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Πού θα δείτε 
το φεγγάρι
Η ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ του Αυγούστου συνοδεύεται 
από μουσικές εκδηλώσεις, οι οποίες, αν θέλετε να 
δείτε κάποια στην Ήπειρο.
https://typos-i.gr/article/poy-8a-deite-feggari

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Δύο νέα κρούσματα 
στο νομό Ιωαννίνων
ΔΎΟ ΚΡΟΎΣΜΑΤΑ στα Γιάννενα και ένα στη Θε-
σπρωτία είναι ανάμεσα στη σημερινή καταγραφή. 
https://typos-i.gr/article/dyo-nea-kroysmata-sto-
nomo-iwanninwn

Ένα κρούσμα στα Γιάν-
νενα μετά από καιρό;
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ καιρό, η Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων επιστρέφει στον επιδημιολογικό 
χάρτη. Από τα 75 σημερινά, νέα κρούσματα, το ένα 
εντοπίζεται στα Γιάννενα, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΕΟΔΥ. Πρόκειται για ασθενή που δεν νοσηλεύε-
ται αλλά που βρίσκεται σε καραντίνα.
https://typos-i.gr/article/ena-kroysma-sta-
giannena-meta-apo-kairo

Κοκκίνισε τμήμα της λίμνης
ΕΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟ στρώμα στην επιφάνεια του νερού, σε τμήμα 
της λίμνης Παμβώτιδας, στον Πόρο (στην περιοχή των Λογγά-
δων) παρατήρησαν οι φύλακες του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Παμβώτιδας..
https://typos-i.gr/article/kokkinise-tmhma-ths-limnhs
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Αν σας αρέσει ο Τύπος Ιωαννίνων και θέλετε να στηρίξετε την επαγγελμα-
τική, ανεξάρτητη δημοσιογραφία σε καιρούς δύσκολους και για επαγγελ-
ματίες και για ανεξαρτησίες, μπορείτε να το κάνετε με μια συνδρομή στο 
typos-i μέσω του Patreon. 
Το Patreon είναι μια πλατφόρμα «ενίσχυσης δημιουργών». 
Αυτή τη βδομάδα, όσοι-ες κάνουν συνδρομή, θα λάβουν την πρώτη, ψηφια-
κή έκδοση των «Ρετρό Ιστοριών».
Μια μικρή επανάληψη για τον τρόπο λειτουργίας του Patreon: 

Κάθε μήνα, μέχρι να διακόψετε τη συνδρομή, το Patreon «τραβάει» από το 
μέσο πληρωμής που δηλώσατε, το ποσό που δηλώσατε (4 ή 10 ευρώ συν 
24% ΦΠΑ).
Μπορείτε να διακόψετε όποτε θέλετε τη συνδρομή σας
Κατά την εγγραφή σας, δηλώνετε το μέσο με το οποίο θα πληρώνετε: Κάρτα 
ή Paypal
Στη διαδικασία εγγραφής, ενημερώνεστε επίσης για την ημερομηνία στην 
οποία θα χρεώνεστε.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να μας ρωτήσετε: ioanninontypos@
gmail.com
Παρακολουθώντας τη σελίδα του typos-i στο patreon (από το desktop ή την 
εφαρμογή στο κινητό) θα ειδοποιήστε για το υλικό που διατίθεται πρώτα ή 
και αποκλειστικά στους patrons.

Έτσι και αλλιώς, σας ευχαριστούμε πολύ!

Μαζί με μια συνδρομή, 
μια ψηφιακή έκδοση
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10-12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Η κρυφή ζωή 
του Γουόλτερ Μίτι»
ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ του Μπεν Στίλερ «Η κρυφή ζωή του 
Γουόλτερ Μίτι» με τους Μπεν Στίλερ, Κρίστεν Γουίγκ, 
Άνταμ Σκοτ και Σίρλεϊ Μακ Λέιν προβάλλει το 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, τη Δευτέρα 
10 Αυγούστου, στις 21:30, στον αύλειο χώρο του 
πολιτιστικού πολυχώρου «Δ. Χατζής», στα παλιά σφαγεία.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Η υπόθεση:  Ο Γουόλτερ Μίτι είναι ένας κλειστός, 
μοναχικός 45άρης. Εργάζεται στην εμφάνιση 
φωτογραφιών του θρυλικού περιοδικού «Life». Δεν 
έχει καταφέρει τίποτα. Δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει 
πάει πουθενά. Αυτό εξηγεί και στον υπάλληλο μίας 
εταιρίας διαδικτυακών γνωριμιών, ο οποίος θέλει να 
«τονώσει» το προφίλ του μήπως και κάποια γυναίκα 
τον προσέξει. Γιατί είναι μόνος. Εντελώς μόνος…

10-12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

«ΠΟΥΚαιρός 
για έρωτες»
ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ performance / παράσταση 
με τίτλο «ΠΟΥΚαιρός για έρωτες» (Σαίξπηρ edition) 
από την ομάδα «Συν Πλην Τρία» και το ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων.  Παίζουν: Αριστοτέλης Σπυρόπουλος, 
Αντώνης Χρήστου, Μαρία Κεβρεκίδου, Κατερίνα 
Γιαννακοπούλου, Γιώτα Παναγή. Καλλιτεχνική 
Επιμέλεια και Παραγωγή: Συν Πλην Τρία.. Διασκευή: 
Γιώτα Παναγή.. Μουσική διδασκαλία: Kατερίνα 
Βασιλείου.. Σκηνογραφία: Χρήστος Κόλλιας.
Κάθε Δευτέρα με Πέμπτη έως 27 Αυγούστου (εκτός 
από 13 Αυγούστου). Ώρα έναρξης 20:00. Είσοδος 
ελεύθερη.
Κρατήσεις και ενημέρωση για το σημείο εκκίνησης 
στο τηλ: 6973-955355.

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα δημιουργή-
ματά της, από τα ρομπότ και τους προ-
σωπικούς ψηφιακούς βοηθούς ως τις 
εικόνες για το μέλλον, χαρακτηρίζονται 

σχεδόν καθολικά από μια «λευκότητα» που απο-
πνέει την παλιά αποικιοκρατία και η οποία «δια-
γράφει» τους έγχρωμους ανθρώπους από τους διά-
φορους τρόπους που η ανθρωπότητα σκέφτεται το 
τεχνολογικό αύριο.
Αυτό επισημαίνουν ειδικοί του βρετα-
νικού Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, οι 
οποίοι τονίζουν ότι τα σημερινά «πορ-
τρέτα» και στερεότυπα σχετικά με την 
τεχνητή νοημοσύνη εγκυμονούν τον 
κίνδυνο να δημιουργηθεί μια «φυλετι-
κά ομογενής» γενιά επιστημόνων και 
μηχανικών, που θα δημιουργεί ‘έξυπνες’ 
μηχανές και συστήματα με ενσωματω-
μένες μια σειρά από προκαταλήψεις και 
μεροληψίες στους αλγόριθμούς τους.
Όπως αναφέρουν, ανέκαθεν η τεχνητή 
νοημοσύνη αντανακλούσε την κυρί-
αρχη φυλετική σκέψη της κοινωνίας 
μας, με αποτέλεσμα να έχει δημιουρ-
γηθεί γενικότερα στη μελλοντολογία 
και στην επιστημονική φαντασία μια 
μακρά παράδοση φυλετικών στερεό-
τυπων. Αυτό, κατά βάθος, δικαιολογεί 
την αποικιοκρατία και τους διαχωρι-
σμούς του παρελθόντος, συσχετίζο-
ντάς τους με την ανώτερη νοημοσύνη 
και ισχύ των λευκών ανθρώπων.
«Με δεδομένο ότι η κοινωνία επί αι-
ώνες προώθησε τη συσχέτιση της 
νοημοσύνης με τους Λευκούς Ευ-
ρωπαίους, είναι αναμενόμενο ότι 
όταν αυτή η κουλτούρα καλείται να 
φανταστεί ένα έξυπνο μηχάνημα, το 
φαντάζεται ως Λευκό μηχάνημα», 
σύμφωνα με την Ντιχάλ, που ηγείται 
της πρωτοβουλίας «Απο-αποικιοποι-
ώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη», η 
οποία αναδεικνύει συστηματικά το 
πρόβλημα ότι ακόμη και οι μηχανές 
«φυλετικοποιούνται», με συνέπεια να 
διαιωνίζεται ο ρατσισμός.
Μεταξύ άλλων, δύσκολα βλέπει κα-
νείς πραγματικά ή φανταστικά μαύρα 
ρομπότ, ενώ οι προσωπικοί ψηφια-
κοί βοηθοί στις φορητές ηλεκτρονι-
κές συσκευές μεταδίδουν συνήθως 
μια «λευκή» φυλετική ταυτότητα, μιλώντας π.χ. με 
τα τυπικά αγγλικά της μεσοαστικής λευκής τάξης, 
καθώς, σύμφωνα με τους δύο ερευνητές, έχει μέ-
χρι στιγμής αποκλειστεί η ιδέα να προστεθούν στο 
γλωσσικό «ρεπερτόριο» μαύρες διάλεκτοι. Ανά-
λογη «λευκή» εικόνα προκύπτει και από τις κάθε 
είδους αναζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη 
στη Google και σε άλλες μηχανές αναζήτησης 
(εξώφυλλα και εικόνες σχετικών βιβλίων, εικονο-

γραφήσεις σχετικών άρθρων, κινηματογραφικές 
ταινίες κ.α.).
«Από το Terminator στο Blade Runner και από 
το Metropolis στο Ex Machina, σε όλες τις ταινίες 
πρωταγωνιστούσαν λευκοί ηθοποιοί. Τα μεταλλι-
κά ή μεταλλικά ανθρωποειδή είχαν λευκά χαρα-
κτηριστικά, όπως στην ταινία I, Robot. Ακόμη και 
η ασώματη Τεχνητή Νοημοσύνη, από τον HAL-

9000 στην «Οδύσσεια του Διαστήματος» έως τη 
Σαμάνθα στην ταινία Her, έχει λευκή φωνή. Μόνο 
πολύ πρόσφατα έχουν υπάρξει λίγες τηλεοπτικές 
σειρές, όπως το Westworld, που χρησιμοποίησαν 
χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης με ένα μίγμα 
τόνων του δέρματος», αναφέρουν οι δύο ειδικοί.
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση: https://
link.springer.com/article/10.1007/s13347-020-00415-6

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τεχνητή νοημοσύνη«διαγράφει»
τους έγχρωμους ανθρώπους 
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Μερικοί υπολογισμοί, 
μετά την πρώτη δέσμη μέτρων
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το ερώτημα της πραγματικής στήρι-
ξης της τοπικής οικονομίας, είναι 
ακόμα υπαρκτό, καθώς η κρίση εί-
ναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχει ακό-

μα μια εκτίμηση για το πόσο ή αν αναπλη-
ρωθεί η απώλεια σε κύκλο εργασιών, έσοδα, 
κέρδη.
Καταρχάς, μια εκτίμηση για το τι έχασαν οι 
επιχειρήσεις, ειδικά στα Γιάννενα, υπάρχει 
με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ: η εστίαση 
και τα καταλύματα, έχουν απωλέσει περίπου 
3,5 εκατ. ευρώ μέσα σε δύο μήνες, Απρίλιο 
και Μάιο. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία από την πλατφόρ-
μα myBusinessSupport, αυτοί οι δύο τομείς 
είναι και οι βασικοί που αιτήθηκαν στήριξη, 
με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Συνολικά, 
11.188 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, πή-

ραν την «επιστρεπτέα 2», τη δεύτερη φάση 
της δηλαδή και μοιράστηκαν ένα ποσό 69,8 
εκατ. ευρώ.
Στα Γιάννενα, στην επιστρεπτέα προκαταβο-
λή, 788 επιχειρήσεις πήρανε 7.115.440 ευρώ 
στην πρώτη φάση και 1.264 επιχειρήσεις, 
12.002.899 στη δεύτερη φάση.
Από αυτά τα 19,1 εκατ ευρώ, οι 2.052 επι-
χειρήσεις των Ιωαννίνων θα πρέπει να επι-
στρέψουν, ανάλογα με τα κριτήρια, το 60% ή 
70%, με επιτόκιο 1% και περίοδο χάριτος. 
Δηλαδή, θα πρέπει να επιστραφούν τα 11,46 
εκατ, ευρώ, συν τους τόκους, σε 40 δόσεις 
από την 1η Ιανουαρίου του 2022. 
Τα μη επιστρέψιμα ποσά, αυτά της αποζη-
μίωσης ειδικού σκοπού είναι λιγότερα: 7,1 
εκατ. ευρώ, σε 10.280 επιχειρήσεις, στις δύο 
φάσεις του μετρου. 
Πόσες όμως είναι συνολικά οι επιχειρήσεις 
στα Γιάννενα; Σύμφωνα με τα πιο πρόσφα-

τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από το 2017, είναι 
καταγραμμένες 17.687 νομικές μονάδες. Δη-
λαδή, στα οικονομικά μέτρα εντάχθηκε ένας 
αριθμός κοντά στο 70%, ο οποίος ωστόσο 
δεν είναι ακριβής, καθώς αρκετές επιχειρή-
σεις μπήκαν και στα δύο «συστήματα» οικο-
νομικής ενίσχυσης.
Άλλες πάλι, δεν μπήκαν καθόλου, για διάφο-
ρους λόγους: είτε λόγω σύστασής τους, είτε 
λόγω χρεών, είτε γιατί έμειναν εκτός κυβερ-
νητικών αποφάσεων, χωρίς κάποια εξήγηση.
Συνολικά, η εφάπαξ στήριξη αυτούς τους 
τέσσερις μήνες ειδικών συνθηκών, στα Γιάν-
νενα φτάνει περίπου στα 14,5 εκατ. ευρώ, 
μέχρι στιγμής. Τον επόμενο μήνα αναμένο-
νται νέες ανακοινώσεις, με «επιστρεπτέα 3», 
προς το τέλος Αυγούστου.
Μετά, θα γίνει και το συνολικό «ταμείο» για 
το πόσο καίρια ή όχι, στηρίχτηκε η οικονομι-
κή δραστηριότητα…

Συνολικά, η εφά-
παξ στήριξη αυτούς 
τους τέσσερις μήνες 
ειδικών συνθηκών, 
στα Γιάννενα φτάνει 
περίπου στα 14,5 
εκατ. ευρώ, μέχρι 
στιγμής.
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Οι ενδιαφερόμενοι για αγορά ηλεκτρι-
κού οχήματος με επιδότηση από 
τη δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά» 
του υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας μπορούν από σήμερα να δώσουν 
προκαταβολή ή να αγοράσουν/μισθώσουν 
το ηλεκτρικό όχημα που επιθυμούν. Η Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση για το πρόγραμμα 
δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3323 Β/7.8.2020), πράγ-
μα που σημαίνει ότι οι δαπάνες είναι από 
σήμερα επιλέξιμες προς επιδότηση, με την 
προϋπόθεση φυσικά ότι συντρέχουν οι λοι-
πές προϋποθέσεις που θέτει ο Οδηγός του 
προγράμματος.
Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτή-
σεων για την επιδότηση θα ανοίξει στις 24 
Αυγούστου, ενώ ήδη έχει ενεργοποιηθεί 
η ιστοσελίδα του προγράμματος (http://
kinoumeilektrika.ypen.gr) όπου έχουν 
αναρτηθεί όλες οι σχετικές ανακοινώσεις. 
Επιπλέον για τη δράση «Κινούμαι Ηλεκτρι-
κά» λειτουργεί καθημερινά από τις 3 Αυγού-
στου (από τις 10.00 έως τις 18.00) Help Desk 
στα τηλέφωνα 2131513640/2131513643. 
Κατά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του 
δέχθηκε περίπου 400 τηλεφωνικές κλήσεις 

και 250 ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία 
απαντήθηκαν στο σύνολο τους.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 
100 εκατ. ευρώ, ποσό που εκτιμάται ότι αρ-
κεί για την επιδότηση αγοράς 15.000 αυτο-
κινήτων και 12.500 δικύκλων (σκούτερ και 
ποδήλατα). Ωστόσο ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος & Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, τόνι-
σε κατά την παρουσίαση του προγράμματος 
ότι ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί 
το πρόγραμμα θα ενισχυθεί με επιπλέον πό-
ρους.
Οι επιδοτήσεις είναι:
■ Για αυτοκίνητα με λιανική τιμή προ φό-

ρων έως 30.000 ευρώ, η επιδότηση είναι 
20% με όριο τα 6.000 ευρώ. Από 30.001 
έως 50.000 ευρώ, η επιδότηση είναι 15% 
με όριο τα 6.000 ευρώ.

■ Για δίκυκλα/τρίκυκλα, ποσοστό 20% επί 
της αξίας με όριο τα 800 ευρώ.

■ Για ποδήλατα, ποσοστό 40% με όριο τα 
800 ευρώ.

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν 
επιπλέον επιδότηση 500 ευρώ για αγορά 
έξυπνου οικιακού φορτιστή (σε συνδυασμό 
με αγορά ΙΧ, όχι ποδήλατου ή σκούτερ).
Με απόσυρση παλαιού οχήματος/δικύκλου 

(εξαιρούνται τα ποδήλατα) παρέχεται επι-
πλέον μπόνους 1.000 και 400 ευρώ αντίστοι-
χα.
■ Για ταξί η επιδότηση είναι 25% επί της 

λιανικής τιμής προ φόρων με όριο τα 8.000 
ευρώ ή, αν πρόκειται για plug in υβριδικό 
μοντέλο, ποσοστό 15% με όριο τα 5.500 
ευρώ. Στην περίπτωση των ταξί είναι υπο-
χρεωτική η απόσυρση του παλιού οχήμα-
τος (πρέπει να είναι παλαιότερο από την 
1-1-2013), η οποία επιδοτείται με επιπλέον 
μπόνους 2.500 ευρώ. Άρα η επιδότηση για 
τα ταξί φθάνει πρακτικά στα 10.000 ευρώ 
για ηλεκτρικό όχημα και 8.000 για υβριδι-
κό.

■ Για τις εταιρίες υπάρχει όριο αγοράς έως 3 
αυτοκινήτων (6 για όσες έχουν δραστηριό-
τητα σε νησιά) και το ποσοστό της επιδό-
τησης είναι 15% με όριο τα 5.500 ευρώ ή 
4.000 για υβριδικά. Για τα δίκυκλα η επι-
δότηση είναι ποσοστό 20% επί της αξίας με 
όριο τα 800 ευρώ.

Σε όλες τις περιπτώσεις δίνονται αυξημένες 
επιδοτήσεις για αγορά οχημάτων από πολύ-
τεκνους και άτομα με ειδικές ανάγκες (1.000 
ευρώ για αυτοκίνητο και 500 ευρώ για δίκυ-
κλο/ποδήλατο).

ΑΝΟΙΓΕΙ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στην «πρίζα» η ηλεκτροκίνηση
Ο προϋπολογισμός 
του προγράμμα-
τος είναι 100 εκατ. 
ευρώ, ποσό που 
εκτιμάται ότι αρκεί 
για την επιδότηση 
αγοράς 15.000 αυτο-
κινήτων και 12.500 
δικύκλων (σκούτερ 
και ποδήλατα).
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Αμελητέα εκτιμάται η μακροπρόθεσμη επίπτωση 
του παγκόσμιου lockdown στην κλιματική αλλα-
γή, μειώνοντας τη θερμοκρασία το πολύ κατά 0,01 
βαθμό Κελσίου έως το 2030 

Η πραγματική επίδραση του lockdown στο κλίμα είναι μι-
κρή. Η μείωση των εκπομπών «αερίων του θερμοκηπίου» 
και άλλων ρυπαντών της ατμόσφαιρας, λόγω των περιορι-
στικών μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας πα-
γκοσμίως, αναμένεται να έχει σχεδόν αμελητέα επίπτωση 
στην κλιματική αλλαγή μακροπρόθεσμα.
Ακόμη κι αν κάποια περιοριστικά μέτρα παραμείνουν έως 
το τέλος του 2021, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε μείωση 
της θερμοκρασίας μόνο κατά 0,005 έως 0,01 βαθμούς Κελ-
σίου σε σχέση με αυτή που αναμενόταν το 2030, σύμφωνα 
με νέες εκτιμήσεις επιστημόνων, ιοι οποίοι θεωρούν ότι με-
γαλύτερη σημασία θα έχει τελικά κατά πόσο θα υιοθετηθούν 
«πράσινες» πολιτικές στη μετά-lockdown εποχή.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Πιρς Φόρτσερ 
του βρετανικού Πανεπιστημίου του Λιντς, διευθυντή του Δι-
εθνούς Κέντρου Priestley για το Κλίμα, οι οποίοι έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα κλιματικής 
αλλαγής «Nature Climate Change», ανέλυσαν στοιχεία από 
123 χώρες (μεταξύ των οποίων η Ελλάδα), τα οποία αφο-
ρούσαν την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2020.
Οι μειώσεις αέριων ρύπων (διοξείδιο άνθρακα, οξείδια 
αζώτου κ.ά.) κυμάνθηκαν από 10% έως 30% και κορυφώ-
θηκαν τον Απρίλιο, κυρίως χάρη στον δραστικό περιορισμό 
της κίνησης των οχημάτων, κάτι που είχε ως βραχυχρόνιο 
αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας. Όμως, αυτό 
αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από μία σχεδόν παράλ-
ληλη μείωση κατά 20% στα επίπεδα διοξειδίου του θείου, 
κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν τα αερολύματα 
που αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία στο διάστημα, με 
συνέπεια να ανέβει λίγο η θερμοκρασία και έτσι να εξασθε-
νήσει η αρχική θετική επίδραση από την πτώση στα οξείδια 
του αζώτου.
Η νέα μελέτη -η πρώτη που εστιάζει όχι στις βραχυπρόθε-
σμες αλλά στις μακροπρόθεσμες κλιματικές επιπτώσεις του 
lockdown- εκτιμά ότι η όποια θετική επίδραση στη μείωση 
των εκπομπών ρύπων, ουσιαστικά, θα έχει τελειώσει έως το 
2025, αφήνοντας έως το 2030 μία ελαφριά μείωση της θερ-
μοκρασίας του πλανήτη το πολύ κατά 0,01 βαθμό Κελσίου.
Πάντως, οι ερευνητές αισιοδοξούν ότι εάν -με αφορμή και 
την πανδημία- επιδιωχθεί διεθνώς μία πιο συστηματική 
«πράσινη» ανάκαμψη της οικονομίας, η άνοδος της θερ-
μοκρασίας στη Γη έως το 2050 δεν θα ξεπεράσει τους 0,3 
βαθμούς Κελσίου και έτσι θα καταστεί εφικτό να κρατηθεί 
μέσα στο όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου σε σχέση με τα προβι-
ομηχανικά επίπεδα, δηλαδή εντός των στόχων της διεθνούς 
συμφωνίας του Παρισιού. Εάν, αντίθετα, η ανάκαμψη και 
πάλι βασιστεί κυρίως στα ορυκτά καύσιμα, τότε η άνοδος 
της θερμοκρασίας -με πιθανότητα πάνω από 80%- θα ξεπε-
ράσει τον 1,5 βαθμό Κελσίου.
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση: https://www.
nature.com/articles/s41558-020-0883-0

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αμελητέα η επίπτωση του 
lockdown στην κλιματική αλλαγή
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Τα τελευταία ποιήματα και 
τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν 

Γεννημένος το 1934 στο Μόντρεαλ, ο Λέοναρντ Κοέν, που 
πέθανε σε ηλικία 82 ετών στο Λος Άντζελες, ήταν ένας 
τροβαδούρος ο οποίος μεσουράνησε επί πολλές δεκαετί-
ες στο μουσικό στερέωμα, γράφοντας στίχους και τραγού-
δια τα οποία αγαπήθηκαν από εκατομμύρια ανθρώπους σε 
όλο τον κόσμο, αλλά δεν ξέχασε ποτέ την ποίηση και την 
ποιητική του ιδιότητα. Από την ποίηση ξεκίνησε, με τις ποι-
ητικές συλλογές «Let Us Compare Mythologies» (1956), 
«The Spice-Box of Earth» (1961) και «Flowers for Hitler» 
(1964), και στην ποίηση επέστρεψε με τη «Φλόγα», το βι-
βλίο που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του σε επιμέλεια 

του γιου του Dum Cohen (τα μυθιστορήματά του αποτε-
λούν ένα άλλο κεφάλαιο της πορείας του στα γράμματα). 
Το βιβλίο κυκλοφορεί τώρα σε πολύ καλή μετάφραση του 
Γιώργου-Ίκαρου Μπαμπασάκη (εντελώς μέσα στο ποιητι-
κό και τραγουδιστικό πνεύμα του Κοέν), από τις εκδόσεις 
Gutenberg. Όπως σημειώνουν οι επιμελητές της αγγλό-
φωνης έκδοσης Robot Fage και Alexandra Pleshoyano, 
ο τόμος συμπεριλαμβάνει ποιήματα και στίχους οι οποίοι 
εκπροσωπούν φάσεις του έργου του αρχής γενομένης από 
τη δεκαετία του 1970 και φτάνοντας μέχρι και την εποχή 
λίγο πριν από τον θάνατό του.
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Τι ακριβώς, όμως, περιλαμβάνει αυ-
τός ο μεταθανάτιος τόμος; Καταρχάς, 
εξήντα τρία ποιήματα, που ο Κοέν 
είχε ξεχωρίσει προσεκτικά από έναν 

πολύχρονο όγκο της αδημοσίευτης δουλειάς 
του. Ύστερα, υπάρχουν ποιήματα που έγι-
ναν τα τραγούδια των τελευταίων τεσσάρων 
άλμπουμ του. Κι ακόμα, μια επιλογή από τα 
ανέκδοτα σημειωματάριά του. 
Από έφηβος μέχρι την τελευταία μέρα της 
ζωής του, ο Κοέν έγραφε τα πιο διαφορετικά 
πράγματα σε χαρτάκια που βρίσκονταν παντού 
(ακόμα και στο ψυγείο, όπως μαρτυρεί ο γιος 
του). Αποτελούν κι αυτά τα σκόρπια σημει-
ώματα ποιήματα και στίχους - κάποιους από 
αυτούς, μάλιστα, μερικές φορές παραλλαγμέ-
νους, ο Κοέν τούς είχε βάλει και σε τραγούδια 
του. Το υλικό συμπληρώνεται με την ομιλία 
του κατά την απονομή του ισπανικού Βρα-
βείου του Πρίγκιπα των Αστουριών, καθώς 
και με πλήθος σκίτσα, που είναι οι αυτοπρο-
σωπογραφίες του. Σε όλα αυτά οι επιμελητές 
πρόσθεσαν τα μέιλ που αντάλλαξε το τελευ-
ταίο εικοσιτετράωρο της παραμονής του στα 
εγκόσμια με τον φίλο του Peter Scott.
Τα θέματα που τρέφουν την ποίηση του Κοέν, 
ο οποίος έμεινε κατά τη διάρκεια των δεκαε-
τιών του 1960 και του 1970 στην Ύδρα, όπου 
και έζησε έναν μοναδικό έρωτα, δεν είναι 
μόνο ο έρωτας, όπως τον ξέρουμε από την 
Ύδρα και από τα δεκάδες σχετικά τραγούδια 
του, αλλά και όσα απασχολούν από καταβο-
λής κόσμου τους ποιητές: ο φόβος και το άγ-
χος του θανάτου, οι μελαγχολίες για τα μικρά 
ή τα μεγάλα ανεκπλήρωτα του καθημερινού 
βίου (σκιές που μπορεί να κάνουν ένα βια-

στικό πέρασμα από τον στίχο, συχνά ανεντό-
πιστο και αθόρυβο, αλλά μένουν για πάντα 
στον νου και την καρδιά μας), η αγάπη για το 
αλκοόλ και τις ουσίες (κάτι που απασχόλησε 
ιδιαιτέρως τη γενιά του Κοέν), τα σκαμπανε-
βάσματα των προσωπικών επιλογών και όσα 
απρόβλεπτα επιφυλάσσουν στους ανθρώπους 
τα γυρίσματα της τύχης, αλλά και το υπαρξι-
ακό κενό στο οποίο οδηγούν συχνά οι δεσμοί 
μας με τους άλλους, ερωτικούς συντρόφους ή 
φίλους. Κάτι που διακρίνεται επίσης εύκολα 
στην ποίηση του Κοέν είναι η πολιτική της 
εξωστρέφεια: ο θυμός του για τον αυταρχισμό 
και τις τάσεις κατάχρησης της εξουσίας σε δι-
εθνές επίπεδο ή η βαθιά του αφοσίωση και η 
πίστη του στη δημοκρατία και τις αρετές της.
Και ουδείς, βέβαια, μπορεί να παραγνωρίσει 
την ευαισθησία, την εμβέλεια και την εκ-
φραστική δύναμη της ποίησης του Κοέν, που 
συνδυάζει την αμεσότητα των αισθημάτων 
και τη διάθεση εξομολόγησης (ένας οικείος 
και μονίμως πολύ φιλικός και συνομιλητικός 
τόνος) με την ικανότητα για υπέρβαση του 
συγκεκριμένου, με το άνοιγμα και το πέταγμα 
στη σφαίρα του ονείρου, που διευκολύνει την 
κατάκτηση μιας εσώτερης ελευθερίας: «Ξέρω 
ότι πρέπει να μ’ αφήσεις / Το ρολόι πιο δυνατά 
ακούγεται τώρα / Ξέρω ότι ήρθε η ώρα να μ’ 
αφήσεις / Ήρθε του χρόνου η ορμή κι η μπόρα 
/ Κι οπλοστάσιο έχει γίνει η καρδιά μου / Και 
γέρνει το κεφάλι μου μπροστά μου / Στάσου 
στο πάλι μου, Μαρία / Χρόνο δεν έχουμε για 
άλλη ευκαιρία / Αιμορραγεί το ζωντανό / Κι 
ατιμασμένος είν’ ο ανθός / Στάσου στο πλάι 
μου, Μαρία / Μαρία της περίσσιας χάρης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. Χατζηβασιλείου

ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΑ, 
ΠΛΑΝΑ 
ΑΠΟ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 
ΤΏΝ WHO 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΡΙΑΣΟΥΝ την απογοήτευση των φανατικών 
θαυμαστών τους μιας και λόγω πανδημίας υποχρεώθη-
καν να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για τουρνέ, φέ-
τος, οι Who εγκαινίασαν χθες Σάββατο τη σειρά «Join 
Together @ Home on YouTube»: μια μίνι σειρά, επί έξι 
εβδομάδες, στην οποία θα παρουσιάζονται «ζωντανά 
και σπάνια πλάνα, μικρά βίντεο και άλλα, με κορύφωση 
μια περφόρμανς από ένα show που δεν είχε δει ποτέ τα 
φώτα της δημοσιότητας», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Η σειρά ξεκίνησε χθες 8 Αυγούστου, στις 13:00 μμ EST 
με πέντε τραγούδια από το show των Who στο Shea 
Stadium, συναυλία - στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήρι-
ας τουρνέ τους - που «άνοιξαν» οι Clash. Όπως σημει-
ώνει το Rolling Stone, τα βίντεο θα είναι δωρεάν, αλλά 
οι επισκέπτες θα ενθαρρύνονται να προχωρήσουν σε 
δωρεές στα Teenage Cancer Trust και Teen Cancer 
America. Προς το παρόν, η μπάντα δεν έχει ενημερώ-
σει για τα βίντεο τα οποία θα παρουσιαστούν στα επό-
μενα «επεισόδια» της σειράς.
Εγκαινίασαν τη φετινή χρονιά με μια σειρά συναυλιών 
με ακουστικά όργανα στο PRYZM του Λονδίνου, γιορ-
τάζοντας τα 50 χρόνια του ιστορικού show τους στο 
Leeds University. Προοριζόταν να είναι η εναρκτήρια 
εκδήλωση μιας εορταστικής για τους Who χρονιάς, 
αλλά όλα τα υπόλοιπα αναβλήθηκαν. Τώρα, σχεδιάζουν 
να συνεχίσουν την τουρνέ τον Μάρτιο του 2021, με εμ-
φανίσεις σε σειρά ευρωπαϊκών πόλεων.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

To 1982, όλο το ραπ του κόσμου ζούσε στους 
δίσκους του Γκιλ Σκοτ-Χέρον και γενικά, 
στη Νέα Υόρκη. Το παραπάνω αξίωμα στέ-
κει και δεν στέκει, ωστόσο σίγουρα, στη 

Δυτική Ακτή, τα πράγματα καθορίστηκαν όταν κυ-
κλοφόρησε το Straight Outta Compton, των NWA, 
ήτοι Niggaz With Attitude.
Πέντε αληθινά ζόρικοι τύποι, τους οποίους συγκέ-
ντρωσε ο Έρικ Λιν Ράιτ, κατά κόσμο Easy-E, κυ-
κλοφόρησαν το 1988, στις 8 του Αυγούστου.
Ο Easy-E, μαζί με ερίτιμες συμμετοχές τότε 
gangstas, νυν ζάπλουτων ηθοποιών και εταιρικών 
στελεχών, όπως ο Ice Cube, ο Dr Dre, ο Arabian 
Prince, o MC Ren και ο DJ Yella, δεν «τάραξαν τα 

νερά» της μουσικής βιομηχανίας απλά, αλλά δημι-
ούργησαν μια νέα τάση, αμφιλεγόμενη, μεσ’ στον 
τσαμπουκά και την αντισυμβατικότητα.
Το SoC ήταν (και παραμένει) μια βραδυφλεγής βόμ-
βα για όποιον-α το ακούει για πρώτη φορά.
Μουσικά, οι NWA φρόντισαν να βάλουν στο τσου-
κάλι μπόλικο Τζέιμς Μπράουν και Τζωρτζ Κλίντον, 
αλλά και Beastie Boys, Steve Miller Band (!) και 
φυσικά, τους πατριάρχες του στιχουργικού πολέ-
μου, τους Public Enemy.
Το αποτέλεσμα ήταν βαρύγδουπο και κάπως ανι-
σόρροπο, σε ό,τι τουλάχιστον αφορά την τεράστια 
αναγνώριση του άλμπουμ. Οι στίχοι και η θεματική, 
που εκφράζονται άριστα από το «Fuck tha Police», 
το οποίο ακούγεται φέτος από άκρη σε άκρη στις 
ΗΠΑ ξανά, υποσκελίζουν τη μουσική αξία του δί-

σκου που είναι επίσης μεγάλη και καινοτόμα. Οι 
NWA είναι πιο funky από τους Public Enemy και 
λιγότερο γυμνασιακοί από τους (τότε) Beastie Boys.
Επίσης, είναι ζόρικοι. 
Στα διάφορα επακόλουθα του άλμπουμ, ήταν και 
ένα γράμμα που έστειλε ένας υποδιευθυντής του 
FBI στη δισκογραφική του Easy-E, συμβουλεύο-
ντας τη μπάντα για τους επιθετικούς προς τις αρχές 
στίχους της. 
Οι NWA κράτησαν μια πενταετία περίπου μαζί. Οι 
περσόνες τους ήταν έτσι και αλλιώς πολύ ογκώδεις 
για να χωρέσουν σε ένα συγκρότημα. Ο Easy-E πέ-
θανε το 1995, ενώ είχε διαγνωστεί θετικός στον HIV 
λίγο καιρό πριν.
Το Straight Outta Compton, παραμένει όντως επι-
κίνδυνο, 32 χρόνια μετά από την κυκλοφορία του. 

Το ευαγγέλιο του 
στιχουργικού πολέμου
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