένας μαρμάρινος ανδριάντας που αποτελούσε δώρο 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Στα αποκαλυπτήρια, τις παραμονές 
της επετείου 28ης Οκτωβρίου, ο Παπάγος δεν ήταν παρών. Ήταν 
παρόντες όμως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός 
Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης Κανελλόπουλος και ο υφυπουργός 
Στρατιωτικών Σωκράτης Δημάρατος.
«Τα Ιωάννινα, η ηρωική ακρόπολις της Ηπείρου, απέτισαν φό-
ρον τιμής προς τον στρατάρχην Παπάγον διά των αποκαλυπτη-
ρίων του ανδριάντος του ενδόξου τέκνου της Ελλάδας» ανέφε-
ραν τα κινηματογραφικά Επίκαιρα.
Λίγους μήνες πριν, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων είχε απο-
δεχτεί το δώρο των ενόπλων δυνάμεων, με τον δήμαρχο Θ. Θε-
οδωρίδη να υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια «αναγνώρισιν της 
εξαιρετικής συμβολής της Ηπείρου εις τους εθνικούς αγώνας 
μας και δη κατά την εποποιίαν του 1940-41» και να ευχαριστεί τις 
Ένοπλες Δυνάμεις για την «εξαιρετικήν τιμήν εις την πόλιν μας».
Ο ανδριάντας του στρατάρχη ήταν τοποθετημένος στην κεντρική 
πλατεία των Ιωαννίνων, στην ανατολική της πλευρά. Εκεί έγι-
ναν τα αποκαλυπτήρια και η πανηγυρική τελετή.
Τρία χρόνια μετά, ο στρατάρχης έπρεπε να μετακομίσει λόγω των 
έργων διαμόρφωσης και εξωραϊσμού της κεντρικής πλατείας. Ο 
ανδριάντας μεταφέρθηκε στον κήπο του Ρολογιού όπου παρα-
μένει μέχρι σήμερα. «Ως νέαν θέσιν προτείνω εις τον κήπον του 
Μνημείου των Μπιζανομάχων ένθα ευρίσκεται η προτομή του 
πολεμάρου Νότη Μπότσαρη και άλλα αγάλματα. Η θέσις αύτη 
καθ’ ημάς κρίνεται η καταλληλοτέρα» ανέφερε το 1958, σε συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δήμαρχος Γρηγόρης Σακκάς.
Τον ανδριάντα φιλοτέχνησε ο γλύπτης Βάσος Φαληρέας. Ο Πα-
πάγος απεικονίζεται με την επίσημη στολή του να κρατάει στο 
δεξί του χέρι τη στραταρχική ράβδο και στο αριστερό το ξίφος 
του. Πίσω του, μια ανάγλυφη φτερωτή Νίκη με δάφνινο στεφάνι 
στο χέρι.
Εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Η στραταρχική ρά-
βδος δεν είναι πια ολόκληρη. Είναι σπασμένη.
Λίγο… φως στο τι μπορεί να έγινε, ρίχνει μια απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου εν έτει 1954, όταν ο ανδριάντας βρισκόταν 
ακόμα στην κεντρική πλατεία. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε 
πίστωση 12 εκατ. δραχμών για την κατασκευή μιας περίφραξης, 
ενός σιδερένιου κιγκλιδώματος, μετά από αίτημα της Αστυνομί-
ας. Μια απόφαση που ήρθε για λόγους ασφαλείας του ανδριάντα. 
«Και τούτο διότι πλειστάκις εθεάθησαν μικροί παίδες αναρριχώ-
μενοι επί του ανδριάντος με κίνδυνον καταστροφής της ράβδου 
ή άλλου εύθραυστου σημείου αυτού»…

ΠΗΓΈΣ

Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Ιωαννιτών
Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο
Παπασταύρος Αν., Ιωαννίνων Γλυπτοθήκη, 2009, Ιωάννινα

Ο μαρμάρινος Παπάγος με ολόκληρη τη στραταρχική ράβδο κατά τα αποκαλυπτήριά 
του (Επίκαιρα, από το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο)
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Μέρες που είναι, μπορείτε να δείτε ξανά το πώς καταγράφηκε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος  
στο σελιλόιντ, με μερικές νέες προσθήκες, αλλά και πάντα, μια επιλογή από τις κορυφαίες ταινίες του είδους.

Πέντε ταινίες για 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Catch 22
ΜΙΑ ΑΠΌ τις κορυφαίες ταινίες του είδους, είναι βαθιά αντιπολεμική. 
Ο Μάικ Νίκολς μεταφέρει το βιβλίο του Τζόζερ Χέλερ, με τον Άλαν Άρ-
κιν σε απολαυστικό ρόλο, κάπου μεταξύ κωμωδίας, δράματος και ατε-
λείωτου πολεμικού παραλογισμού. Μετά, μπορείτε να κάνετε και ένα 
πέρασμα από την επίσης αξιόλογη τηλεοπτική μίνι σειρά του 2019.

Ο λόφος
Ό ΣΌΝ ΚΌΝΕΡΙ, όχι ως Μποντ, Τζέιμς Μπόντ, αλλά ως απροσάρ-
μοστος στον βασιλικό στρατό, φυλακισμένος σε ένα «glasshouse» 
στη λιβυκή έρημο. Ο πόλεμος «στα ενότερα», με τον Κόνερι σε έναν 
εξαιρετικό ρόλο.

Το 
μπλόκο
Ο Άδωνις Κύ-
ρου σκηνοθετεί 
το μπλόκο της 
Κοκκινιάς, όπου οι 
ναζί και οι ντόπιοι 
συνεργάτες τους 
αιματοκυλίζουν 
μια ολόκληρη 
γειτονιά. Οι νεαροί 
αστέρες του 
ελληνικού σινεμά 
παραστέκονται 
στον Κατράκη, ενώ 
ανάμεσα στους 
συντελεστές είναι 
ο Γιώργος Πανου-
σόπουλος και ο 
Σταύρος Τορνές.

H στολή του λοχαγού
Ό ΡΌΜΠΕΡΤ ΣΒΕΝΤΚΕ φτιάχνει, το 2017, ένα εξίσου συγκλονιστικό 
δράμα-δοκίμιο στις σχέσεις εξουσίας, με ήρωα ένα στρατιώτη της 
Βέρμαχτ, ο οποίος κλέβει τη στολή ενός νεκρού αξιωματικού των 
SS και μαζί, παίρνει και την προσωπικότητά του.

Έλα να δεις
Ό ΕΛΕΜ ΚΛΙΜΌΦ φτιάχνει το κορυφαίο πολεμικό δράμα όλων 
των εποχών. Η προέλαση των ναζί μέχρι τη Μόσχα και η θηριώδης 
αντίσταση του σοβιετικού λαού, μέσα από τα μάτια του μικρού 
πρωταγωνιστή και τη φρίκη, η οποία αποδόθηκε με συγκλονιστικές 
ποσότητες ρεαλισμού.
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Με μια συνδρομή, 4 ή 10 ευρώ ή με ποσό της 
επιλογής σας, μπορείτε να στηρίξετε τον Τύπο 
Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς για την επαγ-
γελματική δημοσιογραφία.
Οι συνδρομητές-τριες του Τύπου Ιωαννίνων, 
έχουν πρόσβαση σε μια σειρά «προνόμια», μέσω 
του λογαριασμού στο Patreon και της αντίστοι-
χης εφαρμογής για κινητά. Εκεί, μπορείτε να βλέ-
πετε περιεχόμενο του Τύπου Ιωαννίνων, προσβά-
σιμο μόνο ή νωρίτερα από την κυκλοφορία του, 
σε συνδρομητές-τριες:

Με μια συνδρομή 4 ευρώ* στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)
■Την ψηφιακή έκδοση «Ένα άλμπουμ την εβδο-
μάδα», που περιλαμβάνει 52+1 κείμενα για ισά-
ριθμα μουσικά άλμπουμ
■Όλα τα podcasts της πρώτης περιόδου της εκ-
πομπής «Τύπος στο Μικρόφωνο», με δυνατότητα 
downloading
■Πρόσβαση, πριν τη δημοσίευσή τους, στα video 
reports και σε διάφορα άρθρα

Με τη συνδρομή των 10 ευρώ* στον Τύπο, 
παίρνετε:

■Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλί-
ου «Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρ-
χοι/Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-
2014» σε φυσική μορφή 

■Ανάγνωση του Εξωφύλλου την προηγούμενη 
ημέρα κυκλοφορίας του

■Πρόσβαση σε προσφορές για θεάματα (θέα-
τρα, συναυλίες) που γίνονται στην πόλη των Ιω-
αννίνων

Για να εγγραφείτε, βρείτε το «πορτοκαλί κουμπί» 
του Patreon σε κείμενα του site ή αντιγράψτε 
αυτό το σύνδεσμο:

https://www.patreon.com/TyposI

Σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες 
για την εγγραφή:

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4Xuy
Cl8&feature=youtu.be

 

(*οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)

Στηρίζοντας τον Τύπο Ιωαννίνων με μια συνδρομή

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
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ΛΙΝΌ ΒΕΝΤΌΎΡΑ

Ο σκληρός πρωταγωνιστής, 
με την καρδιά παιδιού 

Από τους πλέον αγαπημένους ηθοποιούς, που ερμή-
νευσε μοναδικά σκληρούς χαρακτήρες, είτε από την 
πλευρά του νόμου, είτε από την πλευρά του υποκό-
σμου, αλλά πάντα πιστός σε αρχές και τον αντρικό κώ-
δικα τιμής, ο Λίνο Βεντούρα, αν και Ιταλός, λατρεύτηκε 
από το γαλλικό κοινό και βρίσκεται στη 23η θέση με τις 
100 μεγαλύτερες προσωπικότητες της Γαλλίας. Ταυτό-
χρονα υπήρξε ένα από τα χαρακτηριστικότερα παρα-
δείγματα της παγκόσμιας υποκριτικής που αποδεικνύ-

ει ότι «οι μεγάλοι ηθοποιοί γεννιούνται δεν γίνονται».
Στο σκληρό, τσαλακωμένο του πρόσωπο, από τη νε-
ανική εμπειρία του στην επαγγελματική πάλη, με το 
βλοσυρό και βαρύ ύφος, πολλοί απ’ τους κορυφαίους 
Γάλλους σκηνοθέτες βρήκαν τον ιδανικό ερμηνευτή, 
αλλά δύο είναι οι κινηματογραφιστές που σημάδεψαν 
τη λαμπρή καταξιωμένη πορεία του στο σινεμά. Ο ικα-
νότατος Ζαν Μπεκέρ, που τον πέταξε, χωρίς ιδιαίτερες 
συστάσεις, στην αρένα των στούντιο και ο μέγας Ζαν 

Πιέρ Μελβίλ, που τον καθιέρωσε ως πρωταγωνιστή 
πρότυπο, σε κλασικές αξιομνημόνευτες ταινίες.
Συμπληρώνοντας 35 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό 
του, στις 22 Οκτωβρίου του 1987, είναι ευκαιρία να θυ-
μηθούμε το γοητευτικό του σεργιάνι στη ζωή και στον 
κόσμο του κινηματογράφου, τα πρώτα του βήματα και 
τις τεράστιες επιτυχίες του, καθώς και τη μεγάλη του 
καρδιά, με την αγάπη που έδειξε στα παιδιά με ανα-
πηρία.
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Ο Αντζιολίνο Τζουζέπε Πασκουάλε Βε-
ντούρα, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, 
γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου του 1919, στην 
Πάρμα της Βόρειας Ιταλίας, από τους Τζο-
βάνι Βεντούρα και Λουίζα Μπορίνι. Άγριο 
αγόρι, εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 
οχτώ ετών, μετά την αποβολή του, και σύ-
ντομα θα μετακομίσει με τους γονείς του 
στο Παρίσι. Αναγκάστηκε να κάνει πολλές 
δουλειές του ποδαριού, ενώ όταν ενηλικι-
ώθηκε ασχολήθηκε με την επαγγελματι-
κή πάλη, στην οποία κατέγραψε αρκετές 
νίκες αλλά και κάποιες ήττες. Την εγκα-
τέλειψε οριστικά έπειτα από έναν σοβαρό 
τραυματισμό.
Ο Βεντούρα, μπήκε στον κινηματογράφο 
από… το παράθυρο. Ένας φίλος του τον 
σύστησε στον σημαντικό σκηνοθέτη Ζαν 
Μπεκέρ, ο οποίος έψαχνε κάποιον να παί-
ξει δίπλα στο ιερό τέρας του γαλλικού σι-
νεμά, Ζαν Γκαμπέν, στο εξαιρετικό «Μην 
Αγγίζεται τη Λεία». 
Ο έμπειρος και οξυδερκής Ζαν Μπεκέρ, 
θα του προτείνει τον ρόλο, αλλά ο Βε-
ντούρα, που εκείνη την εποχή δούλευε 
ως εφημεριδοπώλης, μηχανικός, πλασιέ 
ή χαμάλης, θα αρνηθεί. Ευτυχώς, λίγο 
μετά θα πειστεί να κάνει το μεγάλο άλμα 
στη ζωή του, πηγαίνοντας στα περίφημα 
στούντιο Μπιγιανκούρ, παρότι δεν πί-
στευε και τόσο ότι το μέλλον του θα ήταν 
στον κινηματογράφο. Όπως είχε πει ο 
ίδιος, πήγε στα στούντιο σκεπτόμενος ότι 
«το πολύ πολύ, αν με αποπάρει κανένας, 
να τον σπάσω στο ξύλο». Το αποτέλεσμα 
όμως δικαίωσε τον Μπεκέρ και ιδίως τον 
Βεντούρα στον ρόλο ενός γκάνγκστερ, 
προκαλώντας τεράστια εντύπωση στο 
καλλιτεχνικό σινάφι.

ΧΑΛΎΒΔΙΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Ο χαλύβδινος χαρακτήρας του, το έμφυτο 
ταλέντο του, η άποψή του ότι το σινεμά 
θα είναι κάτι προσωρινό στη ζωή του, θα 
του δώσει την άνεση να αντιμετωπίζει 
τους χαρακτήρες που υποδυόταν με μία 
πρωτόγνωρη χαλαρότητα, μια φυσικό-
τητα, που θα τον κάνει περιζήτητο. Από 
εκείνη τη στιγμή ο Λίνο Βεντούρα, παρότι 
έπαιξε σχεδόν τα πάντα, θα κυριαρχήσει 
στη μεγάλη οθόνη, μεταφέροντας την 
προσωπικότητά του, τον σκληροτράχη-
λο χαρακτήρα του, καπνίζοντας συνεχώς, 
πίνοντας σε υποφωτισμένα μπαρ, προ-
καλώντας τον τρόμο και το δέος, χωρίς 
να καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια, με 
ψυχωμένες ερμηνείες, πετώντας κάθε τι 
περιττό ή τις μανιέρες που διδάσκονταν 
σε δραματικές σχολές.
Ο Λίνο Βεντούρα θα συνεργαστεί σε πολ-
λές ταινίες με τον στενό του φίλο Ζαν 
Γκαμπέν, τον οποίο εκτιμούσε και αγα-
πούσε βαθύτατα. Φυσικά θα πρωταγωνι-
στήσει δίπλα σε όλα τα μεγάλα ονόματα 
του σινεμά, από τη Ζαν Μορό, την Μπρι-

ζίτ Μπαρντό, τον Αλέν Ντελόν και τον 
Μπελμοντό, μέχρι τη Σιμόν Σινιορέ, τη 
Ρόμι Σνάιντερ, τον Έντι Κονσταντίν και 
τον Σαρλ Αζναβούρ. Επίσης, σε επίπε-
δο σκηνοθετών, εκτός από τον Μελβίλ, 
θα συνεργαστεί σε πολλές ταινίες με τον 
Κλοντ Σοτέ, αλλά και τους σημαντικούς 
Λουί Μαλ, Ανρί Βερνέιγ. Ζοζέ Τζιοβανί, 
Φρανσίσκο Ρόζι, Κλοντ Μιλέρ.

ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑ  
ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ

Στην προσωπική του ζωή, ο Λίνο Βεντού-
ρα, έζησε ήσυχα, δεν πρωταγωνίστησε 
ούτε σε αθώα «σκανδαλάκια» προώθησης 
ταινιών ή της καριέρας του. Αν και παρέ-
μεινε σε όλη του τη ζωή Ιταλός, για χάρη 
των γονιών του, θα παίξει σε ελάχιστες 
ιταλικές ταινίες, ενώ κατά τη διάρκεια 
του Πολέμου, όταν κλήθηκε να υπηρε-
τήσει την πατρίδα του, θα λιποτακτήσει, 
προκειμένου να μην προδώσει τη θετή 
πατρίδα του, αλλά και τα πιστεύω του. 
Θα παντρευτεί τη Γαλλίδα Οντέτ Λεκόμ, 
με την οποία θα αποκτήσουν τέσσερα 
παιδιά, ανάμεσά τους και τη Λίντα, που 
έπασχε με αυτισμό. Η ασθένεια της κό-
ρης του θα τον ευαισθητοποιήσει και θα 
ασχοληθεί πολύ με την προστασία των 

ανάπηρων παιδιών. Μάλιστα από το 1966 
θα ιδρύσει με τη σύζυγό του το ίδρυμα 
Perce-Neige, το οποίο εξακολουθεί ακό-
μη να δραστηριοποιείται για τα παιδιά με 
ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους, 
ενώ το 1975, έπειτα από τεράστιες προ-
σπάθειες, θα πετύχει την ψήφιση νόμου 
υπέρ των Ατόμων με Αναπηρία, που σχε-
τίζεται με κοινωνικούς και ιατροκοινωνι-
κούς θεσμούς.
Ο Λίνο Βεντούρα θα πεθάνει ξαφνικά το 
1987 σε ηλικία 68 ετών, από καρδιακή 
προσβολή, ενώ ετοιμαζόταν να ξεκινή-
σει τα γυρίσματα της νέας του ταινίας 
«Η Μέρα του Επιθεωρητή Αμπρόσιο», σε 
σκηνοθεσία του Σέρτζιο Κορμπούτσι. Ο 
αγριεμένος, μα τόσο ωραίος τύπος, που 
μπήκε από το παράθυρο στο σινεμά, θα 
βγει με όλες τις τιμές, καθώς ο γαλλικός 
λαός θα του αναγνωρίσει την τεράστια 
προσφορά του στην ψυχαγωγία και την 
ερμηνευτική του απλότητα, ενώ θα εκτι-
μήσει και την ευγενική μεγαλόκαρδη 
προσωπικότητά του, τον ανυπότακτο χα-
ρακτήρα του, πέρα από βεντετισμούς και 
πόζες.
Ο Λίνο Βεντούρα, θα αφήσει κληρονομιά 
75 ταινίες και ένα ίδρυμα για τα παιδιά και 
τους γονείς που έχουν την ανάγκη μας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χάρης Αναγνωστάκης

Ο Μελβίλ  και 
τα «Ένδοξα Πτώματα»
Η συνεργασία του με τον Ζαν Πιέρ 
Μελβίλ, έναν τεράστιο σκηνοθέ-
τη, μινιμαλιστικών δραματικών 
αστυνομικών ταινιών και κορυφαίο 
εκπρόσωπο του γαλλικού φιλμ 
νουάρ, τον καθιέρωσε οριστικά ως 
έναν εμβληματικό ηθοποιό. Υπό 
την εμπνευσμένη καθοδήγηση του 
Μελβίλ, ο Λίνο Βεντούρα θα μετα-
τραπεί σε μία μαρτυρική φιγούρα 
ως δραπέτης Γκι, στη «Δεύτερη 
Πνοή», ενώ στο αριστουργηματι-
κό αντιστασιακό δράμα «Μεγάλη 
Στρατιά των Αφανών Ηρώων» θα 
είναι ο υποβλητικός καθοδηγητής 
της γαλλικής αντίστασης.
Μερικές, μόνο, από τις τεράστιες 
κινηματογραφικές του επιτυχίες 
είναι «Προσοχή Κίνδυνος», «Η 
Συμμορία των Σικελών», «Ασανσέρ 
για Δολοφόνους», «Το Αίνιγμα», 
«Ο Γορίλας Εκδικείται», «Ένα Ταξί 
για το Τομπρούκ», «Οι Σφαίρες 
Χορεύουν τα Μεσάνυχτα», «Ένδοξα 
Πτώματα».

Ο Βεντούρα, μπήκε στον 
κινηματογράφο από… το 
παράθυρο. Ένας φίλος 
του τον σύστησε στον 
σημαντικό σκηνοθέτη Ζαν 
Μπεκέρ, ο οποίος έψαχνε 
κάποιον να παίξει δίπλα 
στο ιερό τέρας του γαλλι-
κού σινεμά, Ζαν Γκαμπέν, 
στο εξαιρετικό «Μην Αγ-
γίζεται τη Λεία». 
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Φαγητό, λουλούδια και φαντασία 

DEEDA BLAIR: FOOD, 
FLOWERS & FANTASY
ΝΤΙΝΤΑ ΜΠΛΕΡ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ RIZZOLI

Κεντρικό στοιχείο της αφήγησης είναι έξι φανταστικά 
γεύματα, το καθένα συνοδευόμενο από μενού, συνταγές 
και συνθέσεις λουλουδιών

Διοργάνωσε την τελευ-
ταία εκδήλωση για την 
προεδρική εκστρατεία 
του Τζον Φ. Κένεντι και 

συγκέντρωσε χρήματα για την 
έρευνα για το AIDS κατά τις πρώ-
τες ημέρες αυτής της πανδημίας. 
Ήταν επίσης μούσα του Άντι Γου-
όρχολ και πέρασε περισσότερα 
από 40 καλοκαίρια στη Βενετία 
με τον Γάλλο μόδιστρο, Ιμπέρ ντε 
Ζιβανσί συζητώντας για κήπους, 
πίνακες και εκθέσεις.
Η Κάθριν «Ντίντα» Μπλερ στο 
βιβλίο της «Deeda Blair: Food, 
Flowers & Fantasy» αποκαλύπτει 
ποιες είναι οι πηγές έμπνευσης 
για διασκέδαση με διακριτική 
κομψότητα, αλλά και μενού, συ-
νταγές, διακοσμήσεις τραπεζιών 
και γοητευτικές ιστορίες από την 
εξαιρετικά πολύχρωμη ζωή της.
Στο πρώτο της βιβλίο, η Ντίντα 
Μπλερ προσκαλεί τους αναγνώ-
στες στην κατοικία της και απο-
καλύπτει πώς μπορούν να ανα-
πτύξουν το δικό τους μοναδικό 
προσωπικό στυλ. Κεντρικό στοι-
χείο της αφήγησης είναι έξι φα-
νταστικά γεύματα, το καθένα συ-
νοδευόμενο από μενού, συνταγές 
και συνθέσεις λουλουδιών που 
είναι εμπνευσμένες από τους αν-
θρώπους και τα μέρη που έχουν 
διαμορφώσει το απαράμιλλο γού-
στο και στυλ της Μπλερ, αναφέ-
ρεται στην περίληψη του βιβλίου.
Κάθε γεύμα στήνεται στην εντυ-
πωσιακή κατοικία της Μπλερ και 
συνοδεύεται από τις υποβλητικές 
εικόνες της φωτογράφου Ngoc 

Minh Ngo από τις ευφάνταστες 
διακοσμήσεις τραπεζιών που έχει 
δημιουργήσει η Μπλερ.
Οι πολυπόθητες 80 συνταγές της 
Ντίντα Μπλερ πλαισιώνονται από 
προσωπικά ανέκδοτα και χρήσι-
μες προτάσεις σερβιρίσματος.
Γεννημένη στο Σικάγο, απολάμ-
βανε περιόδους στην Ουάσιγκτον, 
στη Νέα Υόρκη και στο εξωτερικό 
ως σύζυγος του Γουίλιαμ Μακ-
Κόρμικ Μπλερ Τζ, πρεσβευτή των 
ΗΠΑ τόσο στη Δανία όσο και στις 
Φιλιππίνες διοργανώνοντας τους 
πρώτους μεγάλους εράνους της 
τη δεκαετία του 1960.
Η διάσημη συγγραφέας και γευ-
σιγνώστρια Ντέμπορα Νίντλμαν 
συνεργάστηκε στενά με τη Μπλερ 
για να αποτυπώσει το όραμά της 
για διασκέδαση με φαντασία και 
γοητεία, καθώς και τους προβλη-
ματισμούς της για τη ζωή και το 
πώς οι εμπειρίες της έχουν επη-
ρεάσει τον τρόπο που ζει, εργάζε-
ται και ψυχαγωγείται.
Η Ντίντα Μπλερ αφιερώνει το 
βιβλίο, που θα κυκλοφορήσει την 
1η Νοεμβρίου από τον Rizzoli 
τόσο στον αείμνηστο γιο της, ο 
οποίος έπασχε από διπολική δια-
ταραχή, όσο και στον σύζυγό της, 
ο οποίος πέθανε το 2015.
Τα έσοδα από το βιβλίο θα διατε-
θούν στην Ερευνητική Πρωτο-
βουλία της για τις Διαταραχές του 
Εγκεφάλου, που δημιουργήθηκε 
σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστι-
τούτο Υγείας των ΗΠΑ στη μνήμη 
του γιου της, Γουίλιαμ, ο οποίος 
αυτοκτόνησε το 2004.
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Η καρτ βιζίτ του Ρόρι
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τον Οκτώβριο του 1976, ο Ρόρι Γκάλαχερ, 
πιθανώς ο πιο αγαπημένος του ροκενρόλ 
στα Γιάννενα, κυκλοφορούσε το έκτο 
του άλμπουμ: το Calling Card. 

Στα στούντιο Musicland λοιπόν, στο Μόναχο, ο Ρόρι 
με τους Τζέρι μακ Αβόι στο μπάσο, Λου Μάρτιν στα 
πλήκτρα και Ροντ Ντίατ στα τύμπανα, έγραψε με-
ταξύ άλλων το Do You Read me, το Country Mile, 
το Edged in Blue και φυσικά, το Moonchild.
Την παραγωγή έκανε ο Ρότζερ Γκλόβερ των 
Deep Purple που εκείνη την περίοδο δεν έκανε 
και τίποτα τρομερό γενικά-συνήθως έβαζε κά-
ποια μπασογραμμή στα άλμπουμ όπου έκανε πα-

ραγωγή (δεν φαντάζεστε σε πόσα το έχει κάνει).
Ο «τελευταίος ταξιδιώτης της βρετανικής 
μπλουζ έκρηξης των ‘60s» όπως τον χαρακτήρι-
ζε ο Τζον Μίλγουορντ στην κριτική του δίσκου, 
στο Rolling Stone, είχε ήδη μερικές υπερδισκά-
ρες με τους Taste ή και μόνος του (πχ το Tattoo 
και το Irish Tour), αλλά το Calling Card έμελλε 
να είναι η απόλυτη δικαίωσή του.
Η μπάντα ήταν σαν να υπήρχε από πάντα.
«Έμοιαζαν όλοι να είναι αφοσιωμένοι στον Ρόρι. 
Υπήρχε μια συμμαχία, που δημιουργήθηκε από 
τα χρόνια σε καπνισμένα κλαμπ και ατέλειωτα 
ταξίδια» έλεγε ο Γκλόβερ για το άλμπουμ, που 
αναδύει ακριβώς αυτή τη μυρωδιά, μόλις το βγά-
ζεις από τη θήκη του. 
Ήταν ταυτόχρονα και η πιο δισδιάστατη κυκλο-

φορία του μέχρι τότε. Η επιρροή του Γκλόβερ, 
η διάθεση για κάτι πιο αναγνωρίσιμο από το die 
hard blues και η γενική αλλαγή των ήχων, έφε-
ραν πχ το Moonchild. 
Ο Γκάλαχερ όμως επέμενε και στα γνωστά, γρά-
φοντας κομμάτια όπως το Public Enemy, επηρε-
ασμένος από τα βιβλία του Ντάσιελ Χάμετ που 
αγαπούσε πολύ.
Η κριτική αποδοχή ήταν κάπως χλιαρή. Ο κό-
σμος όμως αγάπησε το Calling Card και τον Ρόρι 
ακόμα περισσότερο. Κάμποσα χρόνια αργότερα, ο 
Τζόνι Μαρ των Smiths έλεγε για το Calling Card: 
«Άκου το Moonchild, μιλάμε αυτό είναι ριφ! Ή το 
Secret Agent! Το Calling Card είναι ένα εξαιρετι-
κό άλμπουμ και πρέπει να δώσουμε τα εύσημα 
στην μπάντα του, ειδικά στον Τζέρι μακ Αβόι». 
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«Η κλιματική κρίση μας 
σκοτώνει», σύμφωνα με 
διεθνείς ιατρικούς εμπει-
ρογνώμονες, οι οποίοι 

καταγγέλλουν σήμερα την υπερβολικά 
μεγάλη εξάρτηση σε όλον τον κόσμο από 
τα ορυκτά καύσιμα, αιτία της κλιματικής 
αλλαγής η οποία έχει επιζήμιες επιπτώ-
σεις στην υγεία.
«Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα σημείο κα-
μπής. (...) Οφείλουμε να αλλάξουμε. Δι-
αφορετικά τα παιδιά μας θα αντιμετωπί-
σουν επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής 
που θα απειλεί την επιβίωσή τους», προει-
δοποιεί ο Άντονι Κοστέλο, καθηγητής και 
συμπροεδρεύων της Lancet Countdown, 
ετήσιας μελέτης που διεξάγουν 99 ειδικοί 
από 51 θεσμούς, κυρίως από τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τον Παγκό-
σμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), 
υπό την επίβλεψη του Πανεπιστημιακού 
Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL).
Καθώς οι χώρες και τα συστήματα υγείας 
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις επι-
πτώσεις από την πανδημία της COVID-19, 
η ανάλυση αυτή, η οποία δόθηκε στη 
δημοσιότητα μερικές ημέρες πριν από 
την έναρξη της συνόδου του ΟΗΕ για το 
κλίμα COP27 στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύ-
πτου, υπογραμμίζει ότι η μεγάλη πλειονό-
τητα των χωρών εξακολουθεί να διαθέτει 
εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε 
επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα, ποσά 
που είναι συγκρίσιμα ή ακόμη και μεγα-
λύτερα από τους προϋπολογισμούς τους 
για την υγεία.
 
ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΟΎ ΟΦΈΙΛΟΝΤΑΙ  
ΣΤΗΝ ΖΈΣΤΗ

«Η υπερβολική και επίμονη εξάρτηση 
από τα ορυκτά καύσιμα επιδεινώνει ταχέ-
ως την κλιματική αλλαγή» και «έχει επι-
κίνδυνες επιπτώσεις στην υγεία», υπο-
γραμμίζει η μελέτη αυτή.
Η αύξηση των θερμοκρασιών και των 
ακραίων καιρικών φαινομένων -που κα-
θίστανται πιο πιθανά με την κλιματική 
αλλαγή- οδηγούν σήμερα επιπλέον σχε-
δόν 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε κα-
τάσταση σοβαρής επισιτιστικής ανασφά-
λειας σε σχέση με την περίοδο 1981-2010, 
επισημαίνει η Ελίζαμπεθ Ρόμπινσον, δι-
ευθύντρια του Ερευνητικού Ινστιτούτου 
Γκράνθαμ της Σχολής Οικονομικών του 
Λονδίνου (LSE), ένα από τα κύρια συμ-

βαλλόμενα μέρη στην μελέτη.
Εξάλλου, οι θάνατοι που συνδέονται με 
την ζέστη αυξήθηκαν κατά 68% μεταξύ 
του 2017 και του 2021 σε σχέση με την 
περίοδο 2000-2004, και η ανθρώπινη έκ-
θεση σε ημέρες με υψηλό κίνδυνο πρό-
κλησης πυρκαγιάς αυξήθηκε κατά 61% 
σε παρόμοιες περιόδους.
Η κλιματική κρίση επηρεάζει επίσης την 
εξάπλωση των μολυσματικών ασθενειών, 
σύμφωνα με την έκθεση που συντάχθηκε 
βάσει της μελέτης των διεθνών ιατρικών 

εμπειρογνωμόνων. Η περίοδος που ευνο-
εί την μετάδοση της ελονοσίας αυξήθηκε 
κατά σχεδόν ένα τρίτο (32,1%) σε ορισμέ-
νες περιοχές της αμερικανικής ηπείρου 
και κατά 14% στην Αφρική στη διάρκεια 
της τελευταίας δεκαετίας σε σχέση με την 
περίοδο 1951-1960. Σε παγκόσμιο επίπε-
δο ο κίνδυνος μετάδοσης δάγκειου πυρε-
τού αυξήθηκε κατά 12% την ίδια περίοδο.
«Η κλιματική κρίση μας σκοτώνει. Βλά-
πτει όχι μόνο την υγεία του πλανήτη μας, 
αλλά και αυτήν όλων των κατοίκων του 

(...) ενώ ο εθισμός στα ορυκτά καύσιμα γί-
νεται ανεξέλεγκτος», αντέδρασε ο γενικός 
γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, 
ζητώντας επενδύσεις στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και στην ανθεκτικότητα 
απέναντι στην κλιματική αλλαγή.
Πριν από έναν χρόνο, ο ΠΟΥ υπολόγιζε 
ότι μεταξύ του 2030 και του 2050 σχεδόν 
250.000 επιπλέον θάνατοι ετησίως θα 
μπορούσαν να αποδοθούν στην κλιματι-
κή αλλαγή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP
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«Η κλιματική κρίση μας σκοτώνει»

«150 χρόνια» για την απεξάρτηση της ενέργειας από τον άνθρακα
Σύμφωνα με την έρευνα, οι 
χώρες συμβάλλουν οι ίδιες 
στις υγειονομικές αυτές 
κρίσεις επιδοτώντας τα ορυ-
κτά καύσιμα: 69 από τις 86 
κυβερνήσεις που αναλύθηκαν 
επιδοτούν την παραγωγή και 
την κατανάλωση ορυκτών 
καυσίμων με το καθαρό 
σύνολο να ανέρχεται σε 400 
δισεκατομμύρια δολάρια το 
2019. Αποτέλεσμα: «Η ένταση 
άνθρακα στο παγκόσμιο ενερ-
γειακό σύστημα (ο τομέας 
που συμβάλλει το μέγιστο 

στις εκπομπές αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου) μειώθηκε κατά 
λιγότερο από 1% σε σχέση με 
το 1992» και «με τον σημερι-
νό ρυθμό, μια απόλυτη απε-
ξάρτηση από τον άνθρακα του 
ενεργειακού μας συστήματος 
θα χρειαζόταν 150 χρόνια», 
υπογραμμίζεται στην έκθεση. 
«Οι σημερινές στρατηγικές 
πολλών κυβερνήσεων και 
επιχειρήσεων θα φυλακίσουν 
τον κόσμο σε ένα μοιραία πιο 
θερμό μέλλον, δεσμεύοντάς 

μας με την χρήση ορυκτών 
καυσίμων που μας αποκλεί-
ουν γρήγορα τις προοπτικές 
για έναν βιώσιμο κόσμο», 
τόνισε ο Πολ Έκινς, καθηγη-
τής για πόρους και πολιτικές 
στην Σχολή Μπάρτλετ του 
Πανεπιστημιακού Κολλεγίου 
του Λονδίνου.
Για να αντιμετωπιστεί αυτό, 
οι ερευνητές καλούν για μια 
«απάντηση που θα επικεντρώ-
νεται στην υγεία».
Ως εκ τούτου η βελτίωση 
της ποιότητας του αέρα θα 

επέτρεπε να αποφευχθούν οι 
θάνατοι από την έκθεση σε 
ορυκτά καύσιμα, ο αριθμός 
των οποίων ανερχόταν σε 1,3 
εκατομμύριο μόνον για το 
2020. Επίσης η επιτάχυνση 
της μετάβασης σε διατρο-
φικές συνήθειες με βάση τα 
τρόφιμα φυτικής προέλευσης 
θα επέτρεπε την μείωση κατά 
55% των εκπομπών στον 
αγροτικό τομέα και την απο-
τροπή έως και 11,5 εκατομ-
μυρίων θανάτων ετησίως που 
συνδέονται με τη διατροφή.
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