
ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΣΕ 13 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΩΤΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ "Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ 1821 " 

 
Ο παραγωγός της επετειακής ταινίας-ντοκιμαντέρ " Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ " 
Βασίλης Γεωργαντάς , Αιγιώτης με Καλαβρυτινές ρίζες, με αφορμή την περίοδο των τιμητικών 
εορτασμών για την Εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου , κατόπιν συστηματικών επαφών 
με τους πιο αναγνωρισμένους τηλεοπτικούς περιφερειακούς σταθμούς της επικράτειας , 
ανακοινώνει και προτρέπει τους συμπολίτες μας του Δήμου Αιγιαλείας , να κοινοποιήσουν 
προς όλες τις κατευθύνσεις , το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων του μοναδικού 
αυτού έργου που θα προβάλλεται με μεγάλη πυκνότητα και σχεδόν ταυτόχρονα σε δεκατρείς 
σταθμούς . 
 
Το πρωτόγνωρο αυτό  γεγονός , ως  επίτευγμα ,του κυριολεκτικού μπαράζ σε ελάχιστες 
ημέρες σε πολλούς σταθμούς, που θα καλύψουν σχεδόν το σύνολο του τηλεοπτικό χάρτη της 
χώρας , προέκυψε από το έντονο ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των ιδιοκτητών των 
καναλιών που έδειξαν πολλή μεγάλη προθυμία στο να φέρουν σε επαφή τους τηλεθεατές 
των περιοχών τους με την γνώση των πρωταγωνιστών του ένοπλου αγώνα των Ελλήνων , που 
σχεδόν αγνοούν σε περιοχές εκτός του ιστορικού Μωρία ,αφού  φίλτραραν επιμελώς 
,διείδαν στο έργο μας την μοναδικότητά του και την αληθοφάνεια των σκηνών σε συνδυασμό 
με την τεχνική αρτιότητα και την σοβαρότητα των εξιστορούμενων. 
 
Ένα αποτέλεσμα της συνέργειας και συνεργασίας των φορέων και της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας των Αιγιαλέων που αποτελεί πλέον καμάρι για τον τόπο μας και κατάθεση και 
μαρτυρία ,ως συμβολή της περιοχής μας, στο "Ταμείο" τιμής στα 200 χρόνια από το 1821.  
 
Οι μεταδόσεις αυτές θα υπερπροβάλλουν την περιοχή μας της Αιγιάλειας και γενικότερα και 
των Καλαβρύτων , αλλά και της Πάτρας και θα υπηρετήσουν την ιστορική αλήθεια , με 
κινηματογραφικό ύφος και ρεαλισμό που προσφέρουν στο έργο οι σύλλογοι της ιστορικής 
αναβίωσης που πρωταγωνίστησαν , με προεξέχοντα τον τοπικό μας Σύλλογο ιστορικής 
αναβίωσης "ΒΟΣΤΙΤΣΑ 1821 ", με αναπαραστάσεις μαχών και σκηνές εποχής με τον οπλισμό 
και τις φορεσιές του 21 . 
 
Εξάλλου η μοναδική μουσική υπόκρουση του συμπατριώτη μας Γιάννη Κριβέρη , που 
αποτελεί ένα επικό soundtrack , θα εξάψει τα ρίγη συγκινήσεως στον θεατή . 
 
Προλογίζει ο πιο καταξιωμένος σκηνοθέτης του σύγχρονου ιστορικού κινηματογράφου 
Βασίλης Τσικάρας ( ΕΞΟΔΟΣ 1826 ,Πολιορκία, Οperation Star, Πέντε, η μάχη της Αράχωβας) , 
στον οποίο οφείλεται και η έναρξη και ενδυνάμωση της ιστορικής αναβίωσης στο Αίγιο , 
μέσω του παραρτήματος Ν. Ελλάδας του κινηματογραφικού οργανισμού "ΑΡΑΤΟΣ Ο ΣΟΛΕΥΣ 
" (Αratos films)  που ξεκίνησε από κοινού με τον παραγωγό του ντοκιμαντέρ το 2017. 
 
Η γνώση με παραστατικό οπτικοακουστικό τρόπο των πρώτων επεισοδίων του 1821, που 
αποτελούν και την Απαρχή του ,επιτέλους θα γίνει κτήμα όλων των Ελλήνων . 
 
Το συνολικό έργο διατίθεται και σε διπλό dvd διάρκειας 260 λεπτών  στα κεντρικά 
βιβλιοπωλεία του Αιγίου , στις ιστορικές μονές μας , στο αρχοντικό Παναγιωτόπουλου και 
στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο .Επίσης αποστέλλεται πανελλαδικά από τα βιβλιοπωλεία 
και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ , ΙΑΝΟΣ, ΧΡΙΣΤ.ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Ο 
ΣΩΤΗΡ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ , ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΔΗΝ,GREEKMUSICSHOP.GR, VIDEORAMA.GR. 
 

http://greekmusicshop.gr/
http://videorama.gr/


 
Ακολουθεί το πρόγραμμα των προβολών από Έβρο έως Κρήτη!  
 
 
ΔΕΛΤΑ TV, Αλεξανδρούπολη 
ΘΡΑΚΗ  
σε δύο δίωρα επεισόδια  
Παρασκευή 25 Μαρτίου 10.10 μ.μ πρώτο επεισόδιο  
Σάββατο 26 Μαρτίου 10 μ.μ. δεύτερο επεισόδιο  
 
ΑTLAS TV, Θεσσαλονίκη  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
σε δύο δίωρα επεισόδια  
Παρασκευή 25 Μαρτίου 10 μ.μ πρώτο επεισόδιο   
 Σάββατο 26 Μαρτίου 10 μ.μ. δεύτερο επεισόδιο   
 
WEST TV, Κοζάνη  
Δυτική Μακεδονία  
σε δύο δίωρα επεισόδια  
Παρασκευή 25 Μαρτίου 8 μ.μ πρώτο επεισόδιο   
Σάββατο 26 Μαρτίου 8 μ.μ. δεύτερο επεισόδιο   
 
AXEΛΩΟΣ TV, Αγρίνιο 
Δυτική Ελλάδα - Ήπειρος   
σε δύο δίωρα επεισόδια  
Τετάρτη 23 Μαρτίου πρώτο επεισόδιο 7.15 μ.μ 
Τετάρτη 30/3 Μαρτίου πρώτο επεισόδιο 7.15 μ.μ 
Τετάρτη 6/4  πρώτο επεισόδιο 7.15 μ.μ 
Τετάρτη 13 Απριλίου τέταρτο επεισόδιο 7.15 μ.μ 
 
ΒΕST TV, Καλαμάτα  
Πελοπόννησος  
σε δύο δίωρα επεισόδια  
Πέμπτη 24 Μαρτίου 10 -12 μ.μ  πρώτο επεισόδιο  
Παρασκευή 25 Μαρτίου 10-12 μ.μ.  δεύτερο επεισόδιο  
 
AΡΤ TV  
Αττική , Εύβοια ,Αργοσαρωνικός, Β. Πελοπόννησος  
σε τρία επεισόδια  
Τρίτη 22 Μαρτίου 6 μ.μ πρώτο επεισόδιο  
Παρασκευή 25 Μαρτίου δεύτερο επεισόδιο 
Τρίτη 29 Μαρτίου 6 μ.μ πρώτο επεισόδιο  
 
ΚΡΗΤΗ TV, Ηράκλειο  
σε δύο δίωρα επεισόδια  
Παρασκευή 25 Μαρτίου 10 πρωί πρώτο επεισόδιο  
Σάββατο 26 Μαρτίου 10  πρωί δεύτερο επεισόδιο  
 
RISE  TV  
Αττική , Εύβοια ,Αργοσαρωνικός, Β. Πελοπόννησος  
σε 4 ωριαία επεισόδια  



Πέμπτη 24 Μαρτίου, Παρασκευή 25 Μαρτίου, Σάββατο 26 Μαρτίου, Κυριακή 27 
Μαρτίου  9.30-10.30 βράδυ  
και επανάληψη  Παρασκευή 25 Μαρτίου, Σάββατο 26 Μαρτίου, Κυριακή 27 Μαρτίου, 
Δευτέρα 28 Μαρτίου  στις 12 το πρωί 
 
SYROS TV Ερμούπολη 
ΚΥΚΛΑΔΕΣ  
σε 4 ωριαία επεισόδια  
Πέμπτη 24 Μαρτίου, Παρασκευή 25 Μαρτίου, Σάββατο 26 Μαρτίου, Κυριακή 27 Μαρτίου, 
στις 8 το βράδυ  
 
AIΓΑΙΟ TV 
Σάμος Ικαρία Δωδεκάνησα  
σε 4 ωριαία επεισόδια  
Παρασκευή 18 Μαρτίου - προβλήθηκε  
Παρασκευή 25 Μαρτίου ώρα 5 μ.μ. 
Παρασκευή 1 Απριλίου ώρα 5 μ.μ. 
Παρασκευή 8 Απριλίου ώρα 5 μ.μ. 
 
ΗΕLLENIC TV   Λονδίνο  
Το μόνο ελληνόφωνο ομογενειακό κανάλι στην Αγγλία  
πρώτο μέρος το Σάββατο 26.3.22 στις 19.40 ώρα 
Αγγλίας και το δεύτερο μέρος την Δευτέρα 28.3.22 στις 20.00 ώρα Αγγλίας. 
 
ΔΙΚΤΥΟ TV , Σέρρες  
Ανατολική Μακεδονία ,ΒΑ Αιγαίο  
σε δύο δίωρα επεισόδια  
Πέμπτη 24 Μαρτίου 10 μ.μ πρώτο επεισόδιο  
Παρασκευή 25 Μαρτίου 10 μ.μ. δεύτερο επεισόδιο  
 
ΛΥΧΝΟΣ TV Πάτρα  
Εκκλησιαστικός σταθμός  
Πελοπόννησος  
Πέμπτη 24 Μαρτίου 10 μ.μ πρώτο επεισόδιο  
Κυριακή 27 Μαρτίου 12.30 πρωινή δεύτερο επεισόδιο  
 
Eνώ ήδη είχε προηγηθεί η πρεμιέρα στο ΙΟΝΙΑΝ TV από τον Ιανουάριο έως τις αρχές 
Μαρτίου σε έξι μέρη. 
 


