
Τα Μυστικά του Κάστρου (Secrets of the Castle)

Η λεγόμενη γειτονιά του Κάστρου, είναι μια ιστορική λογοτεχνική 
γειτονιά που περιβάλλεται από τα τείχη του κάστρου που 
προστατεύουν την κεντρική περιοχή της πόλης. Είναι η παλαιότερη 
γειτονιά των Ιωαννίνων και χρονολογείται τουλάχιστον από τον 13ο 
αιώνα. Είναι γεμάτη πετράδια της ιστορίας (βυζαντινή και 
οθωμανική αρχιτεκτονική, ιστορικά και πολιτιστικά σημαντικοί 
χώροι και μνημεία) και ιστορίες των ντόπιων, που σε ορισμένες 
περιπτώσεις κάποιες οικογένεις ζουν σε αυτή τη γειτονιά εδώ και 
πολλές γενιές. Αν και τουριστική, η γειτονιά παραμένει κυρίως 
ανεξερεύνητη και μη επισκέψιμη από τους Γιαννιώτες που μένουν 
έξω από αυτή. Γιατί έτσι; Είναι η ατμόσφαιρα τέτοια ως ένα 
παραδοσιακό χωριό ή είναι τα τείχη που την προστατεύουν και την 
κάνουν να ξεωρίζει; Οι συμμετέχοντες σε αυτήν την εκδήλωση 
ανακάλυψης θα μπορούσαν να βρουν την απάντηση σε αυτό το 
ερώτημα εξερευνώντας τους δρόμους, τα κτίρια, συναντώντας 
ανθρώπους, μαθαίνοντας για ιστορικά σημαντικά πρόσωπα και 
γεγονότα της γειτονιάς, αλλά και με την επίσκεψή τους σε τοπικά 
καταστήματα όπως το κατάστημα Anka με χειροποίητα κοσμήματα, 
μπαρ τεχνών και μουσικής όπως το Fidel καθώς και τοπικά 
καταστήματα με αντίκες.


Το Νησί (The Island)

Οι νησιώτες έχουν εξοικειωθεί από παλιά με την υποδοχή και τη 
φιλοξενία των επισκεπτών στον τόπο τους. Κατά τη διάρκεια των 
εορτασμών των μοναστηριών της, συγκεντρώνονταν στο νησί 
πιστοί από την ευρύτερη περιοχή. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, 
οι κάτοικοι των πολυπολιτισμικών Ιωαννίνων νοίκιαζαν τις βάρκες 
των κατοίκων του νησιού, έπαιρναν μαζί τους φαγητό και μουσικά 
όργανα και έκαναν νυχτερινές βόλτες στη λίμνη με βάρκες κάτω 
από το φως του φεγγαριού. Η λίμνη των Ιωαννίνων είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης των Ιωαννίνων - πολλές 
οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες, 
καθώς και η ιστορία της πόλης, συνδέεται με τη λίμνη. Ωστόσο, το 
νησί και οι κάτοικοί του παραμένουν χωρισμένοι από την υπόλοιπη 
πόλη εξαιτίας ενός φυσικού υδάτινου συνόρου, που δυσκολεύει τις 
συγκοινωνίες κατά καιρούς. Αυτός ο διαχωρισμός επέτρεψε στον 
τόπο να ενσαρκώσει μια μοναδική ατμόσφαιρα, γεμάτη με τοπικούς 
θρύλους, πλούσια ιστορία και σπεσιαλιτέ.




H Παλαιά Αγορά (The Old Town Market)

Το 1869, ο Ρασίμ Πασάς (ο κυβερνήτης της πόλης) διέταξε να 
κάψουν τη φτωχή περιοχή της αγοράς. Περίπου 1000 καταστήματα 
και 800 σπίτια κάηκαν και έπειτα χτίστηκαν τα κτίρια όπως τα 
βλέπουμε τώρα. Ο κεντρικός δρόμος της περιοχής, η οδός 
Ανεξαρτησίας, φιλοξενούσε πολλά μαγαζιά, τα οποία αρχικά 
ανήκαν κυρίως στην εβραϊκή κοινότητα, ήταν μια πολύ επιτυχημένη 
και σημαντική περιφερειακή εμπορική περιοχή. Τώρα, μετά από 
σχεδόν έναν αιώνα ευφορίας, η αγορά υποφέρει και τα 
περισσότερα καταστήματα κλείνουν οριστικά. Αν περπατήσετε σε 
αυτήν την περιοχή το πρωί, θα ανακαλύψετε την 
κοινωνικοοικονομική διαφορά αυτής της γειτονιάς σε σύγκριση με 
την υπόλοιπη πόλη. Πάρετε μια γεύση του πώς ήταν παλιά η 
γειτονιά, συναντήστε τους ντόπιους που εξακολουθούν να αγαπούν 
αυτή τη γειτονιά και έχουν τις τσέπες τους γεμάτες ιστορίες. Από 
την άλλη, αργά τα απογεύματα και τα βράδια, θα βρείτε αυτή τη 
γειτονιά ζωντανή και γεμάτη κόσμο όλων των γενεών, που έρχονται 
για να απολαύσουν τα πολλά καφέ, μπαρ και σνακ εστιατόρια που 
γεμίζουν τους δρόμους της αγοράς της παλιάς πόλης.


Η Περιπέτεια του Δάσους (The Forest Adventure)

Η πόλη των Ιωαννίνων βρίσκεται στην καρδιά της πιο άγριας 
περιοχής της Ελλάδας. Περιτριγυρισμένη από βουνά και δάση, τα 
Ιωάννινα ήταν σε μεγάλο βαθμό απομονωμένα και ιδιαίτερα 
παραδοσιακά και, ακόμα και τώρα, η «σιωπηλή γειτονιά του 
κέντρου της πόλης» προσφέρει ένα παράθυρο στον τοπικό τρόπο 
ζωής των ανθρώπων, που συνδέεται βαθιά με τις παραδόσεις, τις 
σημαντικές πολιτιστικές αξίες, την εκτίμηση στη φύση και το ήρεμο 
πνεύμα της κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας, οι 
συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν την τοπική ιστορία, την τέχνη, 
τους ανθρώπους και τη φύση. Τέλος, θα εξερευνήσουν τα γαλήνια 
σύνορα της πόλης, το δάσος των Ιωαννίνων, θα μάθουν τι σημαίνει 
το δάσος για τους ντόπιους 



