
Αχ αυτά τα παιδιά………………… 
 

( Παρασκευή απόγευμα στα Γιάννενα ) 

Όταν τα παιδιά, μικρά και …μεγάλα δημιουργούν 

Μια πόλη με τα μάτια μιας έφηβης 

 

Η βόλτα μας ξεκίνησε από τα παλιά σφαγεία. Εκεί η  μαθήτρια του ΓΕΛ 

Ζωσιμαίας  Μαρίας – Ξανθή Γκεσούλη στην πρώτη της έκθεση 

φωτογραφίας με τίτλο «Η Κωνσταντινούπολη με τα μάτια μίας έφηβης» 

παρουσιάζει τα συναισθήματα των ανθρώπων της Πόλης καθώς και την 

καθημερινότητά τους. Έως Κυριακή 8 Ιουλίου και η  είσοδος είναι 

ελεύθερη.  

 
 

 

 

 

 

 

 



καλλιτεχνική δημιουργία 
 

Συνεχίσαμε στο   θεατράκι στη σκάλα  

Το Θεατράκι στην περιοχή της Σκάλας είναι από τα πρώτα σημεία της 
πόλης των Ιωαννίνων που άρχισαν να αλλάζουν με την προσθήκη έργων 
σύγχρονης τέχνης από τους street art καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο 
φιλόδοξο πρόγραμμα των εικαστικών παρεμβάσεων με τίτλο «Gradient 
from gray to color scale».  
 
Με στόχο να βάλει χρώμα στη ζωή της πόλης αυτή η «γιορτή» 
εικαστικών παρεμβάσεων ξεκίνησε από την Πέμπτη και θα συνεχιστεί 
μέχρι τις 11 Ιουλίου σε δεκάδες σημεία της πόλης των Ιωαννίνων. 
 
Στο θεατράκι στη Σκάλα έχουν ήδη τοποθετηθεί έργα, το κτίριο του 
αντλιοστασίου έχει γεμίσει με χρώμα ενώ ένα εντυπωσιακό 
τρισδιάστατο graffiti παρουσιάζει η εικαστικός από τα Γιάννινα 
Δήμητρα Γούση. 
 
Το graffiti δίνει την ψευδαίσθηση ενός φαραγγιού στη μέση του δρόμου 
και αποτελεί ένα εντυπωσιακό σημείο για να φωτογραφηθούν και να 
παίξουν οι διερχόμενοι όλων των ηλικιών. 



 
 
Αυτός εξάλλου είναι και ο στόχος του έργου όπως ανέφερε η Δήμητρα 
Γούση, υπογραμμίζοντας την σημασία διοργάνωσης τέτοιων 
εκδηλώσεων προκειμένου οι ντόπιοι καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη 
δουλειά τους και παράλληλα να ομορφύνουν την πόλη. 
 



στο Ιτς Καλέ 

… και  ανηφορήσαμε στο Ιτς Καλέ 

Ένα μουσικό αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο και τον Λευτέρη 

Παπαδόπουλο διοργάνωσε το 3ο Λύκειο Ιωαννίνων στο Ιτς Καλέ, στο 

Κάστρο Ιωαννίνων. 

Μελωδίες αγαπημένες του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Λευτέρη 

Παπαδόπουλου απολαύσαμε  με φόντο το Βυζαντινό Μουσείο. 

Συμμετείχαν 

Αλ. Δήμος: βιολί – τραγούδι, 

Αθ. Καρρά, Ελ. Παπαφωτίου, Α. Ρούση: πιάνο, 

Αλ. Κούβελα, Αν. Σουκουβέλου, Κ. Τσάλιου: τραγούδι, 

Στ. Νάκη: κιθάρα – τραγούδι, 

Γ. Νικόπουλος: μπουζούκι, 

Αχ. Παπαγρηγορίου: ντραμς, 

Σπ. Σιλίρας: βιολί, 

Μουσική επιμέλεια: Βασ. Τζιώτης 

 

 


