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Ο Σταμάτης Κόκοτας 
στα Γιάννενα
Ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ Κόκοτας θα είναι ανήμερα Χρι-
στούγεννα στις 23.00, στον Πολυχώρο Αγορά.
https://typos-i.gr/article/o-stamaths-kokotas-
sta-giannena

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

Οι πιο διαβασμένες ειδήσεις στον Τύπο 
Ιωαννίνων, τη βδομάδα που πέρασε, ήταν οι εξής:

Κυρίως πτυχιούχες 
στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων
 
ΕΝΑΝ ΑΠΟ τους πιο αξιοπρόσεκτους δείκτες σχέ-
σης φοιτητικού πληθυσμού προς πτυχιούχους κάθε 
χρονιάς έχει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το ακαδη-
μαϊκό έτος 2017-2018 πτυχιοδοτήθηκε περίπου το 
10% των φοιτητών και φοιτητριών του, ενώ την ίδια 
στιγμή, σε άλλα, πολύ μεγαλύτερα βέβαια, ιδρύματα 
της χώρας, η σχέση είναι μεταξύ 6% (ΕΚΠΑ) και 8% 
(ΑΠΘ).
https://typos-i.gr/article/kyriws-ptyxioyxes-sto-
panepisthmio-iwanninwn

Μ. Ελισάφ: «Βαριά 
συκοφαντία»
ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ η επικεφαλής της παράταξης «Ιω-
άννινα_2023» Τατιάνα Καλογιάννη στη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου συνεχίζουν να προκα-
λούν ένα ντόμινο αντιδράσεων.
https://typos-i.gr/article/m-elisaf-baria-
sykofantia

Ο Δήμος Άρτας θέλει 
«Πανεπιστήμιο Ηπείρου»

ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΎΣΗ και αναβάθμιση των τμημάτων του 
πρώην ΤΕΙ στην Άρτα, αλλά και τη μετονομασία του 
πανεπιστήμιου σε «Πανεπιστήμιο Ηπείρου», συζήτησε ο 
δήμαρχος Άρτας Χρήστος Τσιρογιάννης με τον πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλο Αλμπάνη.
https://typos-i.gr/article/o-dhmos-artas-8elei-
panepisthmio-hpeiroy

Ένα αρχοντικό στις φλόγες 
πριν πολλά χρόνια
«ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ μας μέσα από τη μεγαλόπρεπη τοξωτή πύλη, τη 
διπλή σκάλα στο βάθος, σεργιανούσε περίλυπο, γιατί το μικρό πα-
λάτι, τ’ Αρχοντικό, ένα από τα αντιπροσωπευτικώτερα δείγματα της 
Γιαννιώτικης Αρχιτεκτονικής, με τις εξαίσιες εσωτερικές διαιρέσεις 
και διακοσμήσεις, χάθηκε βορά στις φλόγες.
https://typos-i.gr/article/ena-arxontiko-stis-floges-prin-polla-
xronia
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https://typos-i.gr/article/o-dhmos-artas-8elei-panepisthmio-hpeiroy
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TO         ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ, 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ «ΑΝΑΓΝΏΣΤΗ»

Ο χρόνος που φεύγει αφήνει πίσω του βιβλία. Και τα βιβλία, είναι ο χρόνος μας, που επιμηκύνε-
ται όσο περισσότερα διαβάζουμε. Εδώ, είναι ο καθιερωμένος πλέον κατάλογος των προτάσεων 
του βιβλιοπωλείου «Αναγνώστης» και του Τύπου Ιωαννίνων, χωρίς αξιολογική σειρά και χωρίς 

ιδιαίτερες ομαδοποιήσεις. Βάλτε τα εσείς στη βιβλιοθήκη σας, όπως προτιμάτε. 
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ
Αντώνης Λιάκος 

(Πόλις)

Στο βιβλίο αυτό, η ιστορία του ελλη-
νικού 20ού αιώνα, που αρχίζει με τη 
δεκαετία των πολέμων 1912-1922 και 
φθάνει ως την είσοδο της Ελλάδας 
στην κρίση του 2010, αντιλαμβάνεται 
την Ελλάδα σαν ένα κύτταρο σε συνεχή 
μεταβολισμό με το περιβάλλον του.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΧΥ
William mcNeal 
(Παπαδόπουλος)

Ο McNeill ενδιαφέρεται κατ' αρχάς να 
επισημάνει πώς οι "κύκλοι" της παγκό-
σμιας ιστορίας -όπως, για παράδειγμα, 
οι άνοδοι και οι πτώσεις ολόκληρων 
αυτοκρατοριών- μπορούν να ερμηνευ-
θούν αν λάβει κανείς υπόψη την εισα-
γωγή συγκεκριμένων τεχνολογικών 
καινοτομιών που χρησιμοποιήθηκαν για 
πολεμικούς σκοπούς.

ΧΑΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ
Hugues Pagan 

(Πόλις)

Παραμονή Πρωτοχρονιάς, σε μια πόλη της γαλλικής 
επαρχίας. Ένας αστυνομικός, ο οποίος βρίσκεται στα ίχνη 
μιας νεαρής γυναίκας που καταζητείται, δέχεται ένοπλη 
επίθεση. Την υπόθεση αναλαμβάνει ο Σνεντέρ, επικεφα-
λής του τμήματος δίωξης του εγκλήματος.

ΕΙΜΑΙ ΟΣΑ ΕΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ
Ηλίας Μαγκλίνης 

(Μεταίχμιο)

Ένα μυθιστόρημα που δεν βασίζεται στη μυθοπλασία, μια 
αληθινή ιστορία για το πώς ένα συναισθηματικό τραύμα, 
τόσο σε προσωπικό όσο και συλλογικό επίπεδο, μπορεί 
να επηρεάσει ολόκληρες γενιές και για το πώς η ιστορία 
εισβάλλει στις προσωπικές και οικογενειακές διαδρομές 
αλλάζοντάς τες για πάντα.

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕΙ Η ΚΟΛΑΣΗΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕΙ Η ΚΟΛΑΣΗ
Κωνσταντίνος Δ. ΤζαμιώτηςΚωνσταντίνος Δ. Τζαμιώτης  

(Μεταίχμιο)(Μεταίχμιο)

Η ελληνική πραγματικότητα των τελευταίων 200 χρόνων Η ελληνική πραγματικότητα των τελευταίων 200 χρόνων 
μέσα από ισάριθμες σύντομες ιστορίες, που διαβάζονται μέσα από ισάριθμες σύντομες ιστορίες, που διαβάζονται 
άλλοτε σαν παραβολές, άλλοτε σαν ανέκδοτα, απροσδό-άλλοτε σαν παραβολές, άλλοτε σαν ανέκδοτα, απροσδό-
κητα παιχνίδια της μοίρας και εξωφρενικά περιστατικά. κητα παιχνίδια της μοίρας και εξωφρενικά περιστατικά. 
Εν ολίγοις ένα λεπτομερές ψηφιδωτό φτιαγμένο από Εν ολίγοις ένα λεπτομερές ψηφιδωτό φτιαγμένο από 
προσωπικές ιστορίες που διαπλέκονται με τη μεγάλη προσωπικές ιστορίες που διαπλέκονται με τη μεγάλη 
Ιστορία ή μια μεγάλη ελληνική τοιχογραφία, γεμάτη έρω-Ιστορία ή μια μεγάλη ελληνική τοιχογραφία, γεμάτη έρω-
τα, θάνατο, πόλεμο, τρέλα και χιούμορ.τα, θάνατο, πόλεμο, τρέλα και χιούμορ.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
ΜΕ ΑΠΑΙΣΙΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣΜΕ ΑΠΑΙΣΙΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ
Ντέιβιντ Φόστερ ΓουάλαςΝτέιβιντ Φόστερ Γουάλας  

(Κριτική)(Κριτική)

Τα κείμενα, προερχόμενα από την ιδιο-Τα κείμενα, προερχόμενα από την ιδιο-
φυή γραφίδα του David Foster Wallace, φυή γραφίδα του David Foster Wallace, 
εύλογα δεν κατατάσσονται σε μία συ-εύλογα δεν κατατάσσονται σε μία συ-
γκεκριμένη κατηγορία, όπως αυτή του γκεκριμένη κατηγορία, όπως αυτή του 
γραμμικού διηγήματος, αλλά, αντίθετα, γραμμικού διηγήματος, αλλά, αντίθετα, 
φλερτάρουν με τα είδη και αφήνουν το φλερτάρουν με τα είδη και αφήνουν το 
μοναδικό τους αποτύπωμα.μοναδικό τους αποτύπωμα.

ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΤΟΥ ΧΑΡΛΕΜ
Τζέιμς Μπόλντουιν 

(Πόλις)

Τέσσερις νεαροί μαύροι μουσικοί, μεταξύ των οποίων ο 
μετέπειτα διάσημος Αυτοκράτορας της σόουλ Άρθουρ 
Μοντάνα, ξεκινούν από το Χάρλεμ της δεκαετίας του 
’40 για να κατακτήσουν τον κόσμο με όχημα το πάθος 
τους για τα γκόσπελ. Τριάντα χρόνια αργότερα, όταν ο 
Άρθουρ θα βρεθεί νεκρός στο Λονδίνο, ο αδελφός του, 
ο Χαλ, επιστρέφει στο παρελθόν για να αφηγηθεί μια 
συναρπαστική και σπαρακτική ιστορία.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
Εντουάρ Λουί 
(Αντίποδες)

Το δεύτερο μυθιστόρημα του Εντουάρ 
Λουί, ενός από τους πιο σημαντικούς 
νέους Γάλλους συγγραφείς, διαδραμα-
τίζεται με επίκεντρο ένα γεγονός που 
συμβαίνει τις πρώτες ώρες της 25ης 
Δεκεμβρίου.
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ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ
Wojciech Grajkowski/
Piotr Socha 
(Μικρή Σελήνη)

Τι μπορεί να φτιάξει κανείς 
με το ξύλο και ποια είναι τα 
εργαλεία ενός ξυλοκόπου; 
Υπάρχουν μυθικά δέντρα 
και τι κοινό έχει ο Ρομπέν 
των Δασών, ο Αδάμ και 
η Εύα και ο Βούδας; Είστε 
έτοιμοι για μια βόλτα στο 
δάσος;

ΤΟ ΓΥΡΙΝΑΚΙ
Benji Davies 
(Ίκαρος)

Μια ολοζώντανη, συγκινη-
τική ιστορία για τα μεγάλα 
βήματα που όλοι κάνουμε, 
όσο μικροί κι αν είμαστε, 
από τον βραβευμένο δημι-
ουργό των βιβλίων «Ο Νόι 
και η φάλαινα», «Το νησί 
του παππού», «Το Γκρότλιν» 
και της σειράς του Αρκου-
δάκου.

Ο ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ 
ΓΙΓΑΝΤΑΣ
Ted Hughes 

(Παπαδόπουλος)

Ένα μικρό αγόρι συνειδη-
τοποιεί ότι ο Σιδερένιος 
Γίγαντας δεν έχει έρθει για 
να καταστρέψει τη Γη. Ίσως 
μάλιστα τη σώσει από έναν 
μεγαλύτερο κίνδυνο!

ΟΔΟΣ ΝΟΣΤΙΜΙΑΣ
Felicita Sala 

(Φουρφούρι)

Αναρωτιέστε ποιο είναι 
το μυστικό που κάνει τους 
ενοίκους στην Οδό Νοστι-
μιάς τόσο χαρούμενους; Μα 
το φαγητό φυσικά! Αυτό 
που αιώνες τώρα ενώ-
νει τους λαούς όλου του 
κόσμου.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ Η ΜΑΜΑ 
ΚΑΙ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ 
ΤΗ ΝΥΧΤΑ
Thierry Lenain 

(Διόπτρα)

Εσύ Σοφία, τι νομίζεις ότι 
κάνουμε τη νύχτα;

ΣΙΜΠΟΥΜΙ
Trevanian 

(Πόλις)

Θρίλερ με πρωταγωνιστή 
τον Νικολάι Χελ, δάσκαλο 
του Go, της πολεμικής 
τέχνης που χρησιμοποιεί 
τα αντικείμενα της καθημε-
ρινής ζωής ως θανάσιμα 
όπλα, δεινό εραστή και 
επαγγελματία δολοφόνο. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟΥ ΧΑΪΝΤΕΓΚΕΡ
Ρίτσαρντ Γουόλιν 

(Πανεπιστημιακές εκδό-
σεις Κρήτης)

Το βιβλίο διερευνά τους 
τρόπους με τους οποί-
ους τέσσερις από τους 
σημαντικότερους Εβραίους 
φοιτητές του Χάιντεγκερ 
προσέγγισαν τη σχέση του 
δασκάλου τους με τους 
ναζί, καθώς και το πώς το 
γεγονός αυτό επηρέασε τη 
σκέψη τους.

ΙΝΔΙΑ
Τόμας Τράουτμαν 
(Πανεπιστημιακές εκδό-
σεις Κρήτης)

Το βιβλίο του Thomas 
Trautmann είναι ένας 
ασφαλής οδηγός σε τούτη 
την πολυδαίδαλη ιστορική 
διαδρομή, ένας οδηγός 
που δεν παρασύρεται σε 
βιαστικές υπεργενικεύσεις, 
αλλά βοηθά τον σύγχρονο 
αναγνώστη να γνωρίσει 
τις βασικές πτυχές του ιν-
δικού πολιτισμού με τρόπο 
προσιτό, συνεκτικό και 
απόλυτα τεκμηριωμένο.

ΑΡΑΒΕΣΑΡΑΒΕΣ
Eugene RoganEugene Rogan  

(Αλεξάνδρεια)(Αλεξάνδρεια)

Πόλεμος, αποικιοκρατία, Πόλεμος, αποικιοκρατία, 
αντίσταση, δημιουργικότη-αντίσταση, δημιουργικότη-
τα από το Μαρόκο μέχρι τα από το Μαρόκο μέχρι 
το Ιράκ κι από τον 16ο μέ-το Ιράκ κι από τον 16ο μέ-
χρι τον 21ο αιώνα - η πιο χρι τον 21ο αιώνα - η πιο 
ολοκληρωμένη ιστορία ολοκληρωμένη ιστορία 
του αραβικού κόσμουτου αραβικού κόσμου

ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΘΕΑ 
ΤΗ ΛΙΜΝΗ
Steven Weinberg 

(Ροπή)

Τα δοκίμια του βιβλίου 
αφορούν θέματα που κα-
λύπτουν ένα ευρύ φάσμα, 
από την κοσμολογία μέχρι 
και τη στρατιωτική τεχνο-
λογία, την πολιτική και τη 
θρησκεία. 

Π
ΑΙ

ΔΙ
Κ

Α

ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΕΖΑ
Μπρούνο Σουλτς 

(Καστανιώτης

H πεζογραφία του Μπρού-
νο Σουλτς φημίζεται για 
την πρωτοτυπία της. Οι 
εξπρεσιονιστικές ιστορίες 
του, τοποθετημένες σε 
έναν φανταστικό χώρο 
παρόμοιο με τη γενέτειρά 
του, ανυψώνουν ποιητικά 
την καθημερινότητα στη 
σφαίρα του μύθου.) 
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24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οδός Χριστουγέννων… η Ανεξαρτησίας

26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Θέατρο σκιών με πειραματισμούς

Μια χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή 
ετοιμάζουν στην 
οδό Ανεξαρτησί-

ας, στο ιστορικό κέντρο των 
Ιωαννίνων, όσοι δραστηρι-
οποιούνται επαγγελματικά 
στην περιοχή. Στις 24 Δεκεμ-
βρίου, η οδός Ανεξαρτησίας 
θα μετατραπεί σε… οδό 
Χριστουγέννων, όπως εύστο-
χα «μετονομάζεται» από τους 
διοργανωτές η οδός για τη 
γιορτή.
Από τις 11 το πρωί έως τις 
2 το μεσημέρι, θα γίνουν οι 
εξής δράσεις: αφήγηση πα-
ραμυθιού, κατασκευή κού-
κλας, χορευτικά δρώμενα, 
face painting, ξυλοπόδαροι, 
μπαζάρ, μουσική, θεατρικό 
παιχνίδι, χριστουγεννιά-
τικες κατασκευές. Δεν θα 
λείψουν τα ζαχαρωτά, τα 
χειροποίητα φιλέματα και ο 
Άη Βασίλης.

Μια παράσταση πειραματικού θεάτρου σκιών με το ParaΜana Puppet 
Theater παρουσιάζει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών 
την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου, στις 19:00, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλ-
λας», με ελεύθερη είσοδο.

Η παράσταση έχει τίτλο «Το κορίτσι που ήθελε να αγγίξει το μισοφέγγαρο» και 
απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών.
Η ιστορία μιλά για το θάρρος και την αυτοθυσία ενός μικρού κοριτσιού που ξε-
κινά ένα περιπετειώδες ταξίδι για να σώσει την ψυχή του πατέρα του, ο οποίος 
μόλις γύρισε από τον πόλεμο.
Είναι βασισμένη στο γιαπωνέζικo παραμύθι «Tsuki no Waguma», όπως εμφανί-
ζεται στο βιβλίο της Clarissa Pinkola Estes «Women who run with the wolves».
Διάρκεια: 45 λεπτά.
Η ομάδα ParaMana χρησιμοποιεί τεχνικές και εξοπλισμό όπως τρισδιάστατη 
απεικόνιση σκιάς, μικροσκοπικές φιγούρες, αυτοσχέδιο χειροκίνητο προτζέκτο-
ρα, αποκλειστικά ζωντανή αφήγηση και ηλεκτρονική μουσική επένδυση. Με το 
πέρας της παράστασης μικροί και μεγάλοι ξεναγούνται στον κόσμο πίσω απ’ την 
οθόνη και εντρυφούν στις λεπτές έννοιες του έργου με τη βοήθεια του ParaMana.
Το ParaMana Puppet Theatre είναι ένας καλλιτεχνικός οργανισμός που εισάγει 
μια νέα, καινοτόμα πρόταση για το θέατρο της κούκλας και τις εικαστικές τέχνες. 
Οι παραγωγές του έχουν παρουσιαστεί σε φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό, 
ενώ έχει συνεργαστεί με γνωστούς χώρους τέχνης, με ιδιωτικές εταιρείες, δημό-
σιους φορείς.
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27-28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μια περφόρμανς για παιδιά 
στο Μέκειο Οικοτροφείο

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

MUKLIOMOS 
ΣΤΟ 
DENOAR
ΠΑΡΑΜΟΝΗ Χριστου-
γέννων με Mukliomos 
στο Denoar

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ο ΣΤΑΜΑ-
ΤΗΣ 
ΚΟΚΟΤΑΣ 
ΣΤΟΝ ΠΟ-
ΛΥΧΏΡΟ 
ΑΓΟΡΑ
Ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ Κόκο-
τας, ανήμερα Χριστού-
γεννα, εμφανίζεται στον 
Πολυχώρο Αγορά. Προ-
πώληση 13 ευρώ, ταμείο 
15 ευρώ. Τηλ κρατήσεων: 
6907304505

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΑΚΗΣ, 
ΜΑΝΤΏ, 
ΜΠΙΓΑΛΗΣ 
ΣΤΟ STAGE
ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΙΑ-
ΤΙΚΟ πάρτι με Δάκη, 
Μαντώ και Κώστα 
Μπίγαλη στο Stage, 
ανήμερα Χριστούγεννα. 
Ώρα προσέλευσης: 23:00 
Γενική είσοδος: 12€, Τιμή 
ποτού 8€/ special 9€ 
Φιάλη ποτό: 100€ / 
special 110€ (ανά 4 
άτομα)

27-30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«ΤΟ ΠΝΕΥ-
ΜΑ ΤΏΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥ-
ΓΕΝΝΏΝ»
ΤΟ ΔΑΣΟΣ των Ευχών 
στο Ψυχαγωγικό Πάρ-
κο Φρόντου, φιλοξενεί 
το έργο του Κάρολου 
Ντίκενς με ήρωα των 
Εμπενίζερ Σκρούτζ, σε 
σύγχρονη διασκευή. 
27-30 Δεκεμβρίου, δύο 
παραστάσεις καθημερινά: 
12 μεσημέρι, 17.00

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΟΥΚΛΟΘΕ-
ΑΤΡΟ 
ΣΤΗΝ 
«ΑΝΤΡΑΛΑ»
Ο ΚΑΜΠΟΎΡΑΚΟΣ 
και καλλικάντζαροι, στο 
κουκλοθέατρο Αντράλα 
(Ασωπίου 12). Παρα-
σκευή 27 Δεκεμβρίου, 
12.00 ώρα και 18:00. Για 
παιδιά από 3 ετών και 
πάνω. Γενική είσοδος 
5 ευρώ. Απαραίτητη η 
κράτηση θέσης (τηλ. 
6974291513)

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΕΛΕΝΗ 
ΒΙΤΑΛΗ 
ΣΤΟ STAGE
ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ+ 
Τζουμ, στο Stage, στις 28 
Δεκεμβρίου. Ώρα προσέ-
λευσης: 22:00, φοιτητικό: 
13€, γενικό: 15€, τιμή 
ποτού 6€/ special 7€. 
Φιάλη ποτό: 80€ / special 
90€ (ανά 4 άτομα)
Προπώληση σε Music 
Shop Giorgio (Στοά 
Ορφέα), Vision of Sound 
(Ν. Ζέρβα 78), Paralimnio 
Ioannina Fun Park Look 
Soko, Γερμανός (Χαριλά-
ου Τρικούπη 6)

28-29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«Μέσα από σένα» στην «Εξαύδα»

Μια περφόρμανς για παιδιά, στο 
πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων, πραγματοποιεί το 
ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, στον χώρο 

του Μέκειου Οικοτροφείου.
Πρόκειται για μια περιπατητική δράση για παι-
διά από 5 έως 12 ετών. Η δράση θα γίνει στις 
27 και 28 Δεκεμβρίου, 11.00 -13.00.  Μία χρι-
στουγεννιάτικη ιστορία με θεματική τους καλι-
κάντζαρους. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία 
να περιηγηθούν στον χώρο του Μεκείου, «εκεί 
όπου τα δωμάτια έχουν χρώματα, μουσικές, 
γεύσεις και χορό, βιώνοντας την ιστορία και 

ζωντανεύοντας τους χαρακτήρες» όπως σημει-
ώνεται σε ανακοίνωση. 
«Όλες οι αισθήσεις ζωντανεύουν, η γεύση, η 
ακοή, η αφή, κάθε δωμάτιο και ένα αίνιγμα 
που καλούμαστε να λύσουμε για να φτάσουμε 
στο τέλος της ιστορίας. Το στοιχείο της μεταμ-
φίεσης κυριαρχεί σε μια χριστουγεννιάτικη 
ατμόσφαιρα και δημιουργεί ένα περιβάλλον 
μαγικό» προστίθεται.
Τηλέφωνα κρατήσεων: Σοφία Μπλέτσου 
(6956520128). Η δράση γίνεται υπό την επιμέ-
λεια της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΔΗ-
ΠΕΘΕ Ιωαννίνων, Ελένης Δημοπούλου.

Τον θεατρικό μονόλογο «Μέσα από 
σένα» σε σκηνοθεσία Ράνιας Νικολού-
λη και με την Ηλιάνα Αρματά να ερμη-
νεύει τον ρόλο, θα φιλοξενήσει το θεα-

τράκι του καλλιτεχνικού σωματείου «Εξαύδα» 
το ερχόμενο σαββατοκύριακο, 28 Δεκεμβρίου, 
στις 21:00, και 29 Δεκεμβρίου, στις 19:00.
Πρόκειται για τις ερωτικές ιστορίες πέντε γυ-
ναικών οι οποίες αγάπησαν, απογοητεύτηκαν, 
πληγώθηκαν, δοκιμάστηκαν, ονειρεύτηκαν και 

τώρα κάνουν τον απολογισμό τους. Ο εσωτερι-
κός τους κόσμος έρχεται στο φως, συνειδητοποι-
ούν τα λάθη τους και βλέπουν καθαρά τη ζωή 
τους. Πρόκειται για έναν καθρέφτη του εαυτού, 
έναν καθρέφτη του κόσμου μέσα απ’ τον άλλο, 
έναν καθρέφτη του άλλου μέσα από σένα.
Το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ.
Το θεατράκι της «Εξαύδα» βρίσκεται στην 
οδό Κουντουριώτη 31. Τηλέφωνο κρατήσεων 
6973307103.
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29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Χριστούγεννα χωρίς 
«μια υπέροχη ζωή»; Όχι

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«ΦΡΙΚΑΝΤΕΛΑ» 
ΣΤΟ ΚΑΜΠΕΡΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
TO ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων αποφάσισε να συνεργαστεί 
με μια ερασιτεχνική θεατρική ομάδα αυτά τα Χριστού-
γεννα. Πρόκειται για τη Θεατρική Ομάδα Ραφτανι-
τών…
Η ομάδα αυτή λοιπόν θα ανεβάσει το μουσικό 
παραμύθι «Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα 
κάλαντα» στις 28 Δεκεμβρίου, στις 18:00, και στις 29 
Δεκεμβρίου, στις 11:30 και στις 18:30, στο Καμπέρειο 
Θέατρο.
Το θεατρικό δρώμενο είναι βασισμένο στο ομώνυμο 
βιβλίο του παραμυθά Ευγένιου Τριβιζά. 
Παίζουν (με αλφαβητική σειρά) οι ερασιτέχνες 
ηθοποιοί: Καραδήμας Θοδωρής, Κοτζαμάνη Πόπη, 
Νικολάου Χάρης, Παπαγιάννη Λαμπρινή, Χαρίσης 
Σπύρος, Χουλιάρα Πολυνίκη.
Συμμετέχουν τα παιδιά: Ευθυμίου Ζωή, Νικολάου 
Άρτεμις, Νικολάου Ίριδα, Πέτσιος Κωνσταντίνος, 
Πέτσιου Αθηνά.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΤΡΑΛΑ 
ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟ ΚΟΎΚΛΟΘΕΑΤΡΟ Αντράλα πάει στο Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, για ένα ολόκληρο 
πρωινό, στις 29 Δεκεμβρίου, από τις 10 το πρωί. 
Εισιτήρια 8 ευρώ, προπώληση 6 ευρώ.

Την ταινία του Φρανκ Κάπρα προβάλλουν οι «Κυ-
ριακές στο πανί».
Η ταινία «Μια υπέροχη ζωή» (1946) του Φρανκ 
Κάπρα αποτελεί εδώ και δεκαετίες μια από τις πιο 

χριστουγεννιάτικες ταινίες που μπορεί να δει κανείς.  
Οι «Κυριακές στο πανί» και το Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Ιωαννιτών προβάλλουν την ταινία αυτή την Κυ-
ριακή 29 Δεκεμβρίου, στις 20:30, στον πολιτιστικό πολυ-
χώρο «Δημήτρης Χατζής», με ελεύθερη είσοδο. 
Στο χριστουγεννιάτικο αμερικάνικο δράμα πρωταγωνιστεί 
ο Τζέιμς Στιούαρτ.
Η υπόθεση: Ο Τζορτζ Μπέιλι είναι ένας από τους πιο αγα-
πητούς κατοίκους της πόλης. Βασικό μέλος της τοπικής 
κοινότητας, πάντα στο πλευρό των συμπολιτών του, πά-
ντα αισιόδοξος και  χαμογελαστός παρά την πικρία του 
γιατί δεν μπόρεσε να γνωρίσει τον κόσμο παραμένοντας 
στην πόλη για να βοηθήσει την οικογενειακή επιχείρηση. 
Όταν κάποια Χριστούγεννα αυτή η επιχείρηση θα βρεθεί 
σε δύσκολη θέση με σοβαρό κίνδυνο να πέσει τόσο η ίδια 
όσο και ολόκληρη η πόλη στα χέρια του μοχθηρού επιχει-
ρηματία Χένρι Πόττερ, ο Τζορτζ απελπισμένος σκέφτεται 
την αυτοκτονία θεωρώντας πως είναι βάρος τόσο στην 
οικογένειά του όσο και σε ολόκληρη την πόλη. Εκείνη τη 
στιγμή γνωρίζει τον Κλάρενς, τον φύλακα άγγελό του, που 
αναλαμβάνει να του δείξει μια εναλλακτική πραγματικό-
τητα της πόλης χωρίς τον ίδιο ως σημείο αναφοράς της…
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