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Εκδηλώσεις λόγου

Ήρθε λοιπόν η στιγμή του χρόνου που οι μέρες έχουν γίνει μι-

κρότερες, ο καιρός αγριότερος και οι συνθήκες δυσκολότερες.

Οι μέρες που οι αντοχές δοκιμάζονται και που η νύχτα κυριαρχεί. 

Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτές ακριβώς τις μέρες όλοι οι ανθρώ-

πινοι πολιτισμοί έχουν τοποθετήσει τη σπίθα της αναγέννησης και

της ελπίδας.

Σε αυτές ακριβώς τις μέρες έχουμε την ανάγκη να δημιουργούμε

αφορμές συνάντησης, συμπαράστασης και γιορτής.

Για να αντλήσουμε δύναμη και ελπίδα ο ένας από τον άλλο.

Για να δυναμώσουμε τους δεσμούς που κάνουν κάθε κοινότητα

ισχυρή και αληθινή.

Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών προετοίμασε και σας

προτείνει μια αγκαλιά από τέτοιες στιγμές αντάμωσης και ελπίδας.

Η παράδοση και το πνεύμα των Χριστουγέννων, συναντούν την

σημαντικές καλλιτεχνικές στιγμές, με στόχο να μας ενώσουν, σε

μια πόλη γιορτινή.

Μια πόλη επίκεντρο της Μεγάλης Γιορτής για τους πολίτες, αλλά

και τους επισκέπτες μας απ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σας προσκαλούμε λοιπόν στις εκδηλώσεις μας, με την ευχή να

ανθίσει στις καρδιές μας ο σπόρος της ελπίδας και της χαράς.

Καλά Χριστούγεννα και Χαρούμενη Χρονιά!
Με Υγεία και Προκοπή, για όλους!

Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου

Δήμου Ιωαννιτών

Κωνσταντίνος Γκόγκος

Δημοτικός Σύμβουλος

Στο πρόγραμμα ενδέχεται να προκύψουν μικρές αλλαγές ή προσθήκες.



Σάββατο 1 | 6 μ.μ.

Βιβλιοπαρουσίαση
Θανατικά Ανάσματα σα σχιόνια τ’ Ερζερουμή

Θανάτου ανάσες στα χιόνια του Ερζερούμ

1916-1924

του Ιωάννη Κων. Αμαραντίδη

Παρουσιάζει η Στεργιανή Πλιάκου – συνταξιούχος φι-

λόλογος

Συντονίζει η Σιμέλα Μωϋσιάδου

Αποσπάσματα διαβάζουν τα μέλη της θεατρικής ομάδας

της Αδελφότητας Ποντίων και Μικρασιατών Ηπείρου

Πνευματικό Κέντρο Ανατολής

Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση:

Αδελφότητα Ποντίων και Μικρασιατών Ηπείρου

Κυριακή 2 | 8:30 μ.μ.

Λένα Πλάτωνος

To Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, σε συνεργασία

με το Soundtrope Festival έχει την χαρά και τη τιμή να

φιλοξενεί την αγαπημένη Λένα Πλάτωνος, την Κυριακή

2 Δεκεμβρίου στις 8:30 μ.μ.

Μαζί της η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Στέργιος Τσιρλιάγκος

Η Λένα Πλάτωνος είναι η ιέρεια της ελληνικής ηλεκτρο-

νικής μουσικής.

Από τον Μάνο Χατζιδάκι και τις κλασικές σπουδές στη

μουσική, στα συνθεσάιζερ και στον πειραματισμό με τον

ηλεκτρονικό ήχο.

Έχει γράψει μουσική για το θέατρο, για χοροδράματα και

την τηλεόραση, καθώς επίσης και έργα κλασικής μου-

σικής. 

Οι κυκλοφορίες των δίσκων Σαμποτάζ, Γκάλοπ και Λε-

πιδόπτερα αποτελούν ορόσημα και σημεία αναφοράς

στην ελληνική ηλεκτρονική τραγουδοποιία καθώς επί-

σης και οι μελοποιήσεις της σε ποιήματα των Καβάφη

και Καρυωτάκη είναι πραγματικά αριστουργήματα.

Το καλλιτεχνικό της έργο απύθμενο και συναρπαστικό,

φαντάζει ακόμη και σήμερα να είναι πιο σύγχρονο και

καινοτόμο όσο ποτέ άλλοτε.

Τιμές Εισιτηρίων: Προπώληση 10€ // Είσοδος:14€

Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

26/11/2018 έως 13/1/2019
ALFREDO ROMANO

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 7:30 μ.μ. εγ-

καινιάζεται στον εκθεσιακό χώρο του Πνευματικού Κέν-

τρου Δήμου Ιωαννιτών η έκθεση του Ιταλού εικαστικού

καλλιτέχνη Alfredo Romano. 

Ο Alfredo Romano γεννήθηκε στις Συρακούσες της Σι-

κελίας όπου ζει και εργάζεται. Από το 1985 μέχρι σήμερα

έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ατομικές και ομαδικές

εκθέσεις στην χώρα του, την Ιταλία, αλλά και διεθνώς.

Το έργο του βρίσκεται σε πολλές δημόσιες και ιδιωτικές

συλλογές, διεθνή Μουσεία όπως και στο Ευρωπαϊκό Πο-

λιτιστικό Κέντρο Δελφών. Για το έργο του που εκπροσω-

πείται από την ιστορική Galleria Giorgio Persano-Torino

έχουν γράψει σημαντικοί ιστορικοί τέχνης όπως οι

Achille Bonito Oliva,  Francesco Gallo,  Giovanni Iovane,

Enzo Fiammetta κ.ά.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης αναφέρει: «Θα ‘θελα το έργο μου

να ήταν σαν ένα τραγούδι, να άφηνε να περάσει μια

σιωπή και να απομακρυνόταν προς ένα σημείο κοινής

επιδίωξης. Να υπάκουγε στη συσσώρευση των παμπά-

λαιων ιστορικών γεγονότων της παράδοσής μας, στο αί-

σθημα ύπαρξης, και να ξαναξυπνούσε εκείνη την

αίσθηση ενστικτώδους ταύτισης που περνάει μέσα από

την αναγνώριση μιας φυσικής και ποιοτικής ένταξης. Το

έργο μου είναι σαν μια λιτανεία, μια προσευχή που αμ-

φιταλαντεύεται και διαρθρώνεται ανάμεσα στην αποκά-

λυψη (φως) και την απόκρυψη (σκιά)». 

Το έργο του Alfredo Romano εκφράζει τη γοητεία και τις

αντιφάσεις ανάμεσα στη Magna Graecia και το δράμα

της σύγχρονης εποχής. 

Ωράριο λειτουργίας: 11 π.μ. – 1 μ.μ. & 6 – 9 μ.μ.

Εκθεσιακός Χώρος Πνευματικού Κέντρου

Είσοδος ελεύθερη

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ



Κυριακή 2 | 7 μ.μ.

Αναπηρία και Τέχνη

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα αναπηρίας (3 Δεκεμ-

βρίου), το σωματείο Α.με.Α. νομού Ιωαννίνων, διοργα-

νώνει μια εκδήλωση για την Τέχνη και την Αναπηρία,

μια εκδήλωση ενημέρωσης, δημιουργίας και χαράς!

1. «Οι θεραπευτικές δυνάμεις της μουσικής» 

Δρ. Ειρήνη Νικολάου

Μουσικολόγος – μέλος ΕΕΠ Παιδαγωγικού Τμήματος

Δ.Ε.

2. «Η ζωγραφική ως μέσο έκφρασης στην αναπηρία»

Σουζάνα  Παπαδοπούλου

M. Sc, PhD Ειδική παιδαγωγός και Λογοθεραπεύτρια

3. «Ισότιμη πρόσβαση στην πολιτιστική ζωή: γιατί και

πώς;»

Μαρία Βλάχου

Εκτελεστική Διευθύντρια της Acesso Cultura

4. «Μέσα από μένα» 

Εμείς και η αναπηρία, βιωματική προσέγγιση από το θε-

ατρικό εργαστήρι των εκπαιδευτηρίων Ολγας Ντότη Οι-

κονόμου

5. «Μουσική για Όλους»

Συμμετέχει η Παιδική Χορωδία και το Μοντέρνο τμήμα

της Μουσικής Σχολής Κωνσταντίνου Λεοντάρη

Υπεύθυνοι καθηγητές:

Τατιανή Μπενέκου Διεύθυνση χορωδίας

Δημήτρης Μπασδάνης Ηλ. Κιθάρα

Πέτρος Μαράντζας Πλήκτρα

Γιώργος Μέμος Ντραμς

Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»

Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση: Σωματείο Α.με.Α. Νομού Ιωαννίνων

Δευτέρα 3 | 7 μ.μ.

Ο Σύλλογος Ενηλίκων Μαθητών & Κηδεμόνων του 2ου
Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Ιωαννίνων διοργανώνει Φιλανθρω-
πική ενημερωτική μουσική εκδήλωση [Rock Festival]
για την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατό-

μων Παράρτημα Ηπείρου, με σκοπό την δημιουργία του

ΚΔΑΠ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 

Ομιλητές:

Νικόλαος Τζιάκης - διευθυντής  στο κινητικό κέντρο ψυ-

χικής υγείας παίδων & εφήβων

Βασιλική   Θεμελή - δικηγόρος, Δέσποινα Οικονόμου

[π.ε] Νοσηλευτικής.

Συμμετέχει ο Γιώργος Γάκης 

Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»

Είσοδος ελεύθερη

Δευτέρα 3 | 8 μ.μ.

Οι συγγραφείς και τα βιβλία τους: Αύγουστος Κορτώ,

Σκυλίσια Ψυχή

Το Πνευματικό Κέντρο στο πλαίσιο του κύκλου «Οι Συγ-

γραφείς και τα βιβλία τους», φιλοξενεί τον Αύγουστο

Κορτώ, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βι-

βλίου «Σκυλίσια Ψυχή» που κυκλοφορεί από τις Εκδό-

σεις Πατάκη.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Δε-

κεμβρίου 2018, στις 8 μ.μ. στον Πολιτιστικό Πολυχώρο

«Δημ. Χατζής»

Η Έστερ Κλάιν γεννιέται στο Βερολίνο στις 29 Φεβρουά-

ριου 1920. Μικροκαμωμένη, εύθραυστη, παράξενη,

όπως και η Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Μέσα της όμως

κρύβει τεράστια αποθέματα δύναμης. Από νωρίς θα

γνωρίσει τη σκληρότητα αλλά και τη στοργή. Η ζωή της

διατρέχει τον 20ο αιώνα κάνοντας έναν τέλειο κύκλο:

Βερολίνο - Μπούχενβαλντ - Νέα Υόρκη - Βερολίνο.

Γνωρίζει την αθλιότητα των ναζιστικών στρατοπέδων

χάνοντας ό,τι αγαπούσε περισσότερο, θα κινδυνεύσει να

χάσει μέχρι και την ίδια την ανθρώπινη υπόστασή της,

αλλά θα βγει ζωντανή. Αυτός που θα την σώσει δεν είναι

άνθρωπος αλλά ένας σκύλος. Ένας σκύλος που κρύβει

ένα μεγάλο μυστικό. Η Έστερ ξαναστήνει τη ζωή της

αφιερώνοντάς την στην προστασία των ζώων. Επιτέλους

νιώθει ασφαλής.

Μέχρι που οι άνθρωποι θα ξαναχτυπήσουν, θα απαντή-

σει στο μίσος και στην προκατάληψη με αγάπη.

Από το στρατόπεδο συγκέντρωσης, στην Αμερική του

Μακ Κάρθυ και πίσω στο Βερολίνο του Ψυχρού Πολέ-

μου, όπου θα γίνει μάρτυρας της ανέγερσης του Τείχους

αλλά και της πτώσης του. Χαράζει τη ζωή της θυμίζοντάς

μας τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

Είσοδος ελεύθερη

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Τρίτη 4 | 9:30 μ.μ.

Αφιέρωμα: Σεξουαλική αφύπνιση 
Αλφόνσο Κουαρόν, Θέλω και τη Μαμά σου, (Y tu

mama tambien), Μεξικό, 2001, 106’

Μεξικανική ταινία, σκηνοθεσία Αλφόνσο Κουαρόν με

τους: Μαριμπέλ Βερντού, Γκαέλ Γκαρσία Μπενράλ,

Ντιέγκο Λούνα

Δύο 17χρονοι από μεγαλοαστικές μεξικανικές οικογέ-

νειες, που νομίζουν ότι είναι μεγάλοι εραστές, φλερτά-

ρουν στη διάρκεια μιας εκδρομής με μια 28χρονη

Ισπανίδα. Στο τέλος της διαδρομής θα δοκιμαστεί η φιλία

τους, αλλά και ο ανδρισμός τους.

Όπως όλοι μας σχεδόν, οι τρεις ήρωες του «Θέλω και

τη Μαμά σου» του Αλφόνσο Κουαρόν, πάνω στην καυτή

άμμο, αυτό που ψάχνουν είναι τους εαυτούς τους. Την

στιγμή εκείνη όπου αυτό που νιώθουν κι αυτό που είναι,

λιώνει σε ένα, κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Μια...

τέλεια παραλία που ίσως να μην υπάρχει, απλώνεται

μπροστά τους «για πάντα», φέρνοντας το τέλος του κα-

λοκαιριού ακριβώς πάνω στη κορύφωσή του.

Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»

Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση: Κ.Ο.Π.Ι.

Παρασκευή 7 & Σάββατο 8
| 9 μ.μ.

«Η πόρνη από πάνω» με την Κατερίνα Διδασκάλου

H Ερατώ -η νοικοκυρά από κάτω- μιλάει για τον έρωτα,

την απόρριψη, την προδοσία, τη βαναυσότητα σε βάρος

των γυναικών, τους διεφθαρμένους δημόσιους λειτουρ-

γούς, την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Με υπομονή και

στωικότητα ζει στο περιθώριο, μέχρι την ημέρα που στο

από πάνω διαμέρισμα μετακομίζει μια πόρνη. Και

τότε…

Η Κατερίνα Διδασκάλου, αναπολώντας τη ζωή της Ερα-

τούς, πλημμυρίζει κυριολεκτικά τη σκηνή παίζοντας

ταυτόχρονα με απίστευτη ευκολία όλους τους χαρακτή-

ρες που έπαιξαν ρόλο στη ζωή της ηρωίδας. Ένα μονα-

δικό ρεσιτάλ ηθοποιίας που μας ταξιδεύει για 70 λεπτά

από το γέλιο στη συγκίνηση, παραμένοντας κάθε στιγμή

στην πραγματικότητα για να οδηγήσει σε ένα τέλος έκ-

πληξη.

Ερμηνεύει η Κατερίνα Διδασκάλου

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Αντώνης Τσιπιανίτης

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»

Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά

Εισιτήρια: 13€ και 10€ μειωμένο

Προπώληση: Ταμείο Πνευματικού Κέντρου, Χαρτέξ

Παρασκευή 7 & Σάββατο 8

1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Ποιότητας και Εκπαίδευσης
στη Δημόσια Υγεία QueD2018 
Διοργάνωση: 

Νοσηλευτική Υπηρεσία του Π.Γ.Ν.Ι

και το Γ.Ν.Ι «Γ. Χατζηκώστας»

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας

Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»

Δευτέρα 10 | 7 μ.μ.

Τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη
στον Γέροντα Αθανάσιο της Ιεράς Μονής
Παναγίας Δουραχάνης 
Διοργάνωση: Ένωση Γυναικών Ελλάδος

Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»

Είσοδος ελεύθερη

Κυριακή 9  | 11:30 π.μ.

Χριστούγεννα στην πλατεία

Συναυλία με το Γιώργο Γάκη και το Δημήτρη Υφαντή 
Πλατεία Πύρρου 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ



Τρίτη 11 | 7:30 μ.μ.

Ευεργέτες του Δήμου Ιωαννιτών

Κοινωνική μέριμνα, Παιδαγωγικό Έργο
και Προσχολική αγωγή
-Γεώργιος Μουλαϊμίδης 

-Ευθαλία Σούρλα

-Περσεφόνη Κοτρότσιου 

-Ελένη Κανδηλά 

-Δημήτριος Κωστόπουλος 

Παρουσίαση: Γωγώ Γιώτη, Εντεταλμένη Σύμβουλος

Κληροδοτημάτων Δήμου Ιωαννιτών

Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»

Είσοδος ελεύθερη

Τετάρτη 12
Ημέρα Αγάπης & Προσφοράς
Εκδήλωση για την ενίσχυση του Δημοτικού
Καταστήματος Αλληλεγγύης
(Κοινωνικό Παντοπωλείο) Δήμου Ιωαννιτών 
με συγκέντρωση τροφίμων, βιβλίων,

παιχνιδιών, φαρμάκων και

ειδών καθαριότητας

Αίθουσα «Βασ. Πυρσινέλλας»

Διοργάνωση: Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής,

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών,

με την υποστήριξη του

Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών

Τετάρτη 12 έως Τετάρτη 19 
Δείξ’ το με ποίηση

Έκθεση φωτογραφίας
Εγκαίνια: 12/12, 8 μ.μ.

Εκθεσιακός χώρος «Δημ. Χατζής»

Ώρες λειτουργίας: 11-1 μ.μ & 6-9 μ.μ.

Διοργάνωση: Φωτογραφική Ομάδα «Φωτογραφιστές»,

με την υποστήριξη του Πνευματικού Κέντρου του

Δήμου Ιωαννιτών

Τετάρτη 12 | 9 μ.μ.

Ο ήρωας μπορεί να είσαι εσύ!

Ο Δημήτρης Μυστακίδης σε μια κλειστή συναυλία για
όσους συμμετείχαν στη δράση υπέρ της δωρεάς αρ-
χέγονων αιμοποιητικών κυττάρων  
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»

Είσοδος: αποκλειστικά για τους δότες μυελού των

οστών που συμμετείχαν στη δράση υπέρ της δωρεάς

αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων  

Διοργάνωση: Σύλλογος «Είμαστε μαζί», Ιατρική Σχολή

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πέμπτη 13 και Παρασκευή 14
| 9 μ.μ.

«Ο Συλλέκτης»

με τους Αργύρη Αγγέλου και Ιωάννα Πηλιχού.
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κοέν

Το καθηλωτικό μυθιστόρημα του Τζον Φόουλς, «Ο Συλ-

λέκτης», μεταφέρεται στο θέατρο στη διασκευή του

Μαρκ Χήλυ, σε μια παράσταση μ’ έντονο το στοιχείο του

ψυχολογικού θρίλερ.

«O συλλέκτης» (1963), το πρώτο μυθιστόρημα του Τζον

Φόουλς, τον καθιέρωσε δικαίως στην παγκόσμια λογο-

τεχνία ως έναν από τους σημαντικότερους πεζογράφους.

Το έργο παρακολουθεί τον Κλεγκ, έναν ανήσυχο και φι-

λόδοξο νεαρό ταπεινής καταγωγής, που έχασε τους γο-

νείς του μικρός, μεγάλωσε με μια θεία του και την

ανάπηρη κόρη της και δεν κατάφερε ποτέ να ενταχθεί

κοινωνικά. Μοναδική του διέξοδος η συλλογή πεταλού-

δων. Όταν θα κερδίσει ένα λαχείο, θ’ απαγάγει και θα

φυλακίσει για έναν μήνα τη Μιράντα, μια νεαρή φοιτή-

τρια Καλών Τεχνών, με την οποία τον χωρίζουν έντονες

κοινωνικές διαφορές.

Συντελεστές

Μετάφραση – σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κοέν

Ερμηνεύουν: Αργύρης Αγγέλου & Ιωάννα Πηλιχού

Σκηνικά – κοστούμια: Γιάννης Αρβανίτης

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη Σταματοπούλου

Υπεύθυνη επικοινωνίας & προβολής: Αγλαΐα Παγώνα

Επικοινωνιακό υλικό & artwork : Κάρολος Πορφύρης

Μακιγιάζ, μαλλιά: Θάνος Βογιατζής

Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»

Εισιτήρια 13€ και 10€ μειωμένο

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ



Πέμπτη 13 | 7 μ.μ.

Εκδήλωση Συλλόγου Γευσιγνωσίας, Γαστρονομίας
& Οινογνωσίας Ηπείρου «Γεύσεις Ηπείρου» 
Ομιλητές:

Επαμεινώνδας Τσάνος, επίτιμος καθηγητής ιατρικής πα-

νεπιστημίου Ιωαννίνων. Θέμα: «Διατροφή και υγεία»

Απόστολος Κατσίκης, επίτιμος καθηγητής περιβάλλοντος

πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θέμα: «Περιβάλλον – Αγρο-

τικά προϊόντα»

Φώτης Μωρογιάννης, ιατρός ψυχίατρος.

Θέμα: «Διατροφή και συμπεριφορά»

Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»

Είσοδος ελεύθερη

Παρασκευή 14 | 5:30 μ.μ.

Προσβασιμότητα στα εμποδιζόμενα άτομα:
Προσπαθώντας όταν και εσύ 

μπορείς να αλλάξεις την πόλη μου

Διοργάνωση:

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Α.μεΑ. ΚΥΨΕΛΗ,

Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

με την ευγενική χορηγία της Αντιδημάρχου Πρασίνου,

βιώσιμης αστικής κινητικότητας-κυκλοφοριακών

και συγκοινωνιακών θεμάτων.

Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»

Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 15 | 10 π.μ. - 4 μ.μ.

Γιορτή στη πόλη!

Ολοήμερη γιορτή στο ιστορικό κέντρο της πόλης!
Ο σύλλογος ιστορικού κέντρου «Παλιά Γιάννενα» με την

υποστήριξη του Πνευματικού Κέντρου διοργανώνει και

φέτος μια ολοήμερη γιορτή με μουσική, χορό, γεύσεις

και δράσεις για μικρούς και μεγάλους στον άξονα των

οδών Καλάρη και Ανεξαρτησίας.

Συμμετέχουν οι δομές πολιτισμού του Πνευματικού Κέν-

τρου (Φιλαρμονική, Τμήμα Παραδοσιακών Χορών,

ΚΔΑΠ Ρόδα) και η γιορτή κορυφώνεται με συναυλία του

Δημήτρη Υφαντή

Σάββατο 15 | 6:45 μ.μ.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
Θεατρικό δρώμενο
«Η Αγέλαστη Πολιτεία και οι Καλικάντζαροι»

από τα Τμήματα Πρώιμης Παρέμβασης

και Δημιουργικής Απασχόλησης Ενηλίκων

Χριστουγεννιάτικη εορταγορά της ΕΛΕΠΑΠ

Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»

Είσοδος ελεύθερη

Κυριακή 16 | 9 μ.μ.

«Μεγάλοι Ερμηνευτές» Δήμητρα Γαλάνη Τρίο

Η Δήμητρα Γαλάνη μαζί με δύο από τους καλύτερους

μουσικούς της νέας γενιάς της ελληνικής μουσικής

σκηνής.

Τον Θωμά Κωνσταντίνου, μεγάλο δεξιοτέχνη στο ούτι

και στα παραδοσιακά όργανα και τον εξαιρετικό τζαζί-

στα πιανίστα Σπύρο Μάνεση. 

Μαζί οι τρεις φτιάχνουν μια παράσταση – αγκαλιά με

τραγούδια με επιρροές από την Ανατολή και την Δύση.

Δύο αντιπροσωπευτικά όργανα εκπροσωπούν την κάθε

«Σχολή». Το ούτι και το πιάνο. Και στη μέση, ως συν-

δετικός κρίκος, η χαρισματική φωνή της Δήμητρας Γα-

λάνη. Μιας ερμηνεύτριας που χρόνια τώρα ισορροπεί

με τη φωνή της ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, συνει-

δητά, με σεβασμό στη μνήμη, εμπιστοσύνη στο ταλέντο

των νέων και αίσθηση του μέτρου. 

Η παράσταση που παρουσιάζουν οι τρεις τους «γεφυ-

ρώνει» τις αντιθέσεις αυτών των δύο μουσικών κό-

σμων, που αν και δείχνουν να είναι σε απόσταση, ήταν

πάντα κοντά ανταλλάσσοντας στοιχεία και ιδέες. Με τον

τρόπο της μουσικής η Γαλάνη και οι ταλαντούχοι μου-

σικοί που την συνοδεύουν αναδεικνύουν αριστοτεχνικά

τις διαφορές και τις ομοιότητες και φωτίζουν το κοινό

μονοπάτι πάνω στο οποίο πορεύεται η Τέχνη. Τα τρα-

γούδια που έχουν επιλέξει είναι αγαπημένα τραγούδια

μεγάλης αντοχής στον χρόνο, τα οποία παρουσιάζουν

με έναν διαφορετικό τρόπο. Τραγούδια που αγκαλιά-

ζουν το κοινό, το οποίο συμμετέχει. 

Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»

Είσοδος: 18€ κανονικό, 15€ φοιτητικό, ανέργων, ΑμΕΑ,

άνω των 65 και 12€ επιλεγμένες σειρές.

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται από το Ταμείο του

Πνευματικού Κέντρου και ηλεκτρονικά από ticketser-

vices.gr και Public

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ



Δευτέρα 17 | 8 μ.μ.

Ρεσιτάλ Πιάνου, του Μιχάλη Τάγκα
Ο χαρισματικός πιανίστας σε ένα ρεσιτάλ με έργα Μozart,

Haydn & Chopin

Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»

Είσοδος: 10€ (ελεύθερη είσοδος για μαθητές ως 18

ετών)

Δευτέρα 17 | 8 μ.μ.

Μαθητική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
του Δημοτικού Ωδείου, Παράρτημα Ανατολής
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Δημ. Χατζής»

Είσοδος ελεύθερη

Τρίτη 18 | 9 μ.μ.

Stand-up comedy Blast: No Filter!

Σίλας Σεραφείμ, Αριστοτέλης Ρήγας, Ανδρέας Δημόπου-

λος

Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών παρουσιάζει

μια μοναδική raw εμπειρία stand-up comedy με ένα

All-star lineup, με υλικό και κείμενα, χωρίς φίλτρα και

μισόλογα!

Η παράσταση δεν είναι κατάλληλη για ανηλίκους, κάθε

ηλικίας!

Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»

Εισιτήρια: Προπώληση 10€, είσοδος13€

Τετάρτη 19 | 8:30 μ.μ.

«Romeo + Ιουλιέτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών παρουσιάζει σε

συνεργασία με το ΔηΠε Θέατρο Κοζάνης & το Istrian

Εθνικό Θέατρο της Κροατίας ένα από τα κλασικότερα

έργα της παγκόσμιας δραματουργίας.

Ο έρωτας του Κροάτη Romeo με την Ελληνίδα Ιουλιέτα. 

Μετάφραση ελληνικά: Γιώργος Μπλάνας

Μετάφραση κροατικά: Nick Jeftic

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Γιοβανίδης

Ερμηνεύουν: Χρύσα Ρώπα, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη,

Τάκης Μόσχος, Παναγιώτης Κλίνης, Πηνελόπη Μαρκο-

πούλου, Dominik Bajo, Deni Sankovic, Ευθύμης Χαλκί-

δης, Πέτρος Σκαρμέας, Δημήτρης Συνδουκάς

Ακούγεται η φωνή του Γιώργου Κιμούλη

Η παράσταση είναι ακατάλληλη για παιδιά κάτω των 16

ετών

Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»

Είσοδος: 14€, 10€ εκπτωτικό, (φοιτητές, άνεργοι, πολύ-

τεκνοι, α.μ.ε.α.) με την επίδειξη της σχετικής κάρτας

Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ

Υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαν-

νιτών και του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων

Παρασκευή 21 | 8:30 μ.μ.

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση

της Ενορίας Περιβλέπτου

με παραδοσιακά κάλαντα του Δωδεκαημέρου

Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»

Είσοδος ελεύθερη

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ



Σάββατο 22 | 8:30 μ.μ.

Τα Χριστούγεννα των παιδιών

Χριστουγεννιάτικη συναυλία με τη Συμφωνική Ορχή-
στρα και τα μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου
Ιωαννίνων.

Συμμετέχουν: 

Παιδική μαθητική Ορχήστρα Do-Re-Mi

Διδασκαλία: Γεράσιμος Λώλης

Παιδική Μαθητική Χορωδία

Διδασκαλία: Κωνσταντίνα Μήλια

Συμφωνική Ορχήστρα

Μουσική Διεύθυνση: Γιώργος Χλίτσιος

Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»

Αντί εισιτηρίου θα συγκεντρωθούν τρόφιμα μακράς

διαρκείας για την Ιερά Μονή Παναγίας Δουραχάνης 

Διοργάνωση: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών

Κυριακή 23 | 6 μ.μ.

1ο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών

Συμμετέχουν παιδικά χορευτικά τμήματα από διάφορες

περιοχές

Το πρόγραμμα θα καλύψει  η ορχήστρα του Χρήστου

Ντούλια και θα τραγουδήσουν ο Γιώργος Πατσούρας

και η Ανθή Πανταζή

Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»

Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση: Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κρύας, Τοπική

Κοινότητα Κρύας, υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών

Δευτέρα 24 | 6 μ.μ.

Κόζα Μόστρα, Live

Το Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζει μια συναυλία –

έκρηξη κεφιού το απόγευμα της Παραμονής Χριστου-

γέννων στην οδό Τσιριγώτη και Ανεξαρτησίας με τους

Κόζα Κόστρα!

Η εκρηκτική μπάντα σε ένα πρόγραμμα με δικά της τρα-

γούδια, αλλά και εξαιρετικές διασκευές, ανεβάζει το

κέφι και μας προετοιμάζει για τη μεγάλη γιορτή.

Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση: Café Τρυποκάρυδος.

Σάββατο 29 | 5 μ.μ.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή των παιδιών
της Κιβωτού του Κόσμου
Η γιορτή των παιδιών θα περιλαμβάνει ομιλίες για το

έργο της Κιβωτού του Κόσμου, θεατρικό των παιδιών,

χορευτικό, χορωδία, σκετς και προβολή βίντεο.

Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»

Είσοδος ελεύθερη

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ



Τρίτη 1 | 12 μ.μ.

Εορταστική Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία με τη Συμφω-

νική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων

Μουσική Διεύθυνση: Γεώργιος Χλίτσιος

Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»

Είσοδος ελεύθερη

Παρασκευή 4 | 9 μ.μ.

«Οι κάτω απ΄ τ’ αστέρια»

του Τηλέμαχου Τσαρδάκα

Ερμηνεύουν:

Λίλα Μπακλέση, Κωνσταντίνος Μπιμπής

Σκηνοθεσία:

Λίλα Μπακλέση, Κωνσταντίνος Μπιμπής

Συνεργασία στη σκηνοθεσία:

Άρτεμις Γρύμπλα

Το Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζει μια παράσταση που

αγαπήθηκε πολύ σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζει την

πορεία της για τρίτο χρόνο στην Ελλάδα και το εξωτε-

ρικό, αποκλειστικά την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019,

στις 9 μ.μ.

«Παραθερίζουμε στην ίδια παραλία. Αφήνουμε τα

πράγματα μας στα βότσαλα και βουτάμε στη θάλασσα.

Είμαστε πολλά παιδιά, μεγάλη παρέα, αλλά για μένα

υπάρχεις μόνο εσύ. Είμαστε δεκατεσσάρων χρονών.

Μπορεί και δεκαπέντε. Καθόμαστε ακριβώς στο σημείο

που σκάει το κύμα και μαζεύουμε κοχύλια. Είναι μια

ωραία αφορμή για να καθόμαστε ο ένας δίπλα στον

άλλο».

Αυτή είναι η γλυκόπικρη ιστορία των «κάτω απ’ τ’ αστέ-

ρια», μια ιστορία αγάπης και ενηλικίωσης, για τις πολύ

μεγάλες προσδοκίες και την πολύ σκληρή πραγματικό-

τητα, με φόντο τη μικρή κοινωνία της επαρχίας, τις πα-

ραλίες του καλοκαιριού και την ξέγνοιαστη εποχή της

αθωότητας.

«Μέσα στα μάτια του κάτι σκοτεινό λαμπύριζε. Αλλά η

κοιλιά μου, μέσα της, με γαργαλούσε. Και σε αυτές τις

περιπτώσεις οι κοιλιές δεν κάνουν λάθος.»

Αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»

Εισιτήρια: 15€ και 10€ φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων,

ΑμΕΑ, άνω των 65

Η προπώληση θα ξεκινήσει σύντομα.

Κυριακή 6 
Οι Μωμόγεροι στους δρόμους της Ανατολής

Έναρξη:

11 π.μ. από τα γραφεία της Αδελφότητας Ποντίων

και Μικρασιατών Ηπείρου

(Κερασούντος 13 – Ανατολή),

με τελικό προορισμό την κεντρική πλατεία Ανατολής

στις 4 μ.μ. για χορό, τραγούδι,

κρασί και ποντιακά εδέσματα.

Διοργάνωση:

Αδελφότητα Ποντίων και Μικρασιατών Ηπείρου 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ


