
Ολοκλήρωση 2
ου

 Έθνικ Φεστιβάλ Δήμου Γορτυνίας 
  

  

Στις 12 Αυγούστου ολοκληρώθηκε το 2
ο
 Έθνικ Φεστιβάλ Δήμου Γορτυνίας, σε 

συνδιοργάνωση του Δήμου Γορτυνίας και του Συνδέσμου Φιλοπροόδων Βυτίνας. Το 

τετραήμερο φεστιβάλ (9-12 Αυγούστου 2012) περιλάμβανε καθημερινά εργαστήρια 

κρουστών και χορού με έμφαση στη μουσική της Κούβας και της Βραζιλίας, 

μαθήματα που δόθηκαν από τους σπουδαίους μουσικούς Enrique Bu Pascual 

(Kikicha), Jose Daniel Allen Garcia (Κούβα), Βασίλη Λιώση και τον Κουβανό 

χορευτή Ivan Lopez. Στα μαθήματα αυτά έλαβαν μέρος πάνω από 40 παιδιά και 30 

ενήλικες. Επιπλέον, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που οδήγησαν στη 

ματαίωση μίας προγραμματισμένης εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν καθημερινές 

εκδηλώσεις, όπως πάρτυ με χορό στην πλατεία της Βυτίνας, εργαστήρι 

Βραζιλιάνικων κρουστών στα Λαγκάδια, και παρουσίαση των μαθητών, αλλά και 

των δασκάλων το τελευταίο βράδυ στο θεατράκι της Βυτίνας (θέση Λαστέικα). 

 Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το φεστιβάλ στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία, αν 

κρίνουμε από την ενθουσιώδη συμμετοχή του κόσμου και την αυξανόμενη αποδοχή 

από τους ντόπιους. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μία ιδιαίτερη 

πλευρά του μουσικού πολιτισμού της Κούβας και της Βραζιλίας, τη δυνατότητα που 

δίνεται σε όλα τα μέλη της κοινότητας, από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα και 

εμπειρότερα να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στα μουσικά –και όχι μόνο- 

δρώμενα. Οι μεγαλύτεροι μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους, ενώ οι 

νεώτεροι μαθαίνουν ότι αποτελούν χρήσιμο κομμάτι της κοινότητας με ξεχωριστό 

και σημαντικό ρόλο. Σε αυτή τη φιλοσοφία στηρίζεται πλέον και η ίδια η 

διοργάνωση του φεστιβάλ, καθώς μέλη της τοπικής κοινότητας του Δήμου 

στηρίζουν και βοηθούν εθελοντικά, λειτουργώντας ως ομάδα με ιδιαίτερη 

δυναμική, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες του καθενός, με 

αντικειμενικό στόχο πάντα τη βελτίωση και ανάδειξη του τόπου μας μέσω της 

πρότασης εναλλακτικών δράσεων, αλλά και δίνοντας ευκαιρία τους κατοίκους για 

καλλιτεχνικές και δημιουργικές δραστηριότητες.  

Κάνοντας τον επίλογο του φεστιβάλ, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους 

χορηγούς μας: το κατάστημα με είδη δώρων και χάντρες «Λαβύρινθος» στην 

Τρίπολη, το ξενοδοχείο «Εκάτη» στην Βυτίνα, τη συμπατριώτισσά μας γραφίστα 

Χριστίνα Μασσούρου (www.artbeat.gr), τις καφετέριες  «Μεσαρέα» και «Δρυάδες», 

το ξυλόφουρνο Βυτίνας (Θ. Λιαρόπουλος) και το χορηγό ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 

την ιστοσελίδα www.greekteachers.gr . Περαιτέρω ευχαριστίες για την πολύτιμη 

βοήθεια και τη στήριξή τους οφείλουμε, στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου 

Βυτίνας κ. Θεόδωρο Λιαρόπουλο, στο Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, στο GoLatin Club 

Τρίπολης, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βυτίνας «Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος», 

αλλά και σε πολλούς άλλους δραστήριους συμπολίτες μας που προσέφεραν άμεσες 

λύσεις σε μικρότερα και μεγαλύτερα προβλήματα της διοργάνωσης. 

  

(Φωτογραφικό υλικό και βίντεο από το 2
ο
 Έθνικ Φεστιβάλ βρίσκεται στην παρακάτω 

ιστοσελίδα: http://www.vytina.com/photos2.html#second ) 

 



 
 

 

 

 


