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Λουτράκι, 22 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων για την "Μάχη της Περαχώρας" 

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και της επετείου της Μάχης της Περαχώρας, σας παρουσιάζουμε το 

πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων: 

 

| Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 |  

| Πλατεία Ταξιαρχών, Περαχώρα |  

| ώρα έναρξης: 19:30 | 

H Ένωση Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Περαχώρας με την υποστήριξη της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Κορινθίας σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει στο πλαίσιο των 

επετειακών εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση με θέμα: 

"ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΤΟΠΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" 

Ομιλητές:  

Μαρία Αγρέβη | Κλειώ Παπάζογλου | Νικόλαος Γεωργίου 

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων 

Η χρήση μάσκας από τους θεατές είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του θεάματος, από την 

προσέλευση έως και την αποχώρηση και σε όλους τους χώρους. 
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Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 | Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας | ώρα έναρξης: 18:00 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λουτρακίου παρουσιάζει την παράσταση: "Ο ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ" 

Την παράσταση θα πλαισιώσει το χορευτικό τμήμα και η χορωδία του Συλλόγου 

Επιμέλεια σκηνοθεσίας: Μπίσδας Κωνσταντίνος | Υπεύθυνος χορευτικού: Σέρβος Ιωάννης | Υπεύθυνη χορωδίας: 

Χρυσανθοπούλου Ιωάννα 

Είσοδος ελεύθερη.  

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων  

*** Για την παράσταση "Ο ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ" που θα πραγματοποιηθεί το  Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, είναι 
υποχρεωτική η εφαρμογή των "Οδηγιών ασφαλούς διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων και λοιπών παραστατικών 
τεχνών σε κλειστούς χώρους" του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (Α.Π. 434736/14-09-2021 βάσει της υπ' αρίθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.557732 Κοινής Υπουργικής Απόφασης -  ΦΕΚ4214/Β΄/13.09.2021). Ειδικότερα, για την είσοδο του κοινού στο 
Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας και την παρακολούθηση της παράστασης, είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των παρακάτω 
βημάτων: 

 Η χρήση μάσκας από τους θεατές είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του θεάματος, από την προσέλευση έως και 
την αποχώρηση και σε όλους τους χώρους. 

 Οι θεατές, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων από δώδεκα (12) ετών και άνω, εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: 
1. πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή 
2. πιστοποιητικού νόσησης (που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν),  
συνδυαστικά προς: 

3. αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας 

Τα πιστοποιητικά [α] και [β] θα επιδεικνύονται στην είσοδο είτε εκτυπωμένα είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής του θεατή και θα σαρώνονται 
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του Ν. 4816/2021 (Α' 118) Covid Free GR. 

Εναλλακτικά, για αλλοδαπούς που προέρχονται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε εκτυπωμένη μορφή. 

-Οι ανήλικοι θεατές ηλικίας από 4 έως και 11 ετών, προσκομίζουν εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test τελευταίου 24ώρου, στην οποία 
προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας ενώ, δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα. 
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Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 | Προαύλιος χώρος Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας | ώρα έναρξης: 20:00  

 

Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και  

το Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας σας προσκαλούν στην εκδήλωση:  

"ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ" 

Θα παρουσιαστούν:  

 Η βραβευμένη από το Education Leader Awards (silver) μαθητική ταινία του Δημοτικού 

Σχολείου Περαχώρας με τίτλο “Στα χρόνια του πόνου & της θυσίας”  

 Το διακεκριμένο τραγούδι στον διεθνή διαγωνισμό “Κάν’το ν’ ακουστεί” του Δημοτικού 

Σχολείου Περαχώρας με τίτλο "Μια αγκαλιά όλοι μαζί"  

 Η συμμετοχή του σχολείου στον διαγωνισμό που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης και το ΠΕ.ΚΕ.Σ. Πελοποννήσου με τίτλο: "1821 μέτρα σε 200 δευτερόλεπτα" με θέμα "Η 

Μάχη της Περαχώρας" 

 

Είσοδος Ελεύθερη 

 

Η χρήση μάσκας από τους θεατές είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του θεάματος, από την 

προσέλευση έως και την αποχώρηση και σε όλους τους χώρους. 
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Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 | Μνημείο της Πλατείας πλησίον του Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Περαχώρας | ώρα έναρξης: 10:00 

| Πρόγραμμα Δοξολογίας | 
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Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 | Πλατεία Ταξιαρχών, Περαχώρα | ώρα έναρξης: 20:00 

Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και η Φιλαρμονική Ορχήστρα Λουτρακίου 

παρουσιάζουν το συμφωνικό έργο:   

"Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ" 

Στο πλαίσιο των εορτασμών των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση αλλά και των 60 χρόνων λειτουργίας 

της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Λουτρακίου, ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ανέθεσε 

στο διακεκριμένο αρχιμουσικό της Παλαιάς Φιλαρμονικής Κερκύρας και συνθέτη Σπύρο Προσωπάρη, τη 

σύνθεση ενός πρωτότυπου συμφωνικού μουσικού έργου για την ανάδειξη της ιστορικής Μάχης της Περαχώρας. 

Ποίηση - Κείμενα: Νικόλαος Γεωργίου | Σύνθεση: Σπύρος Προσωπάρης 

Σολίστ: Μαίρη Έλεν Νέζη (mezzo soprano), Διονύσης Σούρμπης (βαρύτονος)  

Χορωδία Εκπαιδευτικών Μουσικής Choremus  

Μουσική προετοιμασία: Κωνσταντίνος Γιώτης  

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φαίδρα Γιαννέλου  

Αφήγηση: Αλέξης Κωστάλας |Μουσική Διεύθυνση: Πελοπίδας Μαυρόπουλος 

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα της επιτροπής Ελλάδα 2021 

 

Η χρήση μάσκας από τους θεατές είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του θεάματος, από την προσέλευση 

έως και την αποχώρηση, και σε όλους τους χώρους. 
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Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 | Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων| ώρα έναρξης: 20:00 

Ο ΙΒΥΚΟΣ Σύνδεσμος Λουτρακιωτών - Περαχωριτών παρουσιάζει την μουσικοχορευτική παράσταση 

"Μάχη της Περαχώρας - Μνημονικοί Τόποι του ’21" στο πλαίσιο των εορτασμών της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. 

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα της επιτροπής ΕΛΛΑΔΑ 2021 & της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Μπάκος | Επιστημονική επιμέλεια- Αφήγηση: Θάνος Κώτσης | 

Ιστορική Μελέτη: Νικόλαος Γεωργίου | Μουσική Επιμέλεια – Βιολί – Τραγούδι: Ιωάννης Παυλόπουλος | 

Κλαρίνο- Φλογέρα: Αντώνης Καλιούρης | Τραγούδι – Σαντούρι: Κωνσταντίνα Πάτση | Λαούτο – Τραγούδι: 

Ιορδάνης Κουζινόπουλος | Κρουστά: Γιάννης Γεβγελης | Χοροδιδάσκαλος: Δημήτρης Μπάκος 

Για την είσοδο στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο και την παρακολούθηση της παράστασης, είναι 

υποχρεωτική η εφαρμογή των παρακάτω βημάτων: 

▶ Απαραίτητη η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου από το viva.gr - (Είσοδος δωρεάν) 

https://www.viva.gr/tickets/dance/machi-tis-perachoras/ 

▶ Χρήση μάσκας από τους θεατές σε όλη τη διάρκεια της παράστασης, από την προσέλευση έως και την 

αποχώρηση και σε όλους τους χώρους 

▶ Είσοδος μόνο για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ως εξής: 

 Οι θεατές, από δώδεκα (12) ετών και άνω, εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: 

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή 

[β] πιστοποιητικού νόσησης (που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν), 

συνδυαστικά με: 
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[γ] αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας 

* Τα πιστοποιητικά [α] και [β] θα επιδεικνύονται στην είσοδο είτε εκτυπωμένα, είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής του θεατή και θα 

σαρώνονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR. 

Εναλλακτικά, για αλλοδαπούς που προέρχονται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι εκτυπωμένα. 

 Οι ανήλικοι θεατές ηλικίας 4 έως και 11 ετών, προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test τελευταίου 24ώρου, στην 

οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή 

κηδεμόνα. 

Πληροφορίες: 6974607284 

______________________________________ 

(*Βάσει της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55732 Κοινής Υπουργικής Απόφασης - ΦΕΚ 4214/Β΄/13.09.2021 & του υπ’ αριθμ. 434736/14-09-2021 υγειονομικού 

πρωτοκόλλου ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ, ΑΚΡΟΑΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ της Γενικής 

Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού) 

([α] & [β] σύμφωνα με την παρ. 2 & 3 του άρθρου 10 του ΦΕΚ 4214/Β΄/13.09.2021) 


