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K Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι    
Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Mε όραμα και δημιουργικότητα χαράζουμε νέα 
μονοπάτια για την προσφορά της ΠΔΕ στον 
Πολιτισμό.

Με ευαισθησία και σεβασμό στα ήθη, στα έθιμα 
και στις παραδόσεις, σχεδιάσαμε το πρώτο ενιαίο 
πρόγραμμα Πολιτισμού που θα υλοποιήσει η ΠΔΕ 
κατά την καλοκαιρινή και φθινοπωρινή περίοδο. 

Αυτό ασφαλώς είναι αποτέλεσμα συνεργασίας 
με ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, 
ανθρώπους που ξεχωρίζουν για τις αξίες, τα 
ιδανικά και τον επαγγελματισμό τους. Εύχομαι 
αυτό το πρόγραμμα να προσφέρει παιδεία και 
ψυχαγωγία στους συμπολίτες μου.

Νίκος Κοροβέσης 
Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού 

& Τουρισμού ΠΔΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΔΕ

Σ Τ Η Ν Α Χ Α Ϊ Α

20/8/2022
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΟ 
Μουσικολόγοι, βυζαντινολόγοι και ιστορικοί θα μιλήσουν για 
την ιστορία της Βυζαντινής μουσικής. Θα ακολουθήσει 
παρουσίαση βυζαντινών οργάνων, βυζαντινοί ύμνοι από 
ψάλτες συνοδεία πενταμελούς ορχήστρας και συναυλία με 
τραγούδια & ύμνους βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.

25-28/08/2022 
ο23  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ STRATEGO / ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Η Ομάδα STRATEGO ΠΑΤΡΑΣ πρόκειται να διοργανώσει το 23ο 
Πρωτάθλημα STRATEGO μεταξύ 25 & 28 Αυγούστου, στην 
περιοχή των Καλαβρύτων, όπου εκτός από το αθλητικό event 
θα πραγματοποιηθούν ποικίλες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις 
όπως συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, παραστάσεις 
Θεάτρου Σκιών καθώς και ανοικτές εκθέσεις και διαγωνισμούς.

28-30/08/2022 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ
Το "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ" πρόκειται να διοργανώσει στην 
Πάτρα  ένα Διεθνές φεστιβάλ πολιτισμού και παράδοσης. Εκτός 
από τα Ελληνικά συγκροτήματα, θα συμμετέχουν αποστολές 
από Μεξικό, Ουγγαρία και Μαυροβούνιο. Οι ξένες αποστολές 
θα είναι 110 άτομα.Πρόκειται για ένα φαντασμαγορικό θέαμα. 
Θα παρελάσουν στο κέντρο της πόλης και οι δρόμοι θα 
γεμίσουν χρώματα και μουσικές.

Σεπτέμβριος 2022 
ο

5  ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ – 
PATRAS WORD POETRY FESTIVAL
ΠΑΤΡΑ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

οΤο 5  Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας σχεδιάζεται να 
πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου του 2022 με ποικιλία και 
πρωτοτυπία φυσικών εκδηλώσεων που θα φιλοξενήσουν 
συνολικά ποιητές και ποιήτριες από πολλές και διαφορετικές 
χώρες του κόσμου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων θα 
περιλαμβάνει:  Ποιητικές Αναγνώσεις, Στρογγυλές Τράπεζες, 
Τιμώμενο Πρόσωπο: Αφιέρωμα σε λογοτέχνη Νομπελίστα, την  
Έκθεση Νέων Ποιητών, Περιηγήσεις σε θεματικούς ιστορικούς & 
πολιτιστικούς περιπάτους σε σημαντικά αξιοθέατα των τριών 
πόλεων και επίσκεψη στο Ψηφιακό Μουσείο του 1821, ενώ θα 
παρατεθούν δείπνα και μουσικές βραδιές.



23/5/2022 έως 23/6/2022
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 
«1922-2022 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ»
Πάτρα-Ιχθυόσκαλα (Νότιο Πάρκο)
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων σε συνεργασία με το 
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδος  πρόκειται να διενεργήσει το Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής, 
όπου δέκα γλυπτά θα κατασκευαστούν κατά την διάρκεια του 
συμποσίου δίνοντας έτσι την δυνατότητα στο κοινό να 
παρακολουθήσει την διαδικασία. 

18-19/6/2022
ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ
Παιδικό πολιτιστικό φεστιβάλ που περιλαμβάνει ποδηλατάδα
στη γειτονιά της Ανθούπολης παρουσίαση χορευτικών 
συγκροτημάτων και διαδραστικά παιχνίδια.

18-21/6/2022
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΕΡΤ 3 / ΑΒΥΘΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Τηλεοπτικά γυρίσματα, στα πλαίσια της εκπομπής της ΕΡΤ3 "Κυριακή 
στο Χωριό¨ με δρώμενα για την ανάδειξη των παραδοσιακών τεχνών, 
του λαϊκού πολιτισμού, των τουριστικών υποδομών με κομβικό 
παράγοντα την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας της Αιγιαλείας. 

19/6/2022
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2022
ΠΑΤΡΑ - ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Παραδοσιακή ελληνική μουσική και τραγούδια με  χορευτικά 
συγκροτήματα και ζωντανή ορχηστρα.

20/6/2022 έως 6/7/2022
ΧΩΡΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
Προβολές ελληνικών ντοκιμαντέρ ιστορικής σημασίας, όπως : 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΡΟΒΗΡΟΣ ΜΑΝΘΟΥΛΗΣ -  1960, 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ - ΤΑΚΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – 1960,
 100 ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΗ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΟΣ & ΦΩΤΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ – 1964, 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ - ΘΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ – 1971  και πολλών άλλων 
σημαντικών καλλιτεχνών.

23-26/6/2022
19Ο ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΑΣΤΟ : 
ΜΕΡΕΣ ΤΕΧΝΗΣ &  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΠΑΡΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Έκθεση Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας, 
Έκθεση Εικαστικής Δημιουργίας  & Χορευτική Παράσταση.

24-26/6/2022
ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΔΩΝΑ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
Διοργάνωση Διήμερου Εκδηλώσεων για τη γιορτή του Κλήδονα.

25/6/2022
ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΣΙΤΣΑΝΗ  
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Μουσική συναυλία με την ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης.

‹

25/06/2022 
10 ΧΡΟΝΙΑ VOCAL ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΡΑΣ 
ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΜΑΡΙΝΑΣ 
Διοργάνωση Επετειακής Συναυλίας όπου θα λάβουν μέρος, το γυναικείο 
φωνητικό σύνολο «Femmes Vocal», το Μικτό φωνητικό σύνολο vοcal, 
σολίστ του VOCAL, οργανικό μουσικό σύνολο και πιθανό κάποιος 
επώνυμος σολίστ με κομμάτια χαρακτηριστικά από το 10ετές ρεπερτόριό 
του.

27/6/2022 έως 2/7/2022
PAF  / ΠΑΤΡΑ
Ο σύλλογος «Εργαστήρι τεχνών ΘΕΣΠΙΣ» θα διοργανώσει το Patras Art 
Festival – PAF από 27/6 έως 2/7/2022 στην Πάτρα. Πρόκειται για ένα 
πολυθεματικό φεστιβάλ με αφετηρία το ανθρώπινο σώμα και τον 
μηχανισμό της κίνησης, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο 
αλληλεπίδρασης των καλλιτεχνικών επιρροών της πόλης της Πάτρας με 
αντίστοιχες της υπόλοιπης Ελλάδας και του εξωτερικού στον τομέα των 
παραστατικών και εικαστικών τεχνών. Με κατευθυντήριους άξονες την 
έρευνα, την εκπαίδευση, την καλλιτεχνική δράση και παραγωγή, το 
φεστιβάλ στοχεύει στην ολιστική προσέγγιση της τέχνης μέσω της 
συνύπαρξης της «παράστασης» (παραστατικές τέχνες) με την 
«αναπαράσταση» (εικαστικές τέχνες) και την εξοικείωση του κοινού με την 
καλλιτεχνική δημιουργία μέσω της διαδικασίας αισθητηριακής 
εκπαίδευσης, σεμιναρίων και παρακολούθησης χορογραφικών έργων. 

 

4/7/2022
Η ΒΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ / ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ “VOLCANO”
Βράβευση σημαντικών προσωπικοτήτων που ξεχώρισαν τη χρονιά που 
πέρασε. Στο χώρο του αθλητισμού με καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την 
Κατερίνα Λιόλιου.

13/7/2022
ΗΡΩ / ΑΚΡΑΤΑ
Το οκταμελές Πατρινό Σύνολο Μουσικής Δημιουργίας, Ευήκοον Μέλος, 
και η Πατρινή Ερμηνεύτρια ΗΡΩ (με πολύχρονη και γόνιμη διαδρομή στο 
τραγούδι), ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συναυλία και 
παρουσιάζουν τα ωραιότερα διαχρονικά τραγούδια της ελληνικής 
έντεχνης μουσικής.

16/7/2022
ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ / ΔΡΟΣΙΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Ομιλίες, τραγούδια & χορευτικά δρώμενα για τον  αγωνιστή του 1821 
Γιαννιά.

20/7/2022
ΣΙΝΕ ΣΤΑΘΜΟΣ  / ΑΙΓΙΟ
Με θέμα τοn σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο  θα προβληθούν 
ταινίες σε μη ενεργούς σιδηροδρομικους σταθμούς. 

21/07/2022 
ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / ΜΩΛΟΣ - ΠΑΤΡΑ
Μια μοναδική συναυλία δίπλα στα κύμματα με αγαπημένα τραγούδια  
του Γιάννη Κότσιρα που το μουσικό του ακροατήριο δεν γνωρίζει ηλικίες 
και σύνορα. Μια συναυλία διάρκειας δύο ωρών για αξέχαστες στιγμές 
διασκέδασης.

23/7/2022
ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΚΑΣΤΡΟ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Συναυλιακή εκδήλωση προς τιμήν του μεγάλου  Έλληνα συνθέτη 
και δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη.

25/07-01/08/2022  
Ο ρόλος και η λειτουργία του Μύθου στην ποιητική του 
Λογοτεχνικού / Σεναριακού / Σκηνοθετικού κτλ. Λόγου»
3ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
Η  ΔΗ.Κ.Ε.Κ. σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας – ΚΔΜΠΣ‘’Δημιουργική Γραφή’’, το Εθνικό  
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο της 
Ιταλίας και το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ της Κύπρου, διοργανώνει 
την Θερινή Ακαδημία, στην οποία συγκροτούνται ομάδες 
εργασίας και οργανώνονται workshops με πρωταρχικό, αλλά όχι 
αποκλειστικό, θέμα: «Ο ρόλος και η λειτουργία του Μύθου στην 
ποιητική του Λογοτεχνικού / Σεναριακού / Σκηνοθετικού κτλ. 
Λόγου». 30 φοιτητές (5 από κάθε πανεπιστήμιο / διαφορετικής 
εθνικότητας δυνητικά / 5 Ιταλοί / 5 Κύπριοι) καθώς και οι 
εκπαιδευτικοί από τις συμμετέχουσες χώρες, ανιχνεύουν «μυθικά» 
αποτυπώματα στην λογοτεχνία των συνεργαζόμενων χωρών, 
ανθολογούν, εντοπίζουν και παρουσιάζουν συγκλίσεις και 
αποκλίσεις. Καταθέτουν συμπεράσματα και προτάσεις.

28/7/2022
1822-ONE YEAR LATER / ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΠΆΣ - ΑΙΓΙΟ
Μια κωμωδία - επιθεώρηση, μια κοινωνικοπολιτική σάτιρα του 
σκηνοθέτη Γιώργου Μακρή.

30/07/2022 
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΤΣΟΠΑΝΗ / ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Ο πολιτιστικός σύλλογος Κερτεζιτών  "Ο ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΣ"  
διοργανώνει κάθε χρόνο τη "Γιορτή του Τσοπάνη", αφιερωμένη 
στην  παραδοσιακή ελληνική μουσική, συνοδευόμενη από 
τραγούδια με χορευτικά συγκροτήματα και ζωντανή ορχηστρα.

30/7/2022
ΟΤΑΝ Ο ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ 
ΘΕΑΤΡΟ Γ.ΠΑΠΠΑΣ - ΑΙΓΙΟ
Έργο βασισμένο στον μύθο της Ελένης του Ευριπίδη σε έμμετρο 
λόγο, κατά τη Μήδεια του Μπόστ. Παρωδία- κωμωδία 
συγχρονισμένη στην εποχή μας και ταυτόχρονα πιστή στο μύθο 
και στην εξέλιξη κατά το έργο του Ευριπίδη  ζωντανεύει μπροστά 
στα μάτια των θεατών η ιστορία της Ωραίας Ελένης. Έργο 
αντιπολεμικό, διαχρονικό, ελληνικό. Μια εξαιρετική παράσταση 
που μετά από μια σειρά παρεξηγήσεων φτάνουμε στη λύτρωση 
και κάθαρση μαζί.

5/8/2022 ΜΠΑΣΗΣ  / ΔΙΑΚΟΠΤΟ - ΑΙΓΙΟ 
Ένα μοναδικό πρόγραμμα με τραγούδια από την προσωπική του 
δισκογραφία αλλά και κορυφαία, αγαπημένα τραγούδια μεγάλων 
δημιοιυργών , για να γιορτάσει τα 25 χρόνια παρουσίας του στο 
ελληνικό πεντάγραμμο.

12/8/2022
ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ / ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΡΟΥ
Μια μοναδική συναυλία υπό το φως της πανσελήνου δίπλα στο 
γραφικό φράγμα υπόσχεται μια ονειρική βραδιά με την μοναδική 
ερμηνεία της Μαρίζας Ρίζου με τραγούδια από το προσωπικό της 
ρεπερτόριο αλλά και άλλων Ελλήνων καλλιτεχνών.


