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 Δελτίο Τύπου 
Εκδηλώσεις  Δήμου Γορτυνίας  

 
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Γορτυνίας στις 29ης Ιουλίου 2011 εγκρίθηκαν 
πιστώσεις για τις παρακάτω εκδηλώσεις: 
 
1. Πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) στη Δημοτική Ενότητα Κοντοβάζαινας 
στις 14-15-16 Αυγούστου 2011(14/8 Προημιτελικοί, 15/8 Ημιτελικοί, 16/8 Τελικός). 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα γήπεδα Κοντοβάζαινας και Βελιμαχίου.  
 
2. Αναπαράσταση παραδοσιακού αλωνίσματος και των σχετικών εθίμων στο 
Βαλτεσινίκο στις 16 Αυγούστου 2011. 
 
3. Εκδηλώσεις στις περιοχές πέριξ του Λάδωνα ποταμού, τις Γιορτές του Λάδωνα, 
που περιλαμβάνουν αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα  ως εξής:  
α) 20/8/2011 Βραδιά με ρεμπέτικο, λαϊκό και δημοτικό πρόγραμμα  από το Πατρινό 
συγκρότημα του Κώστα Τσιατά. 
β) Παράσταση παραμυθιού  για μικρούς και μεγάλους με τη Μαρία Παπανικολάου 
και  το εξής πρόγραμμα: 
13/8 ώρα 11:00 π.μ. Τ.Κ. Σπάθαρη στο χώρο του σχολείου 
        ώρα 7:30 μ.μ. Τ.Κ. Περδικονερίου στη πλατεία 
17/8 ώρα 11: 00 π.μ. Τ.Κ. Σταυροδρομίου 
        ώρα 8.00 μ.μ. Τ.Κ. Νιοχωρίου 
18/8 ώρα 8:00 μ.μ. Τ.Κ. Τροπαίων 
19/8 ώρα 8:30 μ.μ. Τ.Κ. Πουρναριάς 
γ) 10/9/2011   6:00μ.μ. Ποδηλατικός αγώνας με το γύρο της Λίμνης του Λάδωνα 
ακολουθώντας  τη διαδρομή Περδικονέρι- Αγ.Μαρίνα- Φτεριά- Μουριά- Φράγμα- 
Τρόπαια όπου θα γίνει η απονομή μεταλλίων και βραβείων.  
 
4. Εκδηλώσεις  ιστορικής  και πατριωτικής μνήμης που αφορούν στη πρόσφατη 
ιστορία της Γορτυνίας, δηλαδή στη σφαγή πατριωτών από τα στρατεύματα των Ναζί 
στην εκκλησία της Χώρας και στο κάψιμο της Δόξας. Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα 
στη Δόξα  στις 21 Αυγούστου 2011 και στη Χώρα στις 23 Αυγούστου 2011 σε 
συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους (επιμνημόσυνη δέηση, ομιλία, κατάθεση 
στεφάνων, παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα). 
 
5. Γιορτή μελιού στη Βυτίνα με παραδοσιακά προϊόντα και μελοκεράσματα σε 
ημερομηνία που θα καθοριστεί αργότερα.  
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6. Θεατρική παράσταση στην έδρα του δήμου στη  Δημητσάνα και στο θέατρο 
«Μίκης Θεοδωράκης» με την «Ανδρομάχη» του Ευρυπίδη από τον Οργανισμό 
Ελληνικού Θεάτρου «ΑΙΧΜΗ» σε σκηνοθεσία  Γ. Νικολαΐδη στις 17 Αυγούστου 
2011.  
 
7. Θεατρική παράσταση στο Παλούμπα  με το θίασο «ΑΥΛΑΙΑ» και το θεατρικό-
ιστορικό έργο «Η Δίκη του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα» στις 27 Αυγούστου 
2011. 
 


