Πολιτιστικές εκδηλώσεις Περιοχής Αιγίου

Από τις πιο σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Νομού είναι και τα «Ανθεστήρια» στ
ο Δήμο Αιγίου, τα οποία αναβιώνουν μετά από πολλά χρόνια και αποτελούν έναν ύμνο στη
φύση που κάθε Μάη οργιάζει και «αναλύεται» σε υπέροχα χρώματα και μυρωδιές, και ο
θεσμός των
«Ελικείων»
.

Τα "Ανθεστήρια" παραδοσιακή γιορτή των λουλουδιών, χαρακτηρίζουν την πολιτιστική
διαδρομή του Αιγίου από το 1927.
Είναι μια γιορτή-ύμνος στα λουλούδια και γενικότερα τη φύση και τον έρωτα, δεμένη
αρμονικά με τις ομορφιές της περιοχής αποτελώντας ένα μοναδικό σε πρωτοτυπία θέαμα.
Τα Ανθεστήρια είναι από τις πιο παλιές εορταστικές εκδηλώσεις της πόλη του Αιγίου και
μοναδική στο είδος της σε όλη την Ελλάδα (και από τις λίγες στην Ευρώπη με την ίδια
θεματική). Πρόκειται για μια παράδοση χρόνων που συναντά κανείς στην παλιά Βοστίτσα
(Αίγιο) με τους υπέροχους κήπους της και η οποία διακόπηκε μόνο στην περίοδο του
μεσοπολέμου και της δικτατορίας. Μία γιορτή με καθαρά τοπικό χαρακτήρα και ιδιαίτερη
φυσιογνωμία, κινητοποιούσε ολόκληρη την πόλη σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τον
στολισμό της. Δρόμοι, βιτρίνες και μπαλκόνια σπιτιών έδιναν την τιμητική τους στα
λουλούδια δημιουργώντας μία πανδαισία χρωμάτων για την πόλη εκπλήσσοντας όλους
όσους την επισκέπτονταν.
Κορυφαία στιγμή των εκδηλώσεων αποτελούσε η Παρέλαση των Άνθινων Αρμάτων που
συγκέντρωσε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εκατοντάδες θέματα από τη μυθολογία αλλά
και από την ιστορία του τόπου μας και την καθημερινότητα των Αιγιωτών, ζωντάνευαν στα
μάτια των θεατών μέσα από τα χρώματα και τους συνδυασμούς των λουλουδιών που με
τόσο μεράκι είχαν επιμεληθεί.
Σήμερα τα Ανθεστήρια εξακολουθούν να είναι η πλέον παραδοσιακή και κορυφαία
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πολιτιστική εκδήλωση της πόλης μας διατηρώντας το προνόμιο τής μοναδικότητας. Κάθε
χρόνο το μήνα Μάιο, η πόλη παίρνει το χρώμα των λουλουδιών σε ένα τριήμερο λαϊκό
γλέντι που εκτός από την μεγάλη Παρέλαση των Άνθινών (με φυσικά λουλούδια) Αρμάτων,
περιλαμβάνει και θεατρικές παραστάσεις με θέμα την αναγέννηση της φύσης, μουσικά
σεργιάνια στους δρόμους της πόλης, διαγωνισμούς ζωγραφικής και εκθέσεις ανθοκομικής,
μουσικό-χορευτικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς στολισμού βιτρίνας και μπαλκονιών.
Οι προετοιμασίες για τη μεγάλη παρέλαση εξακολουθούν να είναι πυρετώδεις, όπως και
τότε, και όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι εργάζονται με το ίδιο μεράκι και πάθος για το
στολισμό των Αρμάτων.

Στο τέλος Ιουλίου με 20 Αυγούστου οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν
πολιτιστικές εκδηλώσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από εκδηλώσεις από θέατρο
μέχρι μουσικές και χορευτικές βραδιές στο πλαίσιο των «Ελικείων», τα οποία πήραν το
όνομά τους από την Αρχαία Ελίκη που χάθηκε στο βυθό της θάλασσας.

Τέλος, το Αίγιο πανηγυρίζει της Ζωοδόχου Πηγής στην Παναγία την Τρυπητή, με σειρά
θρησκευτικών εκδηλώσεων στη Χάρη Της. Η Ζωοδόχος Πηγή γιορτάζει τη Παρασκευή του
Πάσχα με πανηγυρικό χαρακτήρα. Γίνεται περιφορά της Ιερής Εικόνας και λιτάνευση με
συμμετοχή του κλήρου και των πολιτών.
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Πηγή: www.aigio.gov.gr/portal/content/Anthesthria.html
www.ediakopto.gr/index.php/42-Elikeia-2009.html
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