
Η Τρίπολη του ηρωισμού και του πολιτισμού 

• Ανοιξιάτικο  άνοιγμα αυλαίας ιστορικού Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου   

Παράλληλα με τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25
ης

 Μαρτίου γιόρτασε η Τρίπολη το 

άνοιγμα του ιστορικού υπεραιωνόβιου Μαλλιαροπούλειου  Θεάτρου φέρνοντας την 

Πολιτιστική Άνοιξη  με τα αρώματα της αισιοδοξίας και της  διαχρονικής δημιουργίας, 

ζωντανεύοντας μια Αρκαδική πηγή έμπνευσης  και ιστορικής μνήμης για τη σύγχρονη 

πολιτιστική ζωή. 

Μέσα σε συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν  με επισημότητα τα εγκαίνια 

λειτουργίας του Θεάτρου που κουβαλά ιστορία ενός και πλέον αιώνα και αποτελεί ένα από 

τα λιγοστά εναπομείναντα ιστορικά δημοτικά θέατρα  σ’ όλη τη χώρα. Έτοιμο πλέον να 

φιλοξενήσει ποιοτικά καλλιτεχνικά δρώμενα και να γίνει πόλος έλξης  και σταθμός  

πολιτιστικής  κίνησης για  όλη την περιφέρεια της Πελοποννήσου. 

Αυτό το μοναδικό στολίδι στην καρδιά της Πελοποννήσου, άνοιξε μετά από πολλά χρόνια 

τις πύλες του αφού αναπαλαιώθηκε κρατώντας την αρχιτεκτονική του μορφή και 

φυσιογνωμία που συνδυάστηκε με τη σύγχρονη λειτουργικότητα, θυμίζοντας την αξία του 

ως διαχρονικό σύμβολο πολιτισμού στους κατοίκους και επισκέπτες της. 

Η Τρίπολη έγινε  ένας επίκαιρος τόπος συνάντησης της ιστορίας και του πολιτισμού της  

μέσα από τα δύο σύμβολά της: Τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη με το άγαλμά του στην Πλατεία 

Άρεως που ταυτίζεται με τον αγώνα για την ελευθερία και το Μαλλιαροπούλειο Θέατρο ως  

ιστορική  στέγη πολιτισμού που φιλοξένησε πολλές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού 

χώρου. 

Στην  εναρκτήρια εκδήλωση παρέστησαν πολλοί επίσημοι, εκπρόσωποι του πολιτικού, 

επιχειρηματικού και πνευματικού κόσμου καθώς και πλήθος κόσμου. Την τελετή 

παρουσίασε η γνωστή δηµοσιογράφος της ΕΡΤ, Αρκαδικής καταγωγής, κ. Πηνελόπη Γαβρά.  

Χαιρετισμούς απηύθυναν: ο  Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος,  τονίζοντας: « Το 

Μαλλιαροπούλειο Θέατρο αποτελεί εστία αναγέννησης των αξιών, των αρχών που 

συνοδεύουν τους ανθρώπους της πόλης για να προοδεύουν», ο Μητροπολίτης Μαντινείας 

και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος  που αποκάλεσε το θέατρο  «φάρο πολιτισμού», ο Δήμαρχος 

Τρίπολης κ. Ιωάννης Σμυρνιώτης,  επισημαίνοντας: «Αποτελεί στοιχείο υπερηφάνειας για 

όλους ότι υφίσταται  ένα θέατρο πάνω από 100 χρόνια σ’ αυτή την ιστορική πόλη,  που 

πάνω στα σανίδια του ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους μεγάλοι καλλιτέχνες». Ο τ. Υπουργός 

Πολιτισμού και επικεφαλής του Διαζώματος  κ. Σταύρος Μπένος  τόνισε ότι πρέπει να 

συνδυασθεί η λειτουργία του Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου με τα τρία αρχαία θέατρα που 

υπάρχουν εντός των γεωγραφικών συνόρων του Δήμου Τρίπολης. Επίσης, τα εγκαίνια 

χαιρέτισαν οι  τ. Δήμαρχοι Τρίπολης κ.κ. Δημοσθένης Σωτηρόπουλος και Αλέξανδρος 

Κοτσιάνης αναφερόμενοι στην  ιστορική διαδρομή  του θεάτρου και στις κινήσεις που 

πρέπει να γίνουν για τη σωστή λειτουργία του. 

Στη συνέχεια η αυλαία του ιστορικού θεάτρου  άνοιξε με το θεατρικό έργο «Ο 

Συμβολαιογράφος» του Νίκου Βασιλειάδη (τραγική κωμωδία) σε σκηνοθεσία του Γιώργου 



Καραμίχου και με την Ηρώ Μανέ στον ρόλο της Ερασμίας, αποσπώντας ζωηρά 

χειροκροτήματα.  

Την επόμενη ημέρα (23 Μαρτίου) στο κατάμεστο θέατρο εντυπωσίασε η «Τραβιάτα» του 

Τζουζέππε Βέρντι που παρουσιάσθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος  Όπερα της Βαλίτσας 

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Καραχισαρίδη και την ημέρα της 

εθνικής γιορτής της 25
η
ς Μαρτίου δόθηκε μια εξαιρετική μουσική παράσταση με τους 

τέσσερις δημιουργούς: Γιώργο Ανδρέου, Αλέξανδρο Εμμανουηλίδη, Ευτυχία Μητρίτσα και 

Μαρία Παπαγεωργίου που έπαιξαν όλα τα όργανα  και ερμήνευσαν  τραγούδια του 

Ανδρέου, άλλων σημαντικών Ελλήνων δημιουργών καθώς και της λαϊκής μας παράδοσης. 

 

 


