
ΕξώφυλλοΕξώφυλλο
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 - ΤΕΥΧΟΣ #093

https://typos-i.gr


Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

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

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 20202|Γιάννενα

Η… απέναντι 
ακρόπολη
Η ΑΚΡΌΠΌΛΗ του Ασλάν πασά στο Κάστρο των 
Ιωαννίνων, αν και από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία 
της πόλης από ιστορική, πολιτιστική και αρχιτε-
κτονική άποψη, δεν έχει καταφέρει να γίνει σημείο 
αναφοράς ως ένας ενιαίος αρχαιολογικός χώρος.
https://typos-i.gr/article/h-apenanti-akropolh

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Οι απίστευτες 
μέρες που ζούμε
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΜΕΡΙΚΑ χρόνια, όταν η κρίση στην 
Ελλάδα ήταν ακόμα νέα, «ανακαλύφθηκε» το μεγά-
λο σύνθημα που είναι γραμμένο στην «πλάτη» του 
κτιρίου του παλιού πανεπιστημίου στη Δομπόλη, 
από την πλευρά των παλιών γραμματειών: «Ζούμε 
μέρες απίστευτες».
https://typos-i.gr/article/oi-apisteytes-meres-
poy-zoyme

Δεν υπάρχει θετικό 
κρούσμα στα Γιάννενα
ΕΝΑ ΑΝΎΠΌΓΡΑΦΌ άρθρο σε μια τοπική 
ιστοσελίδα κατάφερε να προκαλέσει πανικό με τη 
μετάδοση της «είδησης» περί θετικού κρούσματος 
κοροναϊού στα Γιάννενα. Και επειδή τα άσχημα νέα 
ταξιδεύουν γρήγορα, δεν άργησε να «μεταδοθεί» η 
«είδηση» στα social media.
https://typos-i.gr/article/den-yparxei-8etiko-
kroysma-sta-giannena

Ένα ΚΑΠΗ στο Ισραήλ: 
σε αναμονή οδηγιών
ΜΙΑ ΌΜΑΔΑ 50 ατόμων από ΚΑΠΗ του Δήμου 
Ιωαννιτών βρίσκεται στο Ισραήλ εδώ και λίγες ημέρες, 
σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει ο Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολι-
κής Αγωγής (ΟΚΠΑΠΑ) του Δήμου Ιωαννιτών.
https://typos-i.gr/article/ena-kaph-sto-israhl-se-
anamonh-odhgiwn
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το θέμα των τελευταίων ημερών είναι 
(και) στην Ελλάδα, ο κοροναϊός, με 
όποια εναλλακτική ορθογραφία προ-
τιμάτε. Προς το παρόν, η προσοχή (και 

η ανησυχία) εστιάζεται στο υγειονομικό κομ-
μάτι, απόλυτα λογικά. Ο ιός είναι νέος, επιθε-
τικός, όχι καταστροφικός ή κάτι αντίστοιχο με 
ταινία θρίλερ, αλλά σίγουρα σοβαρός.
Ήδη όμως, ο επιχειρηματικός κόσμος, σκέ-
φτεται την επίδραση που θα έχει ο COVID-19 
στην οικονομική δραστηριότητα, χωρίς τα 
Γιάννενα να μένουν εκτός.
To BBC (https://www.bbc.com/news/
business-51706225 ) παραθέτει σε άρθρο 
του στοιχεία για την ύφεση, με οκτώ συγκρι-
τικούς πίνακες και προβλέψεις για το 2020. 
«Η εξάπλωσή του ανά τον κόσμο, άφησε 
πίσω της επιχειρήσεις να μετράνε το κόστος» 
αναφέρει χαρακτηριστικά. 
Στα Γιάννενα, η συζήτηση άνοιξε ήδη από το Επι-
μελητήριο Ιωαννίνων, το οποίο πρότεινε μια δέ-
σμη μέτρων για την πρόληψη των επιπτώσεων. 
Την Παρασκευή 6 Μαρτίου, συνεδρίασε επιτρο-
πή στο Υπουργείο Οικονομικών και σύμφωνα 
με πηγές του Αθηναϊκού Πρακτορείου, εξετάζο-
νται μέτρα όπως η αναστολή των φορολογικών 
υποχρεώσεων όπως η πληρωμή ΦΠΑ.

Οι επιχειρήσεις όμως έχουν να διαχειριστούν 
πολύ περισσότερα ζητήματα, σε μια ιδιαίτε-
ρα κρίσιμη καμπή για την ελληνική οικονο-
μία. Τα όχι και τόσο ανθεκτικά θεμέλια που 
βρίσκονται στον τουρισμό και τις υπηρεσίες, 
μπορούν να σειστούν επικίνδυνα, ειδικά σε 
περιοχές όπου ο τουρισμός είναι αναπτυσσό-
μενος, όπως τα Γιάννενα.
Ήδη, έχουν αναβληθεί τρία εταιρικά συνέ-
δρια στην πόλη και οι επιχειρηματίες φοβού-
νται κυρίως το μεσοπρόθεσμο πρόβλημα. 
Αυτό, είναι οι ενδεχόμενες αναβολές συνε-
δρίων (ιατρικών κυρίως), που θα αφαιρέσει 
σημαντικά έσοδα, τα οποία μάλιστα ήταν και 
τα δεδομένα για τη μικρή σε οικονομικό μέ-
γεθος τοπική τουριστική οικονομία. 
Ο αντιπεριφερειάρχης Στράτος Ιωάννου, 
σε πρόσφατο περιφερειακό συμβούλιο είπε 
ότι δεν υπάρχουν αυξημένες ακυρώσεις. 
Ωστόσο, αυτό ισχύει κατά βάση για τις επι-
χειρήσεις που δουλεύουν κυρίως καλοκαιρι-
νούς μήνες, με μαζικές κρατήσεις από tour 
operators. Προφανώς, ενδέχεται ο πανικός 
των ημερών να έχει καταλαγιάσει σε δύο ή 
τρεις μήνες. Ωστόσο, οι επιπτώσεις από τα 
οικονομικά επεισόδια, δεν παρουσιάζονται 
άμεσα, αλλά με καθυστέρηση. Αν δηλαδή 
οι επιχειρήσεις πέσουν στο τρίμηνο έξω ή 
μετακυλήσουν κρατήσεις, άρα και έσοδα, το 

προσεχές φθινόπωρο θα είναι ιδιαίτερα ενδι-
αφέρον και κρίσιμο. 
Επίσης, η… ταξικότητα είναι παρούσα. Οι με-
γάλες επιχειρήσεις θα μπορέσουν με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο να ανταπεξέλθουν, έστω 
και με χασούρα. Οι μικρομεσαίες όμως, ειδι-
κά αυτές που έχουν επενδύσει αναπτυξιακά, 
θα δυσκολευτούν περισσότερο.
Μια άλλη παράμετρος, είναι ο γενικός πα-
νικός. Πολλά καταστήματα εστίασης, ειδικά 
περιφερειακά, στα Γιάννενα, έχουν προγραμ-
ματίσει γεγονότα, συναυλίες, παραστάσεις. 
Οι οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς είναι 
συγκεκριμένες, συνιστούν ψυχραιμία, αλλά 
αυτή δεν περισσεύει συχνά. 
Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν κεφά-
λαια, θα δυσκολευτούν εξίσου. Σε τοπικό 
επίπεδο, τα περιφερειακά καταστήματα που 
«στόκαραν» προϊόντα ενόψει Αποκριών στα 
Γιάννενα, δεν μπόρεσαν να τα διαθέσουν, χά-
νοντας και τα έσοδα. Και ο ΦΠΑ περιμένει 
στο τέλος Μαρτίου…
Τέλος, όπως πάντα, οι κυρίως χαμένοι σε αυ-
τές τις περιστάσεις είναι οι εργαζόμενοι. Φα-
νταστείτε μια τοπική οικονομία χωρίς έσοδα, 
αλλά υποχρεώσεις, με μισθούς που πρέπει 
να ξαναπέσουν στην αγορά, με οικογένειες 
που πρέπει να πληρώσουν νοίκι, λογαρια-
σμούς κ.λπ.

Πόσο κινδυνεύει η οικονομική 
δραστηριότητα από τον κοροναϊό;

Τα όχι και τόσο 
ανθεκτικά θε-
μέλια που βρί-
σκονται στον 
τουρισμό και 
τις υπηρεσίες, 
μπορούν να 
σειστούν επικίν-
δυνα, ειδικά σε 
περιοχές όπου ο 
τουρισμός είναι 
αναπτυσσόμε-
νος, όπως τα 
Γιάννενα.
Ήδη, έχουν ανα-
βληθεί τρία εται-
ρικά συνέδρια 
στην πόλη και οι 
επιχειρηματίες 
φοβούνται κυρί-
ως το μεσοπρό-
θεσμο πρόβλημα

https://www.bbc.com/news/business-51706225
https://www.bbc.com/news/business-51706225
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Η ψυχολογία του φόβου και του 
πανικού είναι καθοριστική για 
τον έλεγχο της διασποράς του 
κορωναϊού, τονίζουν οι λοιμω-

ξιολόγοι, οι οποίοι διαρκώς τις τελευταί-
ες ημέρες επιμένουν ότι «ο πανικός είναι 
χειρότερος και από τον ίδιο τον ιό» .
Όμως τι λένε γι’ αυτό οι ψυχολόγοι;
«Αγωνία, άγχος, πανικός, ανησυχία για 
τον εαυτό μας, αλλά και για τους αγαπη-
μένους μας ανθρώπους, αλλά και αδια-
φορία, άγνοια, άρνηση ή υποτίμηση του 
προβλήματος, είναι η γκάμα των  συναι-
σθηματικών αντιδράσεων γύρω από το 
θέμα», εξηγεί στο Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ει-
δήσεων, η δρ Ίλια Θεοτοκά, κλινική ψυ-
χοθεραπεύτρια στην Ψυχιατρική Κλινική 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αιγινή-
τειο Νοσοκομείο.
Η αβεβαιότητα και οι αντιφατικές πληρο-
φορίες που προκύπτουν σε μια πανδημία, 
όπως εξηγεί η ίδια στον Μιχάλη Κεφαλο-
γιάννη, μπορούν να οδηγήσουν σε ακραί-

ες σπασμωδικές αντιδράσεις, σε απειλή 
της κοινωνικής συνοχής, αλλά και επιβά-
ρυνση των ψυχικά ευάλωτων ατόμων.
Άραγε πως μπορεί να νιώθουν αυτοί οι 
πρώτοι άνθρωποι που «έφεραν» τον ιό 
στη χώρα;
Η κα Θεοτοκά επισημαίνει πως «από τη 
μία, το ψυχολογικό φορτίο είναι βαρύ, 
από την άλλη, γνωρίζουν ότι δεν φταίνε 
γι' αυτό που τους συνέβη. Ίσως είναι αυ-
τοί οι άνθρωποι που πρέπει να μιλήσουν 
και να περιγράψουν το πως νιώθουν για 
να μπορέσουμε να τους καταλάβουμε και 
να μειώσουμε το στίγμα. Όπως γίνεται με 
όλες τις ασθένειες, λιγότερο ή περισσότε-
ρο σοβαρές, οι μαρτυρίες των ασθενών, 
οι προσωπικές τους εμπειρίες, ο τρόπος 
που διαχειρίστηκαν τη διάγνωση και την 
θεραπεία, αλλά και όλα τα στάδια της 
πορείας της νόσου, αποτελούν πάντα 
ιδιαίτερα πολύτιμες πληροφορίες, τόσο 
για τους συνασθενείς τους, αλλά και για 
τους συνανθρώπους που δεν νοσούν, και 
ασφαλώς  για τους γιατρούς και την επι-

στημονική εν γένει κοινότητα».
«Να μην αφήσουμε το στίγμα να εμποδί-
σει την πρόληψη και τις υπεύθυνες συ-
μπεριφορές»
Όπως τονίζει η κα Θεοτοκά όταν οι άνθρω-
ποι αυτοί στιγματίζονται, διαχωρίζονται, 
όταν τους χειριζόμαστε σαν να είναι «μία-
σμα», τότε χάνουν τις υπόλοιπες ιδιότητες 
τους και ο φόβος και οι προκαταλήψεις 
διασπείρονται στην κοινότητα. Είναι πολύ 
σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το στίγμα 
εξηγεί, καθώς όταν υπάρχει στίγμα, οι άν-
θρωποι κρύβουν την ασθένεια, για να απο-
φύγουν την διάκριση, δεν ζητούν αμέσως 
ιατρική βοήθεια και αποθαρρύνονται από 
το να υιοθετούν υγιείς συνήθειες.
«Όταν στιγματίζουμε κάποιους ανθρώ-
πους, συγχρόνως στιγματίζουμε τους φί-
λους τους, την οικογένεια τους και την 
ευρύτερη κοινότητα στην οποία ανήκουν. 
Έτσι, άνθρωποι που δεν έχουν τη νόσο, 
αλλά έχουν κοινά χαρακτηριστικά με την 
ομάδα στην οποία ανήκουν τα άτομα που 
νοσούν, υφίστανται και αυτοί το στίγμα. Ο 

φόβος συνδέεται με τους ανθρώπους, και 
όχι με τη νόσο αυτή καθαυτή, αρχίζουμε 
να φοβόμαστε τους ανθρώπους και όχι την 
νόσο, πράγμα που δεν μας βοηθά να εστιά-
σουμε την προσοχή στα μέτρα πρόληψης, 
στην προσωπική υγιεινή και την φροντίδα 
των αγαπημένων μας ανθρώπων». Αυτές 
οι στάσεις ζωής επισημαίνει, υποδαυλί-
ζουν την κοινωνική συνοχή, οδηγούν σε 
κοινωνική απομόνωση συγκεκριμένων 
ομάδων, οι οποίες αν δεν ήταν απομονω-
μένες, θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην 
μειωμένη μετάδοση της νόσου.
Ακόμα και οι φράσεις που χρησιμοποι-
ούμε για τον κορωναϊό, είναι ικανές από 
μόνες τους, να τον περιορίσουν ή να τον 
διασπείρουν
Οδηγίες από την ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας, τους ειδικούς επιστήμονες και 
τους δημοσιογράφους, που δίνονται με 
τον κατάλληλο τρόπο, μειώνουν το άγ-
χος και την αβεβαιότητα και συμβάλλουν 
στην υιοθέτηση σωστής και συνετής στά-
σης απέναντι στη νόσο, καταλήγει.

ΠΩΣ Η ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ,ΤΟ ΣΤΊΓΜΑ ΚΑΊ Ο ΦΟΒΟΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΊΔΡΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΊΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΊΟΥ

Από τον κορoναϊό στον παρανοϊό
Οδηγίες από την 
ηγεσία του Υπουρ-
γείου Υγείας, τους 
ειδικούς επιστήμο-
νες και τους δημο-
σιογράφους, που 
δίνονται με τον κα-
τάλληλο τρόπο, μει-
ώνουν το άγχος και 
την αβεβαιότητα και 
συμβάλλουν στην 
υιοθέτηση σωστής 
και συνετής στάσης 
απέναντι στη νόσο, 
καταλήγει.
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ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ κρίνεται επιβεβλημένο 
από το εμπόριο να αλλάξει ο θεσμός των εκπτώσεων 
και των προσφορών, ο οποίος κρίνεται αποτυχημένος 
διότι δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές και φθεί-
ρει το θεσμό των εκπτώσεων.
Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος 
Καρανίκας, η μεγάλη διάρκεια των εκπτώσεων, όπως 
κυρίως καθιερώθηκε με τον νόμο 4177/2013, είχε μόνο 
αρνητικά αποτελέσματα.
Πρόταση της συνομοσπονδίας για το πλαίσιο των εκ-
πτώσεων και των προσφορών είναι:

1Κατάργηση των ενδιάμεσων χειμερινών και θερινών 
εκπτώσεων. Αυτές σήμερα πραγματοποιούνται το 

πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκα-
πενθήμερο του Νοεμβρίου.

2Διατήρηση των τακτικών χειμερινών και θερινών 
εκπτώσεων, αλλά με δραστική μείωση της χρο-

νικής τους διάρκειας. Συγκεκριμένα, προτείνεται οι 
χειμερινές εκπτώσεις να πραγματοποιούνται μόνο τις 
τέσσερις εβδομάδες του Φεβρουαρίου και οι θερινές 
τις τέσσερις εβδομάδες του Αυγούστου. Σήμερα οι χει-
μερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη δεύτερη Δευτέρα του 
Ιανουαρίου (φέτος στις 13 Ιανουαρίου) και διαρκούν 
έως το τέλος Φεβρουαρίου και οι θερινές ξεκινούν τη 
δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου και διαρκούν έως τις 31 
Αυγούστου. Βασικό επιχείρημα της ΕΣΕΕ είναι ότι ο 
Φεβρουάριος και ο Αύγουστος αποτελούν τους τελευ-
ταίους μήνες της χειμερινής και της θερινής περιόδου 
αντιστοίχως και οι έμποροι θα μπορούν να κάνουν τότε 
γενναίες εκπτώσεις για να απαλλαγούν από τα όποια 
αποθέματα έχουν.

3Απελευθέρωση των προσφορών σε ό,τι αφορά τη 
χρονική τους διάρκεια, καθώς και στο ποσοστό των 

κωδικών που διατίθενται από ένα κατάστημα σε μει-
ωμένη τιμή. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει οι 
προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων 
ορισμένης κατηγορίας επιτρέπεται για χρονικό διάστη-
μα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα συνεχόμενες 
ημέρες. Επίσης, προσφορές μπορούν να γίνονται το 
πολύ στο 50% των κωδικών που διαθέτει ένα κατά-
στημα, ενώ νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν 
επιτρέπεται πριν παρέλθουν 60 ημέρες από την προ-
ηγούμενη.

Οι συζητήσεις εμπόρων και υπουργείου βρίσκονται σε 
προχωρημένο στάδιο.
Σημειώνεται ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής της διάρ-
κειας των τακτικών χειμερινών και θερινών εκπτώσε-
ων, ενώ οι δύο Κυριακές κατά τις οποίες επιτρέπεται η 
λειτουργία των καταστημάτων στη διάρκεια των ενδιά-
μεσων εκπτώσεων θα «μεταφερθούν» σε άλλες περιό-
δους. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει συμφωνηθεί κάτι συγκε-
κριμένο ενώ σε ό,τι αφορά στις προσφορές υπάρχει 
σύμπνοια απόψεων. Οι δύο πλευρές να συμφωνούν ότι 
ήρθε ο καιρός να απελευθερωθούν και νομοθετικά, δι-
ότι στην πράξη αυτό ισχύει ήδη. Αυτό που συζητείται, 
είναι οι προσφορές χωρίς περιορισμούς.

Στο νομοσχέδιο του 
υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων που θα 
αφορά στο παρεμπόριο 

ενδέχεται να περιλαμβάνεται και 
ρύθμιση για την κατάργηση των 
ενδιάμεσων εκπτώσεων και την 
απελευθέρωση των προσφορών.
Όπως σημείωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στελέχη του υπουργείου, αυτό 
το διάστημα βρίσκεται σε εξέλι-
ξη διάλογος με τους εμπόρους 
και δεν αποκλείεται, εντός στου 
Μαρτίου, οπότε και σχεδιάζεται 
να πάει στις αρμόδιες επιτρο-
πές της Βουλής το σχέδιο νόμου 
που θα αφορά στο παρεμπόριο, 
να περιλαμβάνονται σε αυτό και 
σχετικές ρυθμίσεις για τις προ-
σφορές και τις εκπτώσεις.
Οι έμποροι δηλώνουν δυσαρε-
στημένοι από τα αποτελέσματα 
του θεσμού των ενδιάμεσων 
εκπτώσεων και με δεδομένους 
τους υψηλούς ρυθμούς μετασχη-
ματισμού του λιανικού εμπορίου 

προσπαθούν να βρουν λύσεις.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΊΣΜΟΊ

Στην Ελλάδα μέχρι και το τέλος 
της πρώτης δεκαετίας της νέας 
χιλιετίας (2000-2010), όσοι κι αν 
ήταν οι μετασχηματισμοί στον 
κλάδο του λιανικού εμπορίου, ο 
πυρήνας του συνέχιζε να βρίσκε-
ται στο φυσικό κατάστημα. Αυτό 
σήμερα βλέπουμε να αλλάζει 
κυρίως λόγω της επίδρασης της 
τεχνολογίας. Μέχρι πριν από λίγα 
χρόνια, όπως σημειώνεται στην 
έκθεση της ΕΣΕΕ, η ύπαρξη του 
φυσικού καταστήματος νοημα-
τοδοτούσε τη φράση «πάω για 
ψώνια». Σήμερα, φαίνεται να δι-
αμορφώνεται μια τάση κατά την 
οποία το προϊόν επιλέγεται στο 
φυσικό κατάστημα και αγοράζεται 
ηλεκτρονικά ή και το αντίστροφο. 
Επίσης, αναδύεται μια τάση άτομα 
που δεν είναι έμποροι να μπορούν 
να πωλούν καταναλωτικά αγαθά 

και υπηρεσίες, όπως γίνεται, για 
παράδειγμα, στο ebay, το etsy ή το 
marketplace του Facebook. Είναι 
σαφές επομένως ότι αμφισβητεί-
ται o χαρακτήρας και η φύση της 
λιανικής πώλησης.
Σε τέτοιες συνθήκες, υπάρχει έντο-
νο ενδιαφέρον να μελετηθούν οι 
καταναλωτικές συνήθειες των 
Millennials ως αυτόνομης ομάδας 
καταναλωτών. Και τούτο διότι ο 
ψηφιακός κόσμος είναι όλη τους 
η ζωή. Είναι η πρώτη γενιά που 
μεγάλωσε στον κόσμο του διαδι-
κτύου, των έξυπνων συσκευών και 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Σχεδιάζοντας επομένως το μέλ-
λον του λιανικού εμπορίου, εί-
ναι αδύνατον να παραβλέψουμε 
τις νέες τεχνολογικές τομές που 
εμφανίζονται κάθε μέρα και οι 
οποίες δεν μπορούν παρά να 
αξιοποιηθούν και από το φυσικό 
κατάστημα και από την πάντα 
δημιουργική επινοητικότητα του 
εμπόρου.

Έρχονται αλλαγές σε 
εκπτώσεις και προσφορές
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8 ΜΑΡΤΊΟΥ

«Ο ΡΑΦΤΑΚΟΣ 
ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ», 
ΣΤΟ ΚΑΜΠΕΡΕΙΟ
ΤΟ ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, η θεατρι-
κή ομάδα «Μικρός Βορράς» και οι 
εκδόσεις «Μεταίχμιο», παρουσιά-
ζουν τον «Ραφτάκο των Λέξεων», 
σε μια διαδραστική παράσταση με 
το έργο του Αντώνη Παπαθεοδού-
λου. Θα δοθούν δυο παραστάσεις, 
την Κυριακή, 8 Μαρτίου, στις 
12 το μεσημέρι και στις 5.00 το 
απόγευμα, στο Καμπέρειο θέατρο 
(Παπαδοπούλου 11).
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 
10 ευρώ - Προπώληση: 8 ευρώ. 
Πληροφορίες – προπώληση εισι-
τηρίων: Γραφεία ΔΗΠΕΘΕ Ιωαν-
νίνων (Παπάζογλου 5, Αρχοντικό 
Πυρσινέλλα), τηλ: 2651025670.
Σε μια μικρή πόλη, που ίσως να 
μοιάζει με τις υπόλοιπες, ζει ένας 
ταπεινός και ιδιαίτερος ράφτης 
που δεν μοιάζει όμως με κανέναν 
άλλο. Ένας ράφτης που ντύνει 
όλη την πόλη με ρούχα μαγικά, 
που γίνονται άλλοτε δροσερά και 
άλλοτε ζεστά. Δεν χρησιμοποιεί 
μάλλινη ή μεταξωτή κλωστή αλλά 
χρησιμοποίει το μυστικό του, που 
δεν γνωρίζει κανείς παρά μόνο 
αυτός… Τις λέξεις.

8 ΜΑΡΤΊΟΥ

REUNION LIVE ΣΤΟ 
ARKHAM ASYLUM
ΤΟ ARKHAM Asylum στην Ανε-
ξαρτησίας 79 παρουσιάζει τους 
Σουρή-Μπασδάνη-Μέμο σε ένα 
reunion live. Έναρξη στις 22.30

8 ΚΑΊ 9 ΜΑΡΤΊΟΥ

«Σατανικές υποθέσεις» από την «Εξαύδα»

Το αφιέρωμα στο σινεμά της 
Άπω Ανατολής συνεχίζεται 
από το καλλιτεχνικό σωμα-
τείο Ιωαννίνων «Εξαύδα» με 

την προβολή της ταινίας «Σατανι-
κές Υποθέσεις» στις 8 και 9 Μαρτίου, 
στις 20:15, στον χώρο του σωματείου 
(Κουντουριώτη 31, οικονομική ενί-
σχυση 2 ευρώ).
Η υπόθεση: Η μαφία του Χονγκ Κονγκ 
γνωρίζει ότι στις τάξεις της έχει ει-
σχωρήσει ένας μυστικός αστυνομι-
κός και προσπαθεί να τον εντοπίσει. 
Την ίδια ώρα η αστυνομία επιχειρεί 
να ανακαλύψει τον πληροφοριοδότη 
που έχει τοποθετήσει η μαφία στις δι-
κές της τάξεις. Το αμερικανικό ριμέικ 
της ταινίας σκηνοθέτησε ο Μάρτιν 
Σκορσέζε το 2006, κάνοντας το οσκα-
ρικό φιλμ «Ο πληροφοριοδότης».
Τη σκηνοθεσία έχουν κάνει οι Άλαν 
Μακ και Γουάι-Κουνγκ Λάου και 
πρωταγωνιστούν: Άντι Λάου, Τόνυ 
Τσιου Γουάι Λουνγκ, Αντονυ Γουόνγκ 
Τσάου-Σανγκ, Ερικ Τσανγκ, Σάμμι 
Τσενγκ, Εντισον Τσεν, Σων Γιου.

Το αφιέρωμα στο γαλλικό σινεμά της δεκαετί-
ας του ’60 συνεχίζεται από τις «Κυριακές στο 
πανί» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 
Ιωαννιτών με την προβολή της ταινίας του 

Ζαν-Πιερ Μελβίλ «Ο Χαφιές» με τον Ζαν Πολ Μπελμο-
ντό την Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 20:30, στον πολιτιστι-
κό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», με ελεύθερη είσοδο.
Η υπόθεση: Ο Μωρίς είναι ένας κλέφτης που μόλις έχει 
αποφυλακιστεί και βρίσκεται πάλι κυνηγημένος από 
την αστυνομία μετά από μία απλή κλοπή που όμως 
πάει στραβά. Φαίνεται ότι ένας παλιός του φίλος και δι-
αβόητος καταδότης της αστυνομίας, ο Σιλιέν γνωστός 
και ως «ο χαφιές», είναι εκείνος που έπαιξε και συνε-
χίζει να παίζει σκοτεινό ρόλο στην ζωή του. Ο Μωρίς 

πρέπει να ξετυλίξει το κουβάρι της εμπιστοσύνης μέσα 
σε ένα κόσμο (ή μάλλον υπόκοσμο) με δικούς του κα-
νόνες, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, και στον 
οποίο δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν.
«Ο Μελβίλ αγαπά τις μικρές αστυνομικές ιστορίες, την 
χρυσή εποχή του αμερικάνικου φιλμ νουάρ, που είχε 
ήδη σταματήσει να παράγεται στο Χόλιγουντ και που 
θεωρούνταν ακόμη και στην εποχή του ως β’ ποιοτι-
κής διαλογής. Ο Μελβίλ -όπως αργότερα και ο Πολάν-
σκι στην αριστουργηματική ‘Τσάινατάουν’- ήταν από 
τους κύριους αναβιωτές του συγκεκριμένου είδους που 
στην Ευρώπη είχε φανατικούς θαυμαστές και στους 
κύκλους του ‘καλλιτεχνικού’ σινεμά» αναφέρεται σε 
σχετικό σημείωμα.

8 ΜΑΡΤΊΟΥ

Ο «Χαφιές» στις «Κυριακές στο πανί»
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10 ΜΑΡΤΊΟΥ

SPELLBOUND 
ΣΤΗ ΣΦΕΝΤΟΝΑ
ΟΙ SPELLBOUND επιστρέφουν 
στις live εμφανίσεις τη Τρίτη 10 
Μαρτίου στη Σφεντόνα - πρω-
ην Όπερα (Ανεξαρτησία 98). 
Είσοδος: 5€ με μπύρα.  Έναρ-
ξη:22.00

13 ΜΑΡΤΊΟΥ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ αφιερωμένη 
στη σύγχρονη μουσική πα-
ρουσιάζουν οι σπουδαστές 
του Μοντέρνου Τμήματος του 
Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων 
την Παρασκευή 13 Μαρτίου, 
στις 20:30, στον πολιτιστικό 
πολυχώρο «Δημ. Χατζής».
Τα μουσικά σχήματα του 
μοντέρνου τμήματος θα 
παρουσιάσουν ένα ποικίλο 
πρόγραμμα με τραγούδια από 
τη σκηνή της Progressive Rock, 
Pop, Soul, Acid Jazz και άλλων 
ειδών της μοντέρνας μουσικής.
Διδασκαλία: 
Φλωρέτα Νίκα, φωνητική 
Τάκης Χελιώτης, drums 
Θεόδωρος Τσουμάνης, ηλε-
κτρική κιθάρα 
Αποστόλης Παπαπέτρου, ηλε-
κτρικό μπάσο 
Η είσοδος για το κοινό είναι 
ελεύθερη.

13 ΜΑΡΤΊΟΥ

STAND UP 
COMEDY 
ΣΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΣΤΙΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ το Θυμωμέ-
νο Πορτραίτο υποδέχεται τον 
Κωνσταντίνο Ραβνιωτόπουλο 
στη stand up παράσταση «Α 
τόσο καλά;». Έναρξη στις 
21.00. Είσοδος 8 ευρώ. τηλέ-
φωνο κρατήσεων 2651068550

12 ΜΑΡΤΊΟΥ

«Η ιστορία του ροκ» 
με Γ. Γάκη 
και Troublemakers

Ένα ταξίδι στην ιστορία της ροκ μουσικής 
παρουσιάζουν ο Γιώργος Γάκης και οι 
Troublemakers την Πέμπτη 12 Μαρτίου, 
στις 20:30, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας».

Παράλληλα με αφήγηση και προβολή βίντεο από με-
γάλες στιγμές της ροκ μουσικής, ο Γιώργος Γάκης και 
οι Troublemakers θα ερμηνεύσουν γνωστά τραγούδια.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Ήδη η «Ιστορία του Ροκ» παρουσιάστηκε στους μαθη-
τές των σχολείων της πόλης μας, κατάλληλη διασκευ-
ασμένη για παιδιά, στις 21 και 22 Ιανουαρίου και θα 
επαναληφθεί το πρωί της 12ης Μαρτίου. «Λόγω της 
μεγάλης προσέλευσης μαθητών, θα επαναλαμβάνεται 
για τα σχολεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα» αναφέ-
ρει σε ανακοίνωσή του το Πνευματικό Κέντρο του Δή-
μου Ιωαννιτών που διοργανώνει την όλη εκδήλωση.

10 ΜΑΡΤΊΟΥ 

Blaine L. 
Reininger, 
η επιστροφή 
στα Γιάννενα

Ο Blaine L. Raininger είναι ένας 
εξαίρετος και επιφανής κύρι-
ος, ο οποίος για πολλά χρόνια 
ήταν, μαζί με τον Στίβεν Μπρά-

ουν, το καμάρι της ποστ πανκ σκηνής 
του Σαν Φρανσίσκο και του κόσμου 
όλου
Τώρα, ξανάρχεται στα Γιάννενα στις 10 
Μαρτίου στο Castillo, 15 χρόνια μετά 
από εκείνη την εμφάνιση στη Στοά 
Λούλη, για να παίξει Tuxedomoon αλλά 
και δικά του πράγματα.
Μαζί του θα είναι ο Τηλέμαχος Μού-
σας, ένας από τους καλύτερους τζαζ 
κιθαρίστες στην Ελλάδα, καθώς και ο 
Λικ φαν Λιεσούτ, ο τρομπετίστας των 
Tuxedomoon.
Τα εισιτήρια προπωλούνται στον 
Γερμανό (Ρολόι), στα οπτικά Μάνθος 
(Αβέρωφ 16) και στο Beatnik 12 ευρώ. 
Στο ταμείο έχουν 15 ευρώ.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 34 χρόνια, τέτοιες μέρες, οι 
Metallica έβαλαν μια «πινέζα» στη χρο-
νογραμμή της μουσικής. Το Master of 
Puppets ήταν 55 ολόκληρα λεπτά, γε-

μάτα με τη ροπή ενός τρακτέρ 500 ίππων με δίυνο 
άροτρο. 
Ο δίσκος κυκλοφόρησε στις 3 Μαρτίου του 1986 και 
έμελλε να είναι ο τελευταίος με τον Κλιφ Μπάρτον. 
Ο χαρισματικός μπασίστας συμμετέχει μεν σε λίγες 
συνθέσεις, αλλά μια από αυτές είναι το Orion, ένα 
από τα κορυφαία κομμάτια της μπάντας.
Το 1986, το thrash ήταν μια εφηβική φάση που 

ενηλικιωνόταν. Είχε βγει από τη στενή επιτήρηση 
του πανκ και κάθε είδος τραβούσε το δρόμο του. Οι 
Metallica είχαν ήδη δύο άλμπουμ πίσω τους και το 
αμέσως προηγούμενο ήταν το καθόλου αμελητέο 
Ride the lightning.
Τo MoP ήταν επίσης το πρώτο άλμπουμ χωρίς 
ίχνος… Μαστέιν, του αμφιλεγόμενου στριμμένου 
ηγέτη των Megadeth. Οι Χέτφιλντ-Ούλριχ είχαν 
πάρει οριστικά τα ηνία του συγκροτήματος και 
προσπαθούσαν να συνθέσουν σε ένα γκαράζ, κά-
που στην Καλιφόρνια. Ο Χάμετ έπαιρνε συμβουλές 
από τον Τζο Σατριάνι για τις ηχογραφήσεις και το 
συγκρότημα είχε επιλέξει τον Γκέντι Λι των Rush 
για την παραγωγή, αλλά το σχέδιο δεν προχώρησε.

Όταν ο δίσκος κυκλοφόρησε, ήταν πλέον φανε-
ρό ότι οι Metallica δεν ήταν πια εφηβική μπάντα, 
ούτε απλά οργισμένοι. Κάποιες από τις συνθέσεις 
του δίσκου είναι κανονικά μνημεία πραγμάτων 
που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με μια ηλε-
κτρική κιθάρα. Οι στίχοι ήταν, διαφόρων ειδών, 
επιθετικοί, λαβκραφτικοί, κινηματογραφικοί, 
αντιπολεμικοί, ό,τι έκανε εντύπωση και ενέπνεε 
τη μπάντα. 
Ο δίσκος ήταν αυτός που καθόρισε οριστικά πλέον 
τους Metallica ως μια όχι πια underground μπάντα 
και σημείωσε χρονικά και μουσικά την μετάπτωση 
ενός ολόκληρου μουσικού είδους, καλλιτεχνικά και 
σε δημοφιλία. 

Αυτός που κινεί τα νήματα

ΤΟ MASTER OF PUPPETS ΤΩΝ METALLICA
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