
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πολιτιστικό
Καλοκαίρι

2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πολιτιστικό
Καλοκαίρι

2022

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ



Κυριακή 31 Ιουλίου 2022 Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ» 

Η «ΘΕΑΜΑ ΑΚΡΟΠΟΛ» παρουσιάζει τον «ΚΟΥΡΕΑ ΤΗΣ ΣΕ-
ΒΙΛΛΗΣ» του Μπομαρσέ, με το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, σε 
σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου. Ο περίφημος Φίγκαρο εμφα-
νίζεται για πρώτη φορά στη θεατρική πινακοθήκη ως ένας 
μυθικός  χαρακτήρας τυχοδιώκτη πονηρού καταφερτζή αλλά 
και ονειροπόλου ο οποίος ήταν προάγγελος μιας επανάστασης 
που έμελλε να αλλάξει τον κόσμο. Στην ιστορία του έργου 
μπαίνει ανάμεσα στη διαμάχη του γέρο Ντοτόρε Μπαρτόλο 
και του νεότερού του κόμη Αλμαβίβα που μάχονται για το 
ποιος θα καταφέρει να παντρευτεί την πανέμορφη Ροζίνα. 
Παρά τις μάταιες προφυλάξεις του Μπαρτόλο ο Φίγκαρο με τα πανέξυπνα τεχνάσματά του 
καταφέρνει να κερδίσει ο αριστοκράτης κόμης Αλμαβίβα την  πανέμορφη Ροζίνα κι ως εκ 
τούτου στο τέλος να νικήσει ο έρωτας. Εισιτήριο: 20€ κανονικό, 15€ μειωμένο

Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”,  Ώρα Έναρξης 21:30

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ» 

Με αφορμή την ταφή των πρώτων νεκρών του Πελοποννησι-
ακού πολέμου, ο Περικλής, εκφώνησε το Φθινόπωρο του 431 
π.χ. στο Δημόσιο Σήμα, (Κεραμεικός) την ωραιότερη περιοχή 
της Αθήνας, όπως λέει ο Θουκυδίδης τον επιτάφιο λόγο για 
τους θανόντες στρατιώτες των Αθηναίων. Λόγος, ο οποί-

ος κατέγραψε την πιο σημαντική πο-
λιτική επιλογή της ανθρώπινης σκέψης 
στην προσπάθεια της αναζήτησης ενός 
ιδανικού πολιτεύματος. "Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ" 
του Περικλή, του Θουκυδίδη είναι το 
μοναδικό κείμενο στην πολιτική και 
πολιτισμική ιστορία της ανθρωπότητας, 
που καταγράφει με τον νου και με 
την καρδιά, τι σημαίνει Δημοκρατία και 
ποιος είναι ο σκοπός της. Με μια μονα-
δική ερμηνεία από την ηθοποιό Ιωάννα 
Σπανού. Η παράσταση που χάρισε το 
Βραβείο Σκηνοθεσίας «Κάρολος Κουν» 
στον Δ. Αβδελιώδη. Είσοδος Ελεύθερη

Αρχαίο Θέατρο Αίγειρας, Ώρα Έναρξης 19:00



Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ STRINGS IN MOTION

Μια πολύ σημαντική εκδήλωση θα κλείσει τις δράσεις του 1ου 
Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Αίγειρας, με την συναυλία της 
Διεθνής Ακαδημίας Εγχόρδων Strings in Motion,  Ένα σύνολο 
εγχόρδων από καθηγητές και εξαίρετους διεθνείς σπουδαστές 
της πασίγνωστης Μουσικής Ακαδημίας Mozarteum του Salzburg 
Αυστρίας, που είναι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μουσικά 
ιδρύματα του κόσμου. Λαμπρά ταλέντα της σημερινής Ελλάδας 

που διαπρέπουν εκτός των συνόρων, συμπράττουν με νέους μουσικούς από την Κεντρική 
Ευρώπη, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Νότιο Κορέας και φυσικά από την χώρα μας, υπό 
την καθοδήγηση του διεθνούς φήμης Έλληνα βιολονίστα και παιδαγωγού Χρήστου Κανέττη.

Αρχαίο Θέατρο Αίγειρας, Ώρα Έναρξης 20:00 - Είσοδος Ελεύθερη

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ»

Η παιδική σκηνή του Γιάννη Παπαθανασίου και η εταιρεία 
παραγωγής DOMINUS παρουσιάζουν το έργο του Ιούλιου 
Βέρν που ταξιδεύει πάντα μικρούς και μεγάλους «Ο Γύρος 
του Κόσμου σε 80 ημέρες». Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους 
η Ναταλία Δραγούμη και ο Μέμος Μπεγνής. Χαρακτηριστικό 
της παράστασης είναι ότι παρουσιάζεται σε παιδική σκηνή η 
πρωτοποριακή και φαντασμαγορική τεχνοτροπία 3D mapping 
projection. Εισιτήριο: 12€ κανονικό, 10€ προπώληση

Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”, Ώρα Έναρξης 21:15

SUMMER MUSIC DAY 

Καθώς η μουσική εισέρχεται στη σιωπή και τη σπάει, γονιμο-
ποιώντας τη με συχνότητες ιαματικές, έτσι κι εμείς, γινόμα-
στε φορείς της δημιουργικής της φύσης, προετοιμάζοντας το 
έδαφος για μυστικές ενώσεις μεταξύ των ανθρώπων! Συμμε-
τέχουν: Γιάννης Σημαιόπουλος, Queen & The Soul, Gobey & 
P–Gial και Spyros Simatis (dj set). Είσοδος ελεύθερη

Σκαλάκια Φιλοποίμενος, Ώρα Έναρξης 20:00

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ STRINGS IN MOTION

Μια πολύ σημαντική εκδήλωση θα κλείσει τις δράσεις του 1ου 
Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Αίγειρας, με την συναυλία της 
Διεθνής Ακαδημίας Εγχόρδων Strings in Motion,  Ένα σύνολο 
εγχόρδων από καθηγητές και εξαίρετους διεθνείς σπουδαστές 
της πασίγνωστης Μουσικής Ακαδημίας Mozarteum του Salzburg 
Αυστρίας, που είναι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα μουσικά 
ιδρύματα του κόσμου. Λαμπρά ταλέντα της σημερινής Ελλάδας 

που διαπρέπουν εκτός των συνόρων, συμπράττουν με νέους μουσικούς από την Κεντρική 
Ευρώπη, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Νότιο Κορέας και φυσικά από την χώρα μας, υπό 

Η παιδική σκηνή του Γιάννη Παπαθανασίου και η εταιρεία 
παραγωγής DOMINUS παρουσιάζουν το έργο του Ιούλιου 
Βέρν που ταξιδεύει πάντα μικρούς και μεγάλους «Ο Γύρος Βέρν που ταξιδεύει πάντα μικρούς και μεγάλους «Ο Γύρος 
του Κόσμου σε 80 ημέρες». Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους 
η Ναταλία Δραγούμη και ο Μέμος Μπεγνής. Χαρακτηριστικό 
της παράστασης είναι ότι παρουσιάζεται σε παιδική σκηνή η 
πρωτοποριακή και φαντασμαγορική τεχνοτροπία 3D mapping 

Καθώς η μουσική εισέρχεται στη σιωπή και τη σπάει, γονιμο-
ποιώντας τη με συχνότητες ιαματικές, έτσι κι εμείς, γινόμα-
στε φορείς της δημιουργικής της φύσης, προετοιμάζοντας το 
έδαφος για μυστικές ενώσεις μεταξύ των ανθρώπων! Συμμε-
τέχουν: Γιάννης Σημαιόπουλος, Queen & The Soul, Gobey & 

παραγωγής DOMINUS παρουσιάζουν το έργο του Ιούλιου 
Βέρν που ταξιδεύει πάντα μικρούς και μεγάλους «Ο Γύρος 



Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ»

Μπορεί να είναι σύγχρονο ένα παραμύθι που γράφτηκε χιλιάδες 
χρόνια πριν; Ναι, αν μιλάμε για τον Αίσωπο, ο οποίος παραμέ-
νει διαχρονικός και ψυχαγωγικός στο πέρασμα των αιώνων. Τα 
παραμύθια του παραμένουν τα πλέον δημοφιλή, αντέχουν στον 
χρόνο και μας δίνουν μαθήματα ζωής. Σ’ αυτές τις αγαπημένες 
ιστορίες των παιδιών  ανήκει και "Ο λαγός και η Χελώνα", που 
μας μαθαίνει με βιωματικό τρόπο ότι το φυσικό ταλέντο δεν 
αρκεί και συχνά η κοπιαστική προσπάθεια κερδίζει. Έτσι η υπο-
μονετική χελώνα μας, η Σταματία, θα κερδίσει τον αλαζονικό 
λαγό, τον Γρηγόρη στον αγώνα δρόμου, που θα διαγωνιστούν. 
Οι ηθοποιοί παίζουν και τραγουδούν με ζωντανή μουσική επί 
σκηνής και ταξιδεύουν τα παιδιά σ’ έναν κόσμο γεμάτο γνώση, 
χαρά, σοφία και φαντασία. Απο την παιδική σκηνή Γιάννη Χρι-
στόπουλου. Εισιτήριο: 9€ κανονικό, 8€ προπώληση

Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”, Ώρα Έναρξης 21:00

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΑΣΤΕΡΟΠΑΙΔΟ»

Το θέατρο ELIART και η Παιδική Σκηνή ΚΙΒΩΤΟΣ του Γιώργου 
Φρατζεσκάκη, παρουσιάζουν ένα πολύ τρυφερό παραμύθι που 
μιλάει για τη σημασία τού να είναι κανείς όμορφος στην ψυχή 
και όχι στο πρόσωπο, γεμάτο συγκίνηση και γέλιο, ανεβα-
σμένο για μικρούς και μεγάλους. Μια νύχτα του χειμώνα, την 
ώρα που πέφτει ένα αστέρι από τον ουρανό, ένας φτωχός ξυ-
λοκόπος βρίσκει μέσα στο δάσος ένα παιδί. Το παίρνει και το 

μεγαλώνει σπίτι του μαζί με τη γυναίκα 
του. Το Αστερόπαιδο, όπως το φωνάζουν, 
με τα χρόνια γίνεται ένα πολύ όμορφο 
μα πολύ δύστροπο και κακό παιδί. Κοροϊ-
δεύει τους ανάπηρους, περιφρονεί τους 
φτωχούς, ώσπου φτάνει στο σημείο ν’ 
αρνηθεί την ίδια του τη μάνα, που φτάνει με τη μορφή μιας ζητιάνας 
στην αυλή του σπιτιού του. Αυτή του η πράξη το κάνει να μην είναι 
πια όμορφο στα μάτια των άλλων και μπαίνει σε μια περιπέτεια να της 
ζητήσει συγνώμη. Εισιτήριο: 10€ κανονικό, 8€ προπώληση
 
Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”, Ώρα Έναρξης 21:00



Σάββατο 6 Αυγούστου 2022 

Κυριακή 7 Αυγούστου 2022 

Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 

«Η ΜΑΝΑ ΣΜΥΡΝΗ» 

Ο πολιτιστικός σύλλογος ΠερίΤΕΧΝΩΝ παρουσιάζει στο 
υπαίθριο θέατρο «Γιώργος Παππάς», την μουσικοαφηγημα-
τική εκδήλωση «Η μάνα Σμύρνη», ένα αφιέρωμα στα 100 
χρόνια από την καταστροφή της. Πρόκειται για μια παρά-
σταση - πρόζα, με μουσική, αφηγηματικό λόγο, τραγούδι, 
εικόνα. Είσοδος ελεύθερη

Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”
Ώρα Έναρξης 21:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ «ΣΑΝ ΤΑ ΤΡΕΛΑ ΠΟΥΛΙΑ…» 

Ο Χορευτικός Όμιλος Αιγίου τιμά το έτος μνήμης προσφυ-
γικού ελληνισμού και παρουσιάζει την εκδήλωση «Σαν τα 
τρελά πουλιά…» με μουσική και χορούς από Κωνσταντινού-
πολη, Σμύρνη, Ερυθραία και Προποντίδα. Με έμφαση στους 
πρόσφυγες του Αιγίου και σε συνεργασία με αρμόδιους φο-
ρείς, ο Χορευτικός Όμιλος Αιγίου έχει ερευνήσει, σχεδιάσει, 
επιμεληθεί και θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στοιχεία που 
θα εγείρουν μνήμες και συγκίνηση. Είσοδος Ελεύθερη

Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”, Ώρα Έναρξης 21:00

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ  

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχεται και φέτος το καλοκαίρι, με νέα 
μπάντα, με τα καινούρια τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη που 
πρόσφατα κυκλοφόρησαν σε ένα album με τίτλο «ΤΙ ΝΑ ΛΕΜΕ 
ΤΩΡΑ» αλλά και με όσα έχουμε αγαπήσει μέχρι τώρα σε μια 
περιοδεία σε όλη την Ελλάδα! Εισιτήριο: 15€

Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”
Ώρα Έναρξης 21:30

Ο πολιτιστικός σύλλογος ΠερίΤΕΧΝΩΝ παρουσιάζει στο 
υπαίθριο θέατρο «Γιώργος Παππάς», την μουσικοαφηγημα-
τική εκδήλωση «Η μάνα Σμύρνη», ένα αφιέρωμα στα 100 
χρόνια από την καταστροφή της. Πρόκειται για μια παρά-
σταση - πρόζα, με μουσική, αφηγηματικό λόγο, τραγούδι, 

Ο Χορευτικός Όμιλος Αιγίου τιμά το έτος μνήμης προσφυ-
γικού ελληνισμού και παρουσιάζει την εκδήλωση «Σαν τα 
τρελά πουλιά…» με μουσική και χορούς από Κωνσταντινού-
πολη, Σμύρνη, Ερυθραία και Προποντίδα. Με έμφαση στους 
πρόσφυγες του Αιγίου και σε συνεργασία με αρμόδιους φο-
ρείς, ο Χορευτικός Όμιλος Αιγίου έχει ερευνήσει, σχεδιάσει, 
επιμεληθεί και θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στοιχεία που 

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχεται και φέτος το καλοκαίρι, με νέα 
μπάντα, με τα καινούρια τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη που 
πρόσφατα κυκλοφόρησαν σε ένα album με τίτλο «ΤΙ ΝΑ ΛΕΜΕ 
ΤΩΡΑ» αλλά και με όσα έχουμε αγαπήσει μέχρι τώρα σε μια 

ρείς, ο Χορευτικός Όμιλος Αιγίου έχει ερευνήσει, σχεδιάσει, 
επιμεληθεί και θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στοιχεία που 

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχεται και φέτος το καλοκαίρι, με νέα 



Σάββατο 6 Αυγούστου 2022 

Κυριακή 7 Αυγούστου 2022 

Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο ΑΛΑΝΤΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΛΥΧΝΑΡΙ»

Ο Αλαντίν ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι με όπλο του την αθωότη-
τα και με στόχο του να κερδίσει τη ζωή και την αγάπη. Σύμμα-
χοί του το Τζίνι του Λυχναριού και το πιθηκάκι του ο Αμπού. 
Εχθρός του ο Βεζίρης Τζαφάρ που διεκδικεί για τον εαυτό του 
τα μυθικά πλούτη του βασιλείου και το θρόνο. Απο το Θέατρο 
Μαριονέτας "ΓΚΟΤΣΗ". Εισιτήριο: 7€ κανονικό, 5€ μειωμένο

Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”, Ώρα Έναρξης 21:00

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» 

Η Αντιγόνη του Σοφοκλή, αποτελεί για πολλούς το κορυφαίο 
κείμενο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και ένα από τα 
κορυφαία κείμενα όλων των εποχών. Την σκηνοθεσία υπο-
γράφει ο Τσέζαρις Γκραουζίνις. Tο ρόλο του Κρέοντα ερμη-
νεύει ο Βασίλης Μπισμπίκης και της Αντιγόνης η Έλλη Τρίγγου.
Εισιτήριο: 20€ κανονικό, 17€ μειωμένο 

Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”, Ώρα Έναρξης 21:30

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ 

Συμμετέχουν: Μιχάλης Βασιλείου, Δήμητρα Θανοπούλου,
Παναγιώτης Τρίψας και Βασίλης Σκανδάμης. Είσοδος Ελεύθερη

Σελιανίτικα, Ώρα Έναρξης 21:30

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”, Ώρα Έναρξης 21:30, Ώρα Έναρξης 21:30

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΠΛΕ 

Διοργάνωση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
Τομέας Πολιτισμού Π.Ε. Αχαΐας.  Είσοδος Ελεύθερη

Διακοπτό, Ώρα Έναρξης 21:30



ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΑΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΑΙ»

Μια θεατρική κωμωδία που πραγματεύεται την Επιστροφή 
των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Λονδίνο. 1ο Επεισό-
διο:  Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ. Πρόκειται για την ιστορία 
δυο άστεγων αφελών μικροκακοποιών, που αποφασίζουν 
να κλέψουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα από το Βρετανικό 
μουσείο και να επιστέψουν στον τόπο που γεννήθηκαν. 
Δεν είναι όμως τόσο εύκολο όσο νομίζουν, καθώς αυτό 
που κλέβουν από την Αγγλία, αυτό που τους ακολουθεί, 
αλλά και αυτό που τους περιμένει πίσω στην Ακρόπολη, θα 

τους βάλει σε πολύ μεγάλους μπελάδες καθώς τι πιστεύετε πως θα γινόταν, αν κατά ένα 
περίεργο και πρωτοφανές τρόπο ζωντάνευαν οι Καρυάτιδες και τους έπαιρναν στο κυνήγι;
Εισιτήριο: 12€ κανονικό (10€ προπώληση), 10€ μειωμένο (8€ προπώληση)

Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”
Ώρα Έναρξης 21:00

Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΗΛΕΚΤΡΑ»

Την ανατρεπτική Ηλέκτρα του Ευριπίδη παρουσιάζουν το 
καλοκαίρι 2022 οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη σε μετά-
φραση Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία Γιώργου Λύρα σε 
περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, με την Μαρία Κίτσου 
και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο στους ρόλους της Ηλέκτρας 
και του Ορέστη αντίστοιχα. Στον ρόλο του Παιδαγωγού ο 
Γιώργος Κωνσταντίνου. Η Ηλέκτρα του Ευριπίδη είναι ένα 
πρωτοποριακό και αμφιλεγόμενο έργο, γέννημα μιας επο-
χής όπου όλες οι βεβαιότητες έχουν γίνει αβεβαιότητες. 
Ο ποιητής δεν διστάζει να παρουσιάσει επί σκηνής τη δική 
του εκδοχή του μύθου, με τους ήρωές του σε έναν κόσμο 
ρεαλιστικής καθημερινότητας να θέτουν επιτακτικά ζητήματα 
πάνω στις έννοιες της εκδίκησης, της δικαιοσύνης, της ηθικής 
σύγκρουσης, του πάθους. Μια noir εκδοχή του μύθου, μια 
τραγωδία εκδίκησης αλλά ταυτόχρονα ένα έργο βαθιά, συ-
γκλονιστικά ανθρώπινο. Εισιτήριο: 20€ κανονικό, 15€ μειωμένο 

Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”, Ώρα Έναρξης 21:30

Την ανατρεπτική Ηλέκτρα του Ευριπίδη παρουσιάζουν το 
καλοκαίρι 2022 οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη σε μετά-
φραση Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία Γιώργου Λύρα σε 
περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, με την Μαρία Κίτσου 
και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο στους ρόλους της Ηλέκτρας 
και του Ορέστη αντίστοιχα. Στον ρόλο του Παιδαγωγού ο 
Γιώργος Κωνσταντίνου. Η Ηλέκτρα του Ευριπίδη είναι ένα 
πρωτοποριακό και αμφιλεγόμενο έργο, γέννημα μιας επο-
χής όπου όλες οι βεβαιότητες έχουν γίνει αβεβαιότητες. 
Ο ποιητής δεν διστάζει να παρουσιάσει επί σκηνής τη δική 
του εκδοχή του μύθου, με τους ήρωές του σε έναν κόσμο 
ρεαλιστικής καθημερινότητας να θέτουν επιτακτικά ζητήματα 
πάνω στις έννοιες της εκδίκησης, της δικαιοσύνης, της ηθικής 
σύγκρουσης, του πάθους. Μια noir εκδοχή του μύθου, μια 
τραγωδία εκδίκησης αλλά ταυτόχρονα ένα έργο βαθιά, συ-

Εισιτήριο: 20€ κανονικό, 15€ μειωμένο

διο:  Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ. Πρόκειται για την ιστορία 
δυο άστεγων αφελών μικροκακοποιών, που αποφασίζουν 
να κλέψουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα από το Βρετανικό 
μουσείο και να επιστέψουν στον τόπο που γεννήθηκαν. 
Δεν είναι όμως τόσο εύκολο όσο νομίζουν, καθώς αυτό 
που κλέβουν από την Αγγλία, αυτό που τους ακολουθεί, 
αλλά και αυτό που τους περιμένει πίσω στην Ακρόπολη, θα 

τους βάλει σε πολύ μεγάλους μπελάδες καθώς τι πιστεύετε πως θα γινόταν, αν κατά ένα 
περίεργο και πρωτοφανές τρόπο ζωντάνευαν οι Καρυάτιδες και τους έπαιρναν στο κυνήγι;

Μια θεατρική κωμωδία που πραγματεύεται την Επιστροφή 
των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Λονδίνο. 1ο Επεισό-
διο:  Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ. Πρόκειται για την ιστορία 

Εισιτήριο: 20€ κανονικό, 15€ μειωμένο

διο:  Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ. Πρόκειται για την ιστορία 
δυο άστεγων αφελών μικροκακοποιών, που αποφασίζουν 
να κλέψουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα από το Βρετανικό 
μουσείο και να επιστέψουν στον τόπο που γεννήθηκαν. 



Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

«Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ»

Ο σκηνικός μονόλογος του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου, συν-
δυασμένος με πρωτότυπη μουσική σύνθεση του μαέστρου Θοδωρή 
Λεμπέση. Το ρόλο της Γυναίκας με τα Μαύρα, διαβάζει η ηθοποιός 
Όλια Λαζαρίδου, με τη συνοδεία της Ορχήστρας Δωματίου. Μια 
γυναίκα αναπολεί τη ζωή της μέσα από τις αναμνήσεις της. Την επι-
σκέπτεται ένας φανταστικός νεαρός άντρας και ξεκινάει μια εξομο-
λόγηση μιας ζωής που πέρασε. Μιας ζωής με στιγμές φωτεινές αλλά 
και σκοτεινές. Ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις και εικόνες. Ο άντρας 
δεν της απαντά ποτέ. Παραμένει σιωπηλός, όπως σιωπηλά παραμέ-
νουν όλα γύρω της πια. Ένα κείμενο εμβληματικό της πρόθεσης του 
ποιητή να «ξανακάνει την ποίηση να βλέπεται και να ακούγεται...» 
όπως ο ίδιος έλεγε. Την βραδιά σκηνοθετεί ο Λευτέρης Γιοβανίδη.

Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”, Ώρα Έναρξης 21:00 - Είσοδος Ελεύθερη 

«Ο ΛΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ 

Μουσική και λόγος μας ξεναγούν σ’ ένα οδοιπορικό που ισορροπεί 
διαρκώς ανάμεσα στο αληθινό και το φανταστικό, συνδυάζοντας 
τη μουσική με το λόγο. Συντελεστές: Λυρικοί τραγουδιστές: Άννα 
Στυλιανάκη (σοπράνο) Δημήτρης Πακσόγλου (τενόρος), Αφηγητής: 
Χριστόδουλος Στυλιανού, Μουσική ενορχήστρωση και διεύθυνση 
ορχήστρας: Θοδωρής Λεμπέσης, Σκηνοθετική επιμέλεια: Λευτέρης 
Ντρούβας, συνοδεύει ορχήστρα δωματίου. Είσοδος ελεύθερη

Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”, Ώρα Έναρξης 21:00

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

«Ο ΛΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ «Ο ΛΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ 

ΓΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ «ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ 2022»

Τα Οινοξένεια σας υποδέχονται στον πανέμορφο κήπο του Πολι-
τιστικού Κέντρου Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης»! Γνωρίστε τους εκλε-
κτούς οίνους της Αιγιάλειας, κάνοντας γευσιγνωσία οίνων από τα 
11 οινοποιεία της περιοχής. Είσοδος ελεύθερη

Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου "Αλέκος Μέγαρης", Ώρα Έναρξης 20:00



Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022 

Σάββατο 20 Αυγούστου 2022 

Κυριακή 21 Αυγούστου 2022 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ»

Για πρώτη φορά ανεβαίνει στην Ελλάδα το επιτυχημένο θεατρικό 
έργο “Los Neighbours de Arriba" του Ισπανού συγγραφέα Σέσκ Γκέϊ. 
Πρόκειται για μια έξυπνη «οργασμική κωμωδία» που αφορά όλον 
τον κόσμο, αφού έχει θέμα τον γάμο, τις μακροχρόνιες σχέσεις και 
το αιώνιο πρόβλημα των ζευγαριών: την αναζωπύρωση της αγάπης 
και του σεξ, με όλα τα ξεκαρδιστικά επακόλουθα! Πρωταγωνιστούν: 
Θάνος Μπίρκος, Δημήτρης Σταρόβας, Νικολέττα Καρρά, Γιώργος 
Κοψιδάς και Σοφία Μανωλάκου. Εισιτήριο: 20€ κανονικό, 15€ μειωμένο  

Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”, Ώρα Έναρξης 21:00

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»

Με αφορμή τα 100 χρόνια που συμπληρώνονται από την Γενοκτονία 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος, ο γνω-
στός μας ήρωας, ο Καραγκιόζης θα μας ‘‘ταξιδέψει’’ στην ιστορία 
της Σμύρνης. Από το Θέατρο Σκιών της οικογένειας Σπυρόπουλου. 
Εισιτήριο: 6€ 

Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”, Ώρα Έναρξης 21:00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ»

Μία μεγάλη παραγωγή με ανεπανάληπτα κοστούμια και σκηνικά. 
Αυτή είναι η Μαδαγασκάρη, η ταινία που αγαπήσαμε στο σινεμά για 
τα αξιολάτρευτα και τόσο ανθρώπινα ζωάκια της, που αποφασίζουν 
να το σκάσουν από το ζωολογικό κήπο όπου ζουν και να επιστρέ-
ψουν στην άγρια φύση, με οδηγό μία δαιμόνια συμμορία πιγκουίνων! 
Κάπως έτσι ξεκινά μία ιστορία γεμάτη ευτράπελα, με τετράποδους 
ήρωες που μοιάζουν όλο και πιο ανθρώπινοι, γεμάτοι με τις εμμονές 
και τις φοβίες μας, και τόσο αστείοι στη διαδρομή τους προς το δικό 
τους παράδεισο. Πρωταγωνιστούν: Ίαν Στρατής, Αρσένιος Γαβριηλί-
δης, Έμιλυ Λυμπεροπούλου και ο Γιάννης Ζαραγκάλης. Εισιτήριο: 12€
 
Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”, Ώρα Έναρξης 21:00

Με αφορμή τα 100 χρόνια που συμπληρώνονται από την Γενοκτονία 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος, ο γνω-
στός μας ήρωας, ο Καραγκιόζης θα μας ‘‘ταξιδέψει’’ στην ιστορία 
της Σμύρνης. Από το Θέατρο Σκιών της οικογένειας Σπυρόπουλου. 

Μία μεγάλη παραγωγή με ανεπανάληπτα κοστούμια και σκηνικά. 
Αυτή είναι η Μαδαγασκάρη, η ταινία που αγαπήσαμε στο σινεμά για 
τα αξιολάτρευτα και τόσο ανθρώπινα ζωάκια της, που αποφασίζουν 
να το σκάσουν από το ζωολογικό κήπο όπου ζουν και να επιστρέ-
ψουν στην άγρια φύση, με οδηγό μία δαιμόνια συμμορία πιγκουίνων! 
Κάπως έτσι ξεκινά μία ιστορία γεμάτη ευτράπελα, με τετράποδους 
ήρωες που μοιάζουν όλο και πιο ανθρώπινοι, γεμάτοι με τις εμμονές 
και τις φοβίες μας, και τόσο αστείοι στη διαδρομή τους προς το δικό 
τους παράδεισο. Πρωταγωνιστούν: Ίαν Στρατής, Αρσένιος Γαβριηλί-

Εισιτήριο: 12€

Για πρώτη φορά ανεβαίνει στην Ελλάδα το επιτυχημένο θεατρικό 
έργο “Los Neighbours de Arriba" του Ισπανού συγγραφέα Σέσκ Γκέϊ. 
Πρόκειται για μια έξυπνη «οργασμική κωμωδία» που αφορά όλον 
τον κόσμο, αφού έχει θέμα τον γάμο, τις μακροχρόνιες σχέσεις και 
το αιώνιο πρόβλημα των ζευγαριών: την αναζωπύρωση της αγάπης 
και του σεξ, με όλα τα ξεκαρδιστικά επακόλουθα! Πρωταγωνιστούν: 
Θάνος Μπίρκος, Δημήτρης Σταρόβας, Νικολέττα Καρρά, Γιώργος 

Εισιτήριο: 20€ κανονικό, 15€ μειωμένο  

Μία μεγάλη παραγωγή με ανεπανάληπτα κοστούμια και σκηνικά. 
Αυτή είναι η Μαδαγασκάρη, η ταινία που αγαπήσαμε στο σινεμά για 
τα αξιολάτρευτα και τόσο ανθρώπινα ζωάκια της, που αποφασίζουν 
να το σκάσουν από το ζωολογικό κήπο όπου ζουν και να επιστρέ-
ψουν στην άγρια φύση, με οδηγό μία δαιμόνια συμμορία πιγκουίνων! 
Κάπως έτσι ξεκινά μία ιστορία γεμάτη ευτράπελα, με τετράποδους 
ήρωες που μοιάζουν όλο και πιο ανθρώπινοι, γεμάτοι με τις εμμονές 
και τις φοβίες μας, και τόσο αστείοι στη διαδρομή τους προς το δικό 
τους παράδεισο. Πρωταγωνιστούν: Ίαν Στρατής, Αρσένιος Γαβριηλί-

Μία μεγάλη παραγωγή με ανεπανάληπτα κοστούμια και σκηνικά. 
Αυτή είναι η Μαδαγασκάρη, η ταινία που αγαπήσαμε στο σινεμά για 

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

Για πρώτη φορά ανεβαίνει στην Ελλάδα το επιτυχημένο θεατρικό 
έργο “Los Neighbours de Arriba" του Ισπανού συγγραφέα Σέσκ Γκέϊ. 
Πρόκειται για μια έξυπνη «οργασμική κωμωδία» που αφορά όλον 
τον κόσμο, αφού έχει θέμα τον γάμο, τις μακροχρόνιες σχέσεις και 
το αιώνιο πρόβλημα των ζευγαριών: την αναζωπύρωση της αγάπης 
και του σεξ, με όλα τα ξεκαρδιστικά επακόλουθα! Πρωταγωνιστούν: 
Θάνος Μπίρκος, Δημήτρης Σταρόβας, Νικολέττα Καρρά, Γιώργος 
Κοψιδάς και Σοφία Μανωλάκου. 

Για πρώτη φορά ανεβαίνει στην Ελλάδα το επιτυχημένο θεατρικό 

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ



Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022 

Σάββατο 20 Αυγούστου 2022 

Κυριακή 21 Αυγούστου 2022 

Τρίτη 23 Αυγούστου 2022

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

Τρίτη 23 Αυγούστου 2022Τρίτη 23 Αυγούστου 2022

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ»

Το Θέατρο Πορεία σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης 
παρουσιάζουν τον Προμηθέα Δεσμώτη, του Αισχύλου, σε με-
τάφραση Γιώργου Μπλάνα και σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη. Στην 
τραγωδία, ο Αισχύλος πραγματεύεται την αντίσταση του αλυ-
σοδεμένου στον Καύκασο Προμηθέα, να υποκύψει στο θέλημα 
του «ανελέητου» Διός. Πρόκειται για μία σπαρακτική επίκληση 
του πάσχοντος Θεού για τον άνθρωπο. Μία επίκληση ενιαία, 
με συνεχή κλιμάκωση από την αρχή ως το τέλος, για τον 
άνθρωπο. Ένας ασταμάτητος αγώνα κατά της δύναμης της 
εξουσίας. Τον ρόλο του Προμηθέα ερμηνεύει ο Γιάννης Στάνκογλου, τον ρόλο του Ωκεανού 
ο Αλέκος Συσσοβίτης και τον ρόλο του Ερμή ο Ιωάννης Παπαζήσης. Μουσικός επί σκηνής: 
Σταμάτης Φουσέκης. Εισιτήριο: 20€ κανονικό, 15€ μειωμένο 

Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”, Ώρα Έναρξης 21:00

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠ’ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ»
 
Η θρυλική και πιο επιτυχημένη παράσταση των τελευταίων 
ετών, η οποία φέτος σημείωσε και μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, 
ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία ανά την Ελλάδα, σε 
σκηνοθεσία Σταύρου Καραγιάννη. Παίζουν: Ελισάβετ Κωνστα-
ντινίδου, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Βασίλης Κούκουρας, Σοφία 
Παυλίδου, Κώστας Καζάκας, Νατάσα Κοτσοβού, Χριστίνα Πε-
τρολέκα, Ντανιέλ Νούρκα και ο Πάνος Σταθακόπουλος.
 
Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”, Ώρα Έναρξης 21:00 - Εισιτήριο: 20€ κανονικό, 15€ μειωμένο

Τρίτη 23 Αυγούστου 2022

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

Τρίτη 23 Αυγούστου 2022Τρίτη 23 Αυγούστου 2022

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΟΥΡΕΑΣ»

Ο Καραγκιόζης μαθαίνει την τέχνη του Κουρέα στο σύγχρονο 
κομμωτήριο του Χατζηαβάτη. Σ’ αυτή την παράσταση θα παρε-
λάσουν όλοι οι ήρωες του Θεάτρου Σκιών, που άλλοι θα πάνε 
για μαλλί και άλλοι θα βγούνε κουρεμένοι!!! Από το Θέατρο 
Σκιών Αθανασίου. Δώρο σε κάθε παιδί. Εισιτήριο: 6€ 
 
Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”, Ώρα Έναρξης 21:00



Κυριακή 28 Αυγούστου 2022

Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ»
 

Πορεία ζωής από τη θάλασσα του Μαρμαρά στο Αίγιο.
Μια παράσταση με τη συμμετοχή της Λυδίας Κονιόρδου, σε 
κείμενο της Μαρίας Παναγιωτακοπούλου και μουσική του 
Σάκη Παπαδημητρίου. Η κορυφαία ηθοποιός θα ενώσει με 
την επιβλητική της αφήγηση τις ιστορίες των μικρασιατών 
Αιγιωτών προσφύγων σε μια ενιαία ιστορία που αποτελεί 
διαχρονικά την πορεία ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Την 
πλαισιώνουν οι: Νίκος Παρασκευόπουλος, Ειρήνη Γρέκα, Ιω-
άννα Στεφανάτου, Βαρβάρα Σεφέρη, Σπύρος Γεωργίου και 
Τρύφωνας Μπάρκας. Μουσικοί επί σκηνής θα είναι ο Τάκης 
Φαραζής στο πιάνο και ο Σάκης Παπαδημητρίου σε έγχορδα 
και πνευστά παραδοσιακά όργανα. Τα τραγούδια θα ερ-
μηνεύσουν η Έλενα Λεώνη και η Δώρα Πετρίδη. Κέρασμα 
οίνων της Αιγιάλειας. Είσοδος ελεύθερη
 
Υπαίθριο Θέατρο “Γ. ΠΑΠΠΑΣ”, Ώρα Έναρξης 20:30

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ «ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ 2022» 

• Η σεφ Ντίνα Νικολάου παρουσιάζει την χρήση της σταφίδας 
στην μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Μας ετοιμάζει ζωντανά 
συνταγές με σταφίδα.

• Συναυλία με τους Sabotaz. 

• Παρουσίαση και γευσιγνωσία οίνων από τους πρωταγωνιστές 
των εκδηλώσεων: τα Οινοποιεία του Δικτύου Οινοξένεια. 

Είσοδος ελεύθερη

Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Μυρτιάς Αιγίου
Ώρα Έναρξης 20:00


