Τα Γιάννενα «στολίζονται» για τα Χριστούγεννα
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 07 Δεκέμβριος 2017 11:33 -

ΑΥΡΙΟ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Μία παραμυθένια εορταστική ατμόσφαιρα, με ευχάριστες, ζεστές μελωδίες, διασκεδαστικά
παιχνίδια για παιδιά, ταχυδακτυλουργικά κόλπα, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις,
κουκλοθέατρο, αναβίωση παραδοσιακών Ηπειρώτικων εθίμων, κάλαντα, «το μαγικό τρενάκι
του Αϊ Βασίλη» και άλλες ψυχαγωγικές εκπλήξεις, περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην πόλη μας.

Στη διοργάνωση των εκδηλώσεων συμμετέχουν όλες οι δομές του Δήμου Ιωαννιτών, το
Πνευματικό Κέντρο και το Δημοτικό θέατρο, καθώς επίσης πολιτιστικοί σύλλογοι, φορείς
και τοπικές επιχειρήσεις.

Κάλεσμα στους Γιαννιώτες και στους επισκέπτες της πόλης να συμμετάσχουν Σ στην
επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων, αλλά και να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης
Χριστουγεννιάτικης γιορτής μέχρι τις αρχές της νέας χρονιάς, απευθύνει ο Αντιδήμαρχος
Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής, Νίκος Γκόλας τονίζοντας πως τα τελευταία χρόνια, ο
Δήμος Ιωαννιτών κατάφερε, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, να φτιάξει μια ζεστή
γιορτινή ατμόσφαιρα για τους Γιαννιώτες και τους εκατοντάδες επισκέπτες και συνεχίζει
φέτος στο ίδιο πνεύμα με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία.
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Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

8 Δεκεμβρίου

19:00 Τελετή επίσημης έναρξης των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην κεντρική
πλατεία (Πύρρου)-Δήμος Ιωαννιτών

Τα λαμπιόνια ανάβουν, η εορταστική ατμόσφαιρα ζεσταίνει, με τις μελωδίες της
Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου, το ταχυδακτυλουργικό σόου του μάγου Imad και την
ονειρική παράσταση της ομάδας Teatro Theama. Αρχίζει να ...χιονίζει και καταφτάνει «το
μαγικό τρενάκι του Αι Βασίλη», που ταξιδεύει στα στενά της πόλης από το απόγευμα.

9 Δεκεμβρίου

10:00-15:00 Φιλανθρωπικό bazaar στη συμβολή των πεζοδρόμων Μιχαήλ Αγγέλου και
Χαριλάου Τρικούπη από το Πρότυπο Νηπιακό Κέντρο «ηλιοτρόπιο» και τον Σύλλογο
γονιών-παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια ΦΛΟΓΑ

11:00 Μουσικός περίπατος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Ιωαννιτών στους
πεζόδρομους της πόλης-Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών

11:00-14:00 Οργάνωση φιλανθρωπικού bazaar με έργα μαθητών στη γωνία των πεζοδρόμων
Γεωργίου Μελανίδη και Μιχαήλ Αγγέλου-Εκπαιδευτήριο Όλγας Ντότη-Οικονόμου

12:00-13:00 Μαθητές του εκπαιδευτηρίου Όλγας Ντότη-Οικονόμου στήνουν εργαστήρι για
μικρά παιδιά «Χριστούγεννα στη χώρα των παραμυθιών» στη γωνία των πεζοδρόμων
Γεωργίου Μελανίδη και Μιχαήλ Αγγέλου
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18:30 «Τα Ασημένια Χριστούγεννα» αρχίζουν να ξετυλίγουν το παραμύθι τους στο
Παραλίμνιο Ψυχαγωγικό Πάρκο Ιωαννίνων, που θα διαρκέσει έως τις 7 Ιανουαρίου.

20:00 Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ιωαννιτών παίζει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια
στο Παραλίμνιο Ψυχαγωγικό Πάρκο Ιωαννίνων

21:00 Σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα, στο θέατρο Καμπέρειο (Παπάζογλου 11), υπό τους
ήχους ψαλτάδων και δυο μουσικών, ο ηθοποιός Στέλιος Μάϊνας συναντά τον Αλέξανδρο
Παπαδιαμάντη

*με εισιτήριο: 13 ευρώ και 10 ευρώ (μειωμένο)

-ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και Opsis Πολιτισμού

14 Δεκεμβρίου

10:00-13:00 Έκθεση με Χριστουγεννιάτικες κατασκευές παιδιών και εκπαιδευτών της
Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων-Οικοτροφείου Στέγη Αυτιστικών
Ατόμων «ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ» στη γωνία των πεζοδρόμων Μιχαήλ Αγγέλου και Γεωργίου
Μελανίδη

15 Δεκεμβρίου

10:00-17:00 Έκθεση δημιουργημάτων μαθητών με αναπηρίες από το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 8 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στη γωνία των πεζοδρόμων
Μιχαήλ Αγγέλου και Γρηγορίου Σακκά

3 / 11

Τα Γιάννενα «στολίζονται» για τα Χριστούγεννα
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 07 Δεκέμβριος 2017 11:33 -

16 Δεκεμβρίου

10:00-12:00 Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Αρσακείου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού
Σχολείου Ιωαννίνων οργανώνει Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό bazaar στον πεζόδρομο
της οδού Μιχαήλ Αγγέλου (έξω από την Εθνική Τράπεζα)

10:00-17:00 Έκθεση δημιουργημάτων μαθητών με αναπηρίες από το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 8 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στη γωνία των πεζοδρόμων
Μιχαήλ Αγγέλου και Γρηγορίου Σακκά

10:00-14:00 Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό bazaar με
μουσικό-εικαστικό-οικολογικό-κοινωνικό περιεχόμενο στη γωνία των πεζοδρόμων Μιχαήλ
Αγγέλου και Χαριλάου Τρικούπη (είσοδος Αρχοντικού Ιωαννίδη) από μαθητές των
εκπαιδευτηρίων ΓΕΝΕΣΙΣ

10:00-14:00 Παιδιά του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες
ΚΥΨΕΛΗ εκθέτουν δημιουργίες τους στη γωνία των πεζοδρόμων Μιχαήλ Αγγέλου και
Γεωργίου Μελανίδη

12:00 Μαθητές του 2ου Γυμνασίου Ανατολής οργανώνουν συναυλία και bazaar στον
πεζόδρομο του Καπλάνειου

19:00 Χριστουγεννιάτικη μουσική εκδήλωση στο θέατρο Καμπέρειο (Παπάζογλου 11) από
τα τμήματα κιθάρας, κρουστών και χορωδίας του Ωδείου Νέες Τέχνες ARS Nova,
εμπλουτισμένη με αφήγηση παραμυθιού-ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων

Είσοδος ελεύθερη

17 Δεκεμβρίου

4 / 11

Τα Γιάννενα «στολίζονται» για τα Χριστούγεννα
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 07 Δεκέμβριος 2017 11:33 -

11:00-14:00 Οργάνωση Χριστουγεννιάτικου bazaar με δημιουργίες παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ και
της Εθελοντικής Ομάδας στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Αγγέλου και Χαριλάου Τρικούπη

Εορταστικές κατασκευές για παιδιά (εργαστήρι ζαχαροπλαστικής), διασκέδαση με face
paiting, φιλανθρωπικό bazaar και δώρα στην οδό Ανεξαρτησίας και τους πεζόδρομους
Λόρδου Βύρωνος και Καλλάρη-Σύλλογος Ιστορικού Κέντρου «ΠΑΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ», σε
συνεργασία με τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, την ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων και τη ΜΕΡΙΜΝΑ

19 Δεκεμβρίου

19:30 «Μαέστρος για ένα λεπτό» Παράσταση δρόμου Μ. Αγγέλου κ' Χ. Τρικούπη. Οι οκτώ
επαγγελματίες τραγουδιστές θα ερμηνεύσουν αγαπημένα τραγούδια με τη συμμετοχή των
θεατών. Π.Ι.Ο. Πειραιώς

21:00 «Χριστουγεννιάτικη Συμφωνία» από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην αίθουσα «Β.
Πυρσινέλλας» του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών με έργα: Βόλφγκανγκ Αμαντέους
Μότσαρτ (κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αρ. 2 σε ρε μείζονα), Πιοτρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκυ,
(σουίτα από μπαλέτο Καρυοθραύστης) και Λήροϋ Άντερσον (η γιορτή των
Χριστουγέννων)-ΠΚΔΙ

20 Δεκεμβρίου

11:00 Το σημαντικότερο μουσικό σύνολο της χώρας, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, δίδει
ειδική εκπαιδευτική συναυλία για μαθητές σχολείων στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας» του
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών-ΠΚΔΙ

11:00 Μαθητές του Γυμνασίου Μπιζανίου, ντυμένοι με παραδοσιακές στολές, χορεύουν
παραδοσιακούς Χριστουγεννιάτικους και άλλους χορούς στη γωνία των πεζοδρόμων
Μιχαήλ Αγγέλου και Γρηγορίου Σακκά
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21:00 Η αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας» του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών πλημμυρίζει
με «Φωνές των Χριστουγέννων» από το Πολυφωνικό Λυρικό Σχήμα 8tetto σε συνεργασία με
τη Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων

21 Δεκεμβρίου

10:00-13:00 Ενημερωτική δράση του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ για το πρόβλημα της εξάρτησης και
την ευαισθητοποίηση των πολιτών κατά των ναρκωτικών στον πεζόδρομο της οδού Μιχαήλ
Αγγέλου (στο ύψος της Εθνικής Τράπεζας)

11.00 Μαθητές του 3ου Γυμνασίου Ιωαννίνων τραγουδάνε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στη
γωνία των πεζοδρόμων Μιχαήλ Αγγέλου και Γρηγορίου Σακκά

12:00 Παράσταση παραδοσιακών χορών του τόπου μας από μαθητές του 5ου Γυμνασίου
Ιωαννίνων στη γωνία των πεζοδρόμων Γρηγορίου Σακκά και Μιχαήλ Αγγέλου

17:30-21:00 Ενημερωτική δράση του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ για το πρόβλημα της εξάρτησης και
την ευαισθητοποίηση των πολιτών κατά των ναρκωτικών στη συμβολή των πεζοδρόμων
Μιχαήλ Αγγέλου και Βλαχλείδη

22 Δεκεμβρίου

10:00-13:00 Ενημερωτική δράση του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ για το πρόβλημα της εξάρτησης και
την ευαισθητοποίηση των πολιτών κατά των ναρκωτικών στον πεζόδρομο της οδού Μιχαήλ
Αγγέλου (στο ύψος της Εθνικής Τράπεζας)

10:00-14:00 Έκθεση κηροπλαστικών προϊόντων που κατασκεύασαν άτομα με ψυχική νόσο
στο εργαστήρι κηροποιίας του Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.
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12:00 Μαθητές από το Έντεχνο Μουσικό Σύνολο του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων ψάλλουν
τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Δημαρχείο

12:00 Στην κεντρική πλατεία της πόλης (Πύρρου), ο chef Αδάμος Δότσιος και σπουδαστές
του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ παρασκευάζουν προϊόντα με παραδοσιακές συνταγές της Γιαννιώτικης
κουζίνας και τα διαθέτουν δωρεάν στους επισκέπτες. Παράλληλα, τα παιδιά θα έχουν τη
δυνατότητα να διασκεδάσουν με face paiting, δημιουργώντας εορταστικές
κατασκευές-Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

12:00-14:00 Παραδοσιακά κάλαντα, χοροί και άλλα δρώμενα σε πεζόδρομους της πόλης
από το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Πνευματικού Κέντρου

13:00 Μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων ψάλλουν παραδοσιακά κάλαντα στη
συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη & Γρηγορίου Σακκά

20:00 Το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, παρουσιάζει στο θέατρο Καμπέρειο (Παπάζογλου 11) την
αυθεντική ιστορία του Άρθουρ Κόναν Ντόϋλ «Ο Σέρλοκ Χολμς και το Γαλάζιο Ρουμπίνι», σε
νέα, θεατρική διασκευή για παιδιά, γεμάτη μυστήριο και περιπέτειες

* με εισιτήριο: 10 ευρώ και 5 ευρώ (μειωμένο- παιδικό)

20:00 Αναβίωση του παραδοσιακού Ηπειρώτικου εθίμου «Τα Σπάργανα του Χριστού» με
παραδοσιακές Ηπειρώτικες τηγανίτες για όλους στην κεντρική πλατεία
(Πύρρου)-Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών

21:00 Εορταστική συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων
με τη συμμετοχή του Γυναικείου Φωνητικού Συνόλου Cantus στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»
του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών
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23 Δεκεμβρίου

10:00-14:00 Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό bazaar με
μουσικό-εικαστικό-οικολογικό-κοινωνικό περιεχόμενο στη γωνία των πεζοδρόμων Μιχαήλ
Αγγέλου και Χαριλάου Τρικούπη (είσοδος Αρχοντικού Ιωαννίδη) από μαθητές των
εκπαιδευτηρίων ΓΕΝΕΣΙΣ

11:00-13:00 Χορός και μουσική στους δρόμους της πόλης από τη Σχολή Χορού του
Πνευματικού Κέντρου

11:00-14:00 Εορταστικά δρώμενα και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους στην πλατεία του
Πλατάνου (δημιουργική απασχόληση με ζωγραφιές, εργαστήρι ξωτικών, τα
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στα αγγλικά, δώρα και γλυκά κ.α.)-Πολιτιστικός Σύλλογος ο
ΠΛΑΤΑΝΟΣ

12:00 Στην κεντρική πλατεία της πόλης (Πύρρου), ο chef Αδάμος Δότσιος και σπουδαστές
του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ παρασκευάζουν προϊόντα με παραδοσιακές συνταγές της Γιαννιώτικης
κουζίνας και τα διαθέτουν δωρεάν στους επισκέπτες. Παράλληλα, τα παιδιά θα έχουν τη
δυνατότητα να διασκεδάσουν με face paiting, δημιουργώντας εορταστικές
κατασκευές-Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

12:30-14:00 Μουσικό εργαστήριο Pop & Rock σε πεζόδρομους της πόλης από το Σύγχρονο
Τμήμα Δημοτικού Ωδείου

20:00 Το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, παρουσιάζει στο θέατρο Καμπέρειο (Παπάζογλου 11) την
αυθεντική ιστορία του Άρθουρ Κόναν Ντόϋλ «Ο Σέρλοκ Χολμς και το Γαλάζιο Ρουμπίνι», σε
νέα, θεατρική διασκευή για παιδιά, γεμάτη μυστήριο και περιπέτειες

* με εισιτήριο: 10 ευρώ και 5 ευρώ (μειωμένο-παιδικό)
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24 Δεκεμβρίου

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ιωαννιτών παίζει παραδοσιακά κάλαντα στους
δρόμους της πόλης και στα δυο γηροκομεία της-ΠΚΔΙ

12:00 Στην κεντρική πλατεία της πόλης (Πύρρου), ο chef Αδάμος Δότσιος και σπουδαστές
του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ παρασκευάζουν προϊόντα με παραδοσιακές συνταγές της Γιαννιώτικης
κουζίνας και τα διαθέτουν δωρεάν στους επισκέπτες. Παράλληλα, τα παιδιά θα έχουν τη
δυνατότητα να διασκεδάσουν με face paiting, δημιουργώντας εορταστικές
κατασκευές-Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

12:00-13:00 «Γιορτινά παραμύθια για παιδιά απ' όλο τον κόσμο» στο θέατρο Καμπέρειο
(Παπάζογλου 11), με αφηγήτρια τη Μαρία Μαχαίρα και τη μουσική επένδυση του Αντώνη
Καρασταμάτη-ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων

Είσοδος ελεύθερη

27 Δεκεμβρίου

12:00-13:00 Η ομάδα «Φτου και Βγαίνω» παρουσιάζει στο θέατρο Καμπέρειο (Παπάζογλου
11) το θεατρικό παιχνίδι «Ταξιδεύοντας στο Χρόνο», γεμάτο εικόνες και ευχές για τα
Χριστούγεννα-ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων

Είσοδος ελεύθερη

19:00 Παραστάσεις κουκλοθεάτρου για τα Χριστούγεννα στο θέατρο Καμπέρειο
(Παπάζογλου 11)-ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων σε συνεργασία με τον «Βυσσινόκηπο»
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Τα Γιάννενα «στολίζονται» για τα Χριστούγεννα
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 07 Δεκέμβριος 2017 11:33 -

*με εισιτήριο: 4 ευρώ

28 Δεκεμβρίου

10:00-14:00 Οργάνωση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης από την Κιβωτό του Κόσμου
Ηπείρου στον πεζόδρομο της οδού Μιχαήλ Αγγέλου (στο ύψος που συναντά την οδό
Χαριλάου Τρικούπη)

19:00 Παραστάσεις κουκλοθεάτρου για τα Χριστούγεννα στο θέατρο Καμπέρειο
(Παπάζογλου 11)-ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων σε συνεργασία με τον «Βυσσινόκηπο»

*με εισιτήριο: 4 ευρώ

29 Δεκεμβρίου

19:00 Παραστάσεις κουκλοθεάτρου για τα Χριστούγεννα στο θέατρο Καμπέρειο
(Παπάζογλου 11)-ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων σε συνεργασία με τον «Βυσσινόκηπο»

*με εισιτήριο: 4 ευρώ

30 Δεκεμβρίου

Δράσεις για τα παιδιά σε πεζόδρομους της πόλης από τα παιδιά και στελέχη του
Εικαστικού Εργαστηρίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών

11:00-13:00 Η ομάδα «Φτου και Βγαίνω» παρουσιάζει στο θέατρο Καμπέρειο (Παπάζογλου
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11) το θεατρικό παιχνίδι «Ταξιδεύοντας στο Χρόνο», γεμάτο εικόνες και ευχές για τα
Χριστούγεννα-ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων

Είσοδος ελεύθερη

19:00 Παραστάσεις κουκλοθεάτρου για τα Χριστούγεννα στο θέατρο Καμπέρειο
(Παπάζογλου 11)-ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων σε συνεργασία με τον «Βυσσινόκηπο»

*με εισιτήριο: 4 ευρώ

31 Δεκεμβρίου

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ιωαννιτών παίζει παραδοσιακά κάλαντα στους
δρόμους της πόλης και στα δυο γηροκομεία της-ΠΚΔΙ

12:00-13:00 «Γιορτινά παραμύθια για παιδιά απ' όλο τον κόσμο» στο θέατρο Καμπέρειο
(Παπάζογλου 11), με αφηγήτρια τη Μαρία Μαχαίρα και τη μουσική επένδυση του Αντώνη
Καρασταμάτη-ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων

Είσοδος ελεύθερη

6 Ιανουαρίου

11:00 Αναπαράσταση παλιών εθίμων των Μωμόγερων στην κεντρική πλατεία ΑνατολήςΑδελφότητα Ποντίων και Μικρασιατ
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