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PROGRAM SPONSOR
ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Energean Oil & Gas is the only producer of oil & gas in Greece. 
With over 30 years of operating in Prinos (Kavala) under the 
highest safety and environmental standards and having invested 
over €200 million in the past 5 years, Energean Oil & Gas sup-
ports the local community by retaining 300 jobs and respecting 
the environment».

«Η Energean Oil & Gas είναι η μόνη εταιρεία που παράγει πε-
τρέλαιο και φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Με περισσότερα από 
30 χρόνια εμπειρίας στον Πρίνο της Καβάλας, κάτω από τις πιο 
αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας του περι-
βάλλοντος και έχοντας επενδύσει πάνω από 200 εκατ. ευρώ τα 
τελευταία 5 χρόνια, η Energean Oil & Gas υποστηρίζει την τοπική 
κοινωνία, διατηρώντας 300 θέσεις εργασίας με απόλυτο σεβασμό 
στο περιβάλλον».
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Cultural Center of the Municipality of Ioannina 
Exhibition’ s Official Opening Ceremony at 20:00 
Duration: 24/03/2014 – 13/04/2014

Photography Exhibition including photos with the following themes:
• Photos of the arrestment of the Jewish Community of Ioannina     
 (March 1944)
• Photos of the Greek Jews who fought alongside the Greek Guerillas in  
 the Resistance

Εκθεσιακός Χώρος Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών 
Εγκαίνια έκθεσης: 20:00 
Είσοδος ελεύθερη
Διάρκεια έκθεσης: 24/03/2014 – 13/04/2014

Έκθεση φωτογραφίας «Πρόσωπα και γεγονότα από την Αντίσταση 
και τη σύλληψη των Εβραίων των Ιωαννίνων».
• Φωτογραφίες από τη σύλληψη των Γιαννιωτοεβραίων στα Ιωάννινα, 
 τον Μάρτιο του 1944  
• Φωτογραφίες των Γιαννιωτοεβραίων που πολέμησαν μαζί με τους 
 Έλληνες Αντάρτες  στην Εθνική Αντίσταση

With the kind contribution and support of the
 British Embassy and the Embassy of Canada
Με την Ευγενική Χορηγία των Πρεσβειών 
της Μεγάλης Βρετανίας και του Καναδά
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Ι. Έκθεση του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος με τίτλο 
 «Η Εβραϊκή Κοινότητα των Ιωαννίνων: Διαδρομή στο χρόνο» 

Τόπος: Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων
Εγκαίνια Έκθεσης: 17:45 
Διάρκεια: 24/03/2014 – 13/04/2014

• Χαιρετισμοί 
• Παρουσίαση της έκθεσης από την κ. Ζανέτ Μπαττίνου, 
 Διευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος 
• Είσοδος με προσκλήσεις

Με την Ευγενική Χορηγία των Πρεσβειών 
της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά

της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Ισραήλ

 

ΙΙ. «Πτυχές της Ιστορίας των Ιωαννίνων κατά την περίοδο 
 του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου»
 Τόπος: Πολιτιστικός πολυχώρος «Δ. Χατζής»
 Ώρα έναρξης: 18:00

  • Χαιρετισμοί 
 • Ομιλητές: 

   A. Ράπτης, Ιστοριογράφος,  «Η καταστροφή της Εβραϊκής Κοινότητας 
 από τους Ναζί στις 25 Μαρτίου 1944»
   E. Κουρμαντζή, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Ιωάννινα ,  

 μια πολυπολιτισμική κοινωνία»
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Ι. Exhibition entitled «The Jewish Community of Ioannina: A journey 
in time» in collaboration with the Jewish Museum of Greece

 

Place: Municipality of Ioannina Art Gallery
 Official Opening Ceremony: 17:45
 Duration: 24/03/2014 – 13/04/2014 

• Welcome greetings
• Presentation of the exhibition by Mrs. Zanet Battinou, Director of the 

Jewish Museum of Greece
• By invitation only 

With the kind contribution and support of the British Embassy, 
the Embassy of Canada, the Embassy of 

the Federal Republic of Germany & the Embassy of Israel 

 

ΙΙ. «Aspects of Ioannina during 
 the War  Period» (lectures & film screening)
  Place: «D. Hatzis»  Hall
  Time: 18:00

 • Greetings 
 • Speakers: 
   A. Raptis, Historian, «The destruction of the Jewish Community by the Nazis 

on March 25th, 1944»
 E. Kourmatzi, Professor of the University of Ioannina, «Ioannina: a 

Multicultural Society»
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• Προβολή των ταινιών:
 Α. «Φιλιά εις τα παιδιά», 2012  - Βασίλης Λουλές *
 Προλογίζει ο σκηνοθέτης Βασίλης Λουλές
 Διάρκεια ταινίας:  115 λεπτά 
 Γλώσσα: Ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους.
Β. «Ενώπιον των γειτόνων μου», 2013 - Γιώργος Γεδεών**.
 Διάρκεια ταινίας : 46 λεπτά 
 Γλώσσα: Αγγλικά και Ελληνικά με ελληνικούς υπότιτλους

Με την συνεργασία
 της Πρεσβείας του Καναδά

 ΙΙΙ. Λειτουργία Καμπαλάτ-Σσαμπάτ 
        στην Ιερά Συναγωγή Ιωαννίνων 
 Θρησκευτικός Λειτουργός : Χαΐμ Ισχακής 
 Ώρα: 19:15

* Α. «Φιλιά εις τα παιδιά»
Πέντε μικρά Εβραιόπουλα στην 
Ελλάδα της Γερμανικής Κατοχής 
που σώθηκαν από το θάνατο χάρις 
σε οικογένειες Χριστιανών, πέντε 
««κρυμμένα παιδιά»» που έζησαν 
μέσα στην απόλυτη σιωπή, αφη-
γούνται τις ιστορίες τους. Ιστορίες 
τρόμου κι αγωνίας αλλά και στιγ-
μές παιδικής ανεμελιάς μέσα στην 
αγκαλιά των ξένων. Στοργικές 
φωλιές, κρυφοί παράδεισοι μακριά 
από τη φρίκη του Ολοκαυτώμα-
τος. Πέντε παιδιά που μεγάλωσαν απότομα. Η Ροζίνα, ο Σήφης, η Ευτυχία, 
η Σέλλυ και ο Μάριος πέρασαν τη ζωή τους κουβαλώντας πάντα μαζί τη 
μνήμη χιλιάδων παιδιών: εκείνων που δεν πρόλαβαν ποτέ να μεγαλώσουν. Η 
ταινία παρακολουθεί αυτά τα πρόσωπα από την παιδική ηλικία μέχρι σήμε-
ρα, φέρνοντας στο φως πολύτιμα προσωπικά τους ντοκουμέντα –ένα παιδι-
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• Film Screening:
Α. «Kisses to the Children», 2012 by Vasilis Loules*   
 Speaker:  Vasilis Loules, director
 Duration : 115 minutes 
 Language: Greek with English subtitles
Β. «In the Presence of my neighbors», 2013 by Giorgos Gedeon**.
 Duration : 46 minutes
 Language: English and greek with greek subtitles

In collaboration with
the Embassy of Canada

 ΙΙΙ. Kabbalat-Shabbat services at the Synagogue 
 Cantor: Haim Ischakis 
 Time: 19:15

* Α. «Kisses to the Children»
Five Greek-Jewish children who 
were saved by Christian families 
during the German Occupation, 
five «hidden children» who lived 
in total silence, tell their stories. 
Stories of terror, anguish and con-
fusion but also stories of salvation 
and carefree childhood into the 
arms of strangers. Secret Gardens 
of Eden, nests of love away from the 
horror of the Holocaust. Five chil-
dren were forced to mature abrupt-
ly. Rosina, Iossif, Eftyhia, Shelly and Marios grew old, carrying the memory 
of thousands of children, those who were never given the time to grow up. The 
movie follows these persons from childhood to present day, revealing their 
hidden stories and invaluable personal documents - a diary of a child, pho-
tographs and home movies. It also depicts the life of the Greek Jewish Com-
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κό ημερολόγιο, μια σχολική έκθεση, φωτογραφίες και οικογενειακά 
φιλμάκια– τεκμήρια μιας ολόκληρης εποχής. Παράλληλα, σκιαγρα-
φείται η ζωή των Εβραϊκών κοινοτήτων της Ελλάδας πριν τον Πό-
λεμο και αποκαλύπτονται σπάνιες εικόνες της κατεχόμενης Αθήνας 
και Θεσσαλονίκης, μέσα από κινηματογραφικά αρχεία, ερασιτεχνι-
κές ταινίες Γερμανών στρατιωτών και παράνομες λήψεις Ελλήνων 
πατριωτών. Το «Φιλιά εις τα παιδιά» δεν είναι μια ακόμα ταινία για 
το Ολοκαύτωμα, είναι μια ταινία για την παιδική ηλικία στη σκιά του 
Ολοκαυτώματος.

** Β. «Ενώπιον των γειτόνων μου»
«Το ντοκιμαντέρ του 

Γιώργου Γεδεών για την κατα-
στροφή του ελληνικού εβραϊ-
σμού… είναι μια ευχάριστη έκ-
πληξη. Η ματιά του είναι ώριμη 
και διδακτική και περιλαμβάνει 
με ικανοποιητικό τρόπο όλα τα 
ζητήματα που εκθέτουν και ανα-
λύουν πώς επετεύχθηκε σε τέτοιο 
ποσοστό η καταστροφή της ελ-
ληνοεβραϊκής κοινότητας.» Ρένα 
Μόλχο, Ιστορικός.
«Εξαιρετικό ντοκιμαντέρ - όσο 

κι εξαιρετικά ενοχλητικό για 
την ελληνική κοινή γνώμη.» Πέ-
τρος Τατσόπουλος, Ανεξάρτητος  
Βουλευτής.
«Καρπός υπερδεκαετούς προ-

σπάθειας, η ταινία συγκινεί με την 
αμεσότητα της και ρίχνει αρκετό 
φως στο δύσκολο αυτό θέμα.» 
Γιώργος Μπαλόγλου, Ομότιμος 
Καθηγητής Πολιτειακού Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης.
«Αδήριτη ανάγκη να ανοίξει ο διάλογος με το ιστορικό μας παρελθόν» 

Μαρία Γιαννακάκη, Βουλευτής ΔΗΜΑΡ Β´ Πειραιά
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munities before the War, complemented with rare images of Occupied 
Greece from archival material, as well as amateur films by German 
soldiers and illegal footage shot by Greek patriots.

** Β. «In the Presence of my neighbors»
«In The Presence Of My 
Neighbors is a unique 
Holocaust documentary 
that poses serious ques-
tions about Greece’s WW2 
record with its Jews and 

the disturbing paths leading to the 
gas chambers. The filmmaker, Gior-
gos Gedeon, a Canadian of Greek 
Christian heritage and great neph-
ew of the late Patriarchate histori-
an Manouil Gedeon, embarked on 
this Odyssey to unearth uncomfort-
able truths. Not ignoring the many 
Christians that saved thousands of 
Jews, the film also reveals stories 
not told in Greek schools, tourist 
brochures or Holocaust commemo-
rations. From direct collaboration 
with the Germans to widespread 
indifference, economic opportun-
ism and ancient Christian / Jewish 
antagonisms, some Christians, including some Jews, participated in the near 
total destruction of the Jewish communities. Seventy three years after the be-
ginning of the war, and from a total population of 70,000, only 5,000 Jews 
remain in Greece. What are their hopes and aspirations? How are they com-
ing to terms with their country’s past, present and future? The conclusions are 
uncomfortable and yet hopeful». Giorgos Gedeon, Filmmaker
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I. Επίσκεψη στο Εβραϊκό Νεκροταφείο Ιωαννίνων
 Τόπος: Εβραϊκό Νεκροταφείο Ιωαννίνων
 Ώρα 11:00
 Αφορά μόνον τις ξένες αποστολές 

II. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων
  Τόπος : Πάρκο «Λιθαρίτσια» 
 Ώρα 12:00
 
 Είσοδος με προσκλήσεις

 • Ξενάγηση στους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου 
 (στα Ελληνικά & Αγγλικά)

 • Προβολή της ταινίας: «1930-1942. Εβραϊκές Μνήμες 
 από τη συνοικία Marolles-Midi των Βρυξελλών». 
 Ντοκιμαντέρ της Marta Marín-Dòmine. 

Έξι επιζήσαντες μιας συγκεκριμένης κεντρικής συνοικίας των Βρυξελ-
λών διηγούνται τις εμπειρίες τους ως τη θέσπιση του αντισημιτικού νόμου 
του 1941. Μας μιλούν για την εγκατάστασή τους στην περιοχή, τη σύλληψη 
και την αποστολή τους στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και εξοντώσεως.

Σε συνεργασία με την 
Πρεσβεία του Βασιλείου του Βελγίου

Σά
ββ

ατ
ο 

29
/3

/2
01

4



-11-

I. Visit to the Jewish Cemetery in Ioannina   
 Place: The Jewish Cemetery in Ioannina
 Time: 11:00
 For delegates only

II. Visit to the Archaeological Museum of Ioannina   
 Place: Park «Litharitsia» 
 Τime: 12:00 

 By invitation only 

 • Guided tour (in English and Greek)

 • Film screening: «1930-1942. Mémoire juive du quartier
 Marolles-Midi, Bruxelles».  
 A documentary by Marta Marín-Dòmine.

Six survivors of a specific central Brussels neighborhood recount their 
experiences until the enforcement of anti-Semitic laws in 1941. We follow 
them as they settle into the district. They tell us about being picked up to be 
transported to concentration and extermination camps.

 In collaboration with 
the Embassy of the Kingdom of Belgium 
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ΙΙΙ. Παράθεση Γεύματος του Δημάρχου Ιωαννίνων 
 & της Ισραηλιτικής Kοινότητας Ιωαννίνων, προς τιμήν
 των μελών της IHRA, των επικεφαλής των ξένων 
 πρεσβειών-αποστολών και των επίσημων προσκεκλημένων
 Τόπος: Hotel Du Lac 
 Ώρα 14:30 
 Είσοδος με προσκλήσεις 

IV.  Τιμητική Εκδήλωση στη μνήμη των Γιαννιωτοεβραίων 
    θυμάτων του Ολοκαυτώματος 

 Τόπος: «Αίθουσα Β. Πυρσινέλλας» 
 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών
 Ώρα: 19:00
 
• Χαιρετισμοί

• Oμιλήτρια: Φωτεινή Τομαή-Κωνσταντοπούλου, Πρεσβευτής Σύμβου-
λος Α´, αρμόδια ΥΠΕΞ για θέματα Ολοκαυτώματος, «Η πολιτική των ελ-
ληνικών κυβερνήσεων στην αποκατάσταση και διατήρηση της μνήμης του 
Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Μαρτύρων».

•  Κεντρική Ομιλήτρια: Δρ. Άννα Φραγκουδάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια 
του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Η τραγική επέ-
τειος του Μαρτίου 1944 και η επικαιρότητά της».

• Απονομή βραβείων στους μαθητές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό 
παραγωγής κειμένων και βίντεο με θέμα το Oλοκαύτωμα. 
Μετά από πρόταση του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος , το Υπουργείο 
Παιδείας ενέκρινε ένα εκπαιδευτικό διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποι-
ήθηκε στα σχολεία της Ηπείρου κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2013 –Φε-
βρουαρίου 2014. Οι μαθητές που έλαβαν μέρος δημιούργησαν κείμενα 
ή βίντεο σε σχέση με το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων. Οι εργα-
σίες των μαθητών θα αξιολογηθούν στη συνέχεια από ειδική επιτροπή 
που έχει συσταθεί από την Διεύθυνση της Περιφερειακής Εκπαίδευσης 
Ηπείρου και το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος. Οι μαθητές που θα βρα-
βευθούν θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν με τους καθηγητές τους 
το Στρατόπεδο Συγκέντρωσης του «Auschwitz-Birkenau» στη Πολωνία με 
χορηγία του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος.
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ΙΙΙ. Lunch hosted by the Mayor 
 and the Jewish Community of Ioannina in honor 
 of  IHRA members, Heads of foreign Embassies 
 in Greece, delegations and official guests
 Place: Hotel Du lac 
 Τime: 14:00
 By invitation only 

IV.  Special Event at the Cultural Center 
 of the Municipality of Ioannina

  Place: «Pyrsinella’s Hall» , 
    Cultural Center of the Municipality of Ioannina
  Time: 19:00

• Greetings 
• Speaker: Photini Tomai-Constantopoulou, Director - Minister A´ Holo-
caust Issues, Hellenic Ministry of Foreign Affairs, National Representative 
of Greece to IHRA: «Greek government’s policy toward keeping the mem-
ory of the Holocaust alive».

• Main speaker: Dr. Anna Fragoudaki, Professor of Sociology of Educa-
tion, author, University of Ioannina, University of Athens,  University of Rene 
Descartes –Paris V. «The tragic anniversary of March 1944 and its legacy». 

• Best Work Awards to young students who participated in the educational 
contest based on «The theme of the occasion».
After the Proposal suggested by the Jewish Museum of Greece, the Greek 
Ministry of Education approved an educational contest, which has taken 
place in schools throughout the region of Epirus during the period Decem-
ber 2013-February 2014. The students who participated, created - produced 
work based on «the theme of the occasion» (texts, videos, paintings and /or 
pictures etc.) which will be evaluated by the Special Committee appointed 
by the Education Regional Directorate of Epirus and the Jewish Museum 
of Greece. The awarded students with their teachers will have the opportu-
nity to visit the «Auschwitz-Birkenau» Concentration Camp in Poland, as 
part of the Sponsorship granted by the Jewish Museum of Greece. 
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• Συναυλία με την Συμφωνική Ορχήστρα 
  του Δήμου Ιωαννιτών

 - Γκέοργκ Φρήντριχ Χέντελ, Πένθιμο Εμβατήριο από το 
 Ορατόριο «Σαούλ» 
 - Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, κοντσέρτο αρ. 3 για πιάνο, σε ντο  

 ελάσσονα, έργο 37
 - Γκ. Φρ. Χέντελ, «Θρηνείστε κατατρεγμένα τέκνα» από το  

 ορατόριο «Ιούδας ο Μακκαβαίος» & «Τα κύματα σκέπασαν  
 τους εχθρούς» από το Ορατόριο «Το Ισραήλ στην Αίγυπτο»
 - Τζουζέπε Βέρντι, «Πέτα σκέψη», χορικό των Εβραίων 

 σκλάβων από την όπερα «Ναμπούκο»

 Σολίστ: Δήμητρα Ηγουμενίδη, πιάνο.
 Χορωδία «Αρμονία» Πρέβεζας
 Χορωδία του Λυκείου των Ελληνίδων Ιωαννίνων
 Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Ιωαννιτών
 Διευθυντής χορωδιών: Βαλεντίν Στεφάνωφ
 Μουσική Διεύθυνση: Φοίβος Παπαδόπουλος.

Με την ευγενική χορηγία 
της πρεσβείας της Αυστρίας και

της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
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• A Concert by the Symphony Orchestra 
  of the Municipality of Ioannina 

 - G. Fr. Handel: Dead March  from Oratorio «Saul»
 - L.v Beethoven: Piano Concerto no. 3 in C minor Op.37  
 - G. Fr. Handel: «Mourn ye afflicted children» from the 
 oratorio «Judas of Maccabee» & «But the waters overwhelmed  

 their enemies» from the oratorio: «Israel in Egypt»
 - G. Verdi: «va pensiero» (chorus of the Hebrew slaves) 
 from the Opera «Nabucco»

 
 Soloist : Dimitra Igoumenidi, piano
 Preveza chorus «Armonia», 
 Ioannina Lykeion Ellinidon chorus
 Municipality of Ioannina chorus
 Chorus Director : Valentin Stefanof
 Conductor : Foivos Papadopoulos

 With the kind contribution and support of 
   the Austrian Embassy and

the Embassy of The Federal Republic of Germany 
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I. Επιμνημόσυνη Δέηση στην Ιερά Συναγωγή των Ιωαννίνων  
 με τον Θρησκευτικό Λειτουργό Χαῒμ Ισχακή 

 Τόπος: Ιερά Συναγωγή Ιωαννίνων
 Έναρξη: 10:30 

II.  Μουσική εκδήλωση στην Ιερά Συναγωγή των Ιωαννίνων 
 Ρεσιτάλ βιολιού με την σολίστα Édua Zádory
 Στο πιάνο συνοδεύει η  Raluca Stirbat 

 - Τζωρτζ Πέρλμαν, Ισραέλι Κοντσερτίνο
 - Γιένε Χουμπάι, Πρεγκιέρα

 - Μωρίς Ραβέλ, Δύο Εβραϊκές Μελωδίες
 - Γιόζεφ Άχρον, χορός : αυτοσχεδιασμός 
 πάνω σε ένα παραδοσιακό εβραϊκό τραγούδι
 - Έρνεστ Μπλοχ, Νιγκούν
 - Γιόζεφ Άχρον, Νανούρισμα (δύο εβραϊκά κομάτια)
 - Γέργι Κούρταγκ, απόσπασμα από τα τρία κομάτια
 - Φράνζ Λιστ, Η Πένθιμη Γόνδολα

Σε συνεργασία με την
 Πρεσβεία της Ουγγαρίας 
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I. A Special Memorial Service in the Synagogue of Ioannina  
  Cantor: Haim Ischakis 
 Place: Synagogue of Ioannina
 Time: 10:30  

II. Music event in the Synagogue of Ioannina 
 Concert by the soloist Édua Zádory (violin) 
 Αccompanied by Raluca Stirbat (piano)

 - George Perlman, Israeli Concertino
 - Jenö Hubay, Preghiera 
 - Maurice Ravel,  deux Mélodies hébraïques
 - Joseph Achron, Dance improvisation on 
  a Hebrew Folksong op.37
 - Ernest Bloch, Nigun  (improvisation) (Baal Shem-Three 
  Pictures of Chassidic Life, Nr.2)
 - Joseph Achron, Lullaby ( 2 Hebrew Pieces op.35, Nr.2) 
  Lento doloroso
 - György Kurtág,  excerpt from tre pezzi
 - Franz Liszt, La Lugubre

In collaboration with 
the Hungarian Embassy 
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III. «Φλόγες στο σκοτάδι»

 • 561 κεριά θα ανάψουν κατά μήκος του τείχους του 
 Κάστρου, στη μνήμη των «561 παιδιών» που χάθηκαν 
 στο Ολοκαύτωμα 
 Ώρα: 12:15

 • Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο
  του Ολοκαυτώματος
 Ώρα: 12:30 
 

 • Μουσική Εκδήλωση στην Πλατεία Μαβίλη - 
 H Φιλαρμονική του Δήμου Ιωαννιτών ερμηνεύει τη 
 μπαλάντα του «Μαουτχάουζεν» του Μίκη Θεοδωράκη 
  Ώρα: 13:15

Με την ευγενική χορηγία της Πρεσβείας 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
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Συνδιοργανωτές Εκδηλώσεων: 
Περιφέρεια Ηπείρου

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
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III. «Flames in the darkness»

 • Lighting of 561 candles alongside the Castle of the City 
  (Litany Procession)
   Τime: 12:15

 • Laying of wreaths at the Holocaust Monument 
  Time: 12:30  

 • Music event at Mavili Square  
  The ballad «Mauthauzen Trilogy, by Mikis Theodorakis  

  -in memorial of the Liberation». 
  Performed by the Municipality’s Philharmonic Orchestra 
  Time: 13:15

 With the kind contribution and support of the Embassy 
of The Federal Republic of Germany
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Event Co-organisers: 
Region of Epirus

University of Ioannina
Institute of Joseph and Esther Ganis 

Cultural Center of Ioannina 
Education Regional Directorate of Epirus
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PREMIUM SPONSORS
ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

SPONSORS & SUPPORTERS
ΧΟΡΗΓΟΙ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 


