
 
 

 
 

 
 

 
ΔΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 

ΦΕΣΙΒΑΛ  ΛΙΜΝΗ  ΛΑΔΩΝΑ 
                                9-  10 – 11 Αυγοφστου   2013 

Σα …μουςικά τθσ μυςτικά αποκαλφπτει θ Λίμνθ του Λάδωνα ςτθ Γορτυνία, ςτα  
πλαίςια των εκδθλϊςεων του ΔΗΜΟΤ ΓΟΡΣΤΝΙΑ ςτο «Φεςτιβάλ Λίμνθσ Λάδωνα» που κα 
πραγματοποιθκεί ςτισ 9,10 και 11 Αυγοφςτου 2013. Με φυςικό ςκθνικό τθν ομορφιά και τθ 
γαλινθ τθσ Αρκαδικισ γθσ. ε ζναν τόπο μυκικό, τόπο ςυνάντθςθσ των κεϊν του Ολφμπου, 
θ λίμνθ του Λάδωνα και τα νερά τθσ είναι δεμζνα με τουσ κρφλουσ και τισ παραδόςεισ των 
αρχαίων Ελλινων. 

 
’ αυτό το τοπίο, ιχοι από ζνα ευρφ μουςικό φάςμα κα ςυναντθκοφν με τουσ 

λάτρεισ τθσ  φφςθσ και τθσ τζχνθσ! 
 

Σεχνθτι Λίμνθ που δθμιουργικθκε από τθ ΔΕΗ το 1955 και καλφπτει μία ζκταςθ 
6000 ςτρεμμάτων. Αποτελεί οικολογικό πάρκο. Ζχει ςχιμα φιδιοφ, διαςχίηει καταπλθκτικζσ 
εκτάςεισ μεταξφ Λαγκαδινοφ και Αφροδίςιου όρουσ. Φυςικό τοπίο ανεξερεφνθτο και 
παρκζνο περιμζνει να το ανακαλφψεισ με όποιο τρόπο επιλζξεισ. Η κζα από το δρόμο 
υπζροχθ. Η λίμνθ τροφοδοτείται από τα νερά του ομϊνυμου ποταμοφ, που κεωρείται ωσ 
ζνα από τα μυκικά ποτάμια με πολλοφσ μφκουσ να πλζκονται γφρω του… Ξεχωριςτισ 



 
 

 
 

ομορφιάσ θ παλιά γζφυρα που παραμζνει αναλλοίωτθ, ενϊ θ καταςκευι τθσ «Κυράσ το 
γεφφρι», ςυνδζει τθ μία όχκθ τθσ λίμνθσ με τθν άλλθ. Ιδιαίτερθ αναφορά ςτον ποταμό 
Λάδωνα γίνεται από τον Παυςανία ςτα «Αρκαδικά-Αχαϊκά» που τον κεωρεί ωσ τον ποταμό 
με το ωραιότερο νερό. Η περιοχι προςφζρεται για πεηοπορία, κολφμπι, ψάρεμα, 
ορειβαςία, ορεινι ποδθλαςία, τοξοβολία, κυνιγι αλλά και για καταβάςεισ με canoe-kayak 
και rafting. Ποταμόσ για αρχάριουσ και παιδιά λόγω τθσ ιρεμθσ ροισ του. Μθ φφγετε από 
τθ λίμνθ χωρίσ να ζχετε κάνει βαρκάδα. 

 
Πάρτε τθ ςκθνι ςασ το μαγιό ςασ και τθ καλι ςασ διάκεςθ και ελάτε να 

απολαφςετε ζνα τριιμερο  γεμάτο μουςικι δίπλα ςτθ λίμνθ . 
Επίζηρ ςπάπσοςν ξενοδοσεία και ενοικιαζόμενα δωμάηια ζε όλη ηην πεπιοσή πος 

μποπείηε να βπείηε ζηο discovergortynia.gr 
   

 
 

ΕΙΟΔΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 8.30 μ.μ 
ΟΡΓΑΝΩΗ –ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 
Πλθροφορίεσ   τθλ..6939898551- 6979074521 
Διμοσ  Γορτυνίασ   2795360330-2795360313 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ  9 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

Ραράξενεσ μζρεσ  8.30- 10.15 

Θανάςθσ  Ραπακωνςταντίνου   10.15- 1.15 

 

ΑΒΒΑΣΟ 10 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

Palyrria   8.30-10.15 

Υπόγεια εφματα  10.15- 12.15 

Αssa  Θοδωρισ Δρεμετςικασ  12.15- 1.30 

 

ΚΤΡΙΑΚΗ 11 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

Χ-Darawish  8.30 – 10.15 

Σπφροσ Γραμμζνοσ  10.15-  11.30 

Κακό Συναπάντθμα  11.30- 1.30 

 

http://www.discovergortynia.gr/


 
 

 
 

 

ΟΙ ΚΑΛΛΙΣΕΥΝΕ 

 

Παπάξενερ Μέπερ 

 
 

Μελωδικό Ελλθνόφωνο Rock από τθν ομϊνυμθ διςκογραφικι δουλεία του ςυγκροτιματοσ 

(LYRA) που ζχει αποςπάςει άριςτεσ κριτικζσ, κακϊσ και τραγοφδια γνωςτϊν & Ξζνων 

καλλιτεχνϊν 

 

Θανάζηρ Παπακωνζηανηίνος 

 

 
 

και οι ςυνεργάτεσ του με ζνα τρίωρο πρόγραμμα κατά πολφ ανανεωμζνο, βαςιηόμενο ςε 
όλθ τθ διςκογραφικι του κατάκεςθ από «Αγία Νοςταλγία» μζχρι και «Μαγγανείεσ» κα 
προςπακιςουν κι αυτό το καλοκαίρι να ξορκίςουν το μοφδιαςμα και τθν κατιφεια των 
θμερϊν. Για φυλακτό τουσ, τα λόγια του ποιθτι Ντίνου Χριςτιανόπουλου «… και τι δεν 

κάνατε για να με κάψετε  όμωσ ξεχάςατε πωσ ιμουν ςπόροσ …». 

 

 



 
 

 
 

Θεόδωπορ  ASSA  Δπεμέηζικαρ 
 

 
 

Γεννικθκε  ςτθν  Αρκαδία  και  ςυνκετει ατμοςφαιρικθ ρυκμικι  μουςικι  μεταφζ-
ρονταστισ εικόνεσ  ςε  νότεσ  και  αρμονικά   θχοχρϊματα Εχει  γράψει μουςικι  για  το  κζατ
ρο ενϊ  παράλλθλα  θ  φωτογραφία  και  θ μουςικι  επζνδυςθ  ςε  εικόνα  τον  ακολουκοφν. 
Στο  πλαίςιο  του  φεςτιβάλ  τθσ  λίμνθσ   του  Λάδωνα πλαιςιωμζνοσ  
από  μουςικοφσ   κα παρουςιάςει μια  παράςταςθ που κα μασ κυμίηει ότι θ μουςικι ο 
χορόσ  και θ εικόνα είναι πάντα δίπλα  μασ  για να μασ   μακαίνουν  και να μασ δείχνουν  τισ 
όμορφεσ και τισ αλθκινζσ ςτιγμζσ. 
 

 

Τπόγεια Ρεύμαηα 
 

 
 

  Τα Υπόγεια εφματα ςτισ “Τςαλακωμζνεσ Μζρεσ” που βιϊνουμε, κοιτάηουν πίςω και   

δίνουν  φωνι ςτα ξεχαςμζνα αλλά και επίκαιρα κομμάτια τθσ διςκογραφίασ τουσ. Βουτϊντασ 

ςτα παλιά τουσ κομμάτια, ξανακυμοφνται τισ τότε επιρροζσ τουσ και τισ      ενϊνουν με τισ 

νεότερεσ. Λόγια που χάκθκαν ςτο χρόνο ξαναδιαβάηονται και    παρουςιάηονται χωρίσ φόβο, 

«τςαλακωμζνα» ενάντια ςτουσ ατςαλάκωτουσ τθσ εποχισ μασ. Ηλεκτρικόσ ςτίχοσ και λυρικόσ 



 
 

 
 

ιχοσ, άγριο ςυναίςκθμα και “Πνειρα Μικρά”,    υπόγειεσ διαδρομζσ και “Εικόνεσ ςτα Σφννεφα”, 

“Μάγοι” και “Ραράξενεσ κοπζλεσ”, ςε μια παράςταςθ ταξίδι ςτο χρόνο, ακόμα κι αν αυτόσ δεν 

υπάρχει…  

Οι “Τςαλακωμζνεσ Μζρεσ”  δεν κα μποροφςαν να μθν ςτακοφν ςτθν ςυνάντθςθ με 
τον Θάνο Μικροφτςικο και το δίςκο «Τουσ ζχω βαρεκεί». Ρολιτικά  τραγοφδια που 
αποδεικνφονται πιο διαχρονικά ςτισ μζρεσ μασ από ποτζ... Τα Υπόγεια εφματα 
αποτελοφνται από τουσ Γρθγόρθ Κλιοφμθ (κικάρα τραγοφδι),τον Κϊςτα Ραρίςςθ (κικάρα 
τραγοφδι), τον Νίκο Γιοφςεφ (θλεκτρικό μπάςο, μουςικό πριόνι) και τον Τάςο Ρζππα 
(τφμπανα) 

 

 

Palyrria 

 

 
 

 To  μουςικό ςχιμα Palyrria ,ιδρφκθκε  το  1995,ωσ ζνα εγχείρθμα να ςυνυπάρξουν 

αρμονικά παραδοςιακά ςτοιχεία  τθσ  ευρφτερθσ περιοχισ  τθσ  Μεςογείου ,με 

τον θλεκτρονικό  ιχο τθσ  ςθμερινισ  εποχισ . Η ςφςταςθ του ςχιματοσ μζςα ςτα 14 χρόνια 

τθσ  φπαρξθσ  του ,ζχει αλλάξει όςον αφορά  τα  μζλθ  του  ο ιχοσ 

όμωσ διαρκϊσ  εξελίςςεται  μζςω  των ςυντελεςτϊν του όπου προςτίκενται διαρκϊσ νζα 

μουςικά ιδιωματικά ςτοιχεία και από 

άλλεσ  μουςικζσ  παραδόςεισ  τοφ  κόςμου  με κφρια  τα  παγανιςτικά  και βακχικά ςτοιχεία 

,ςυνκζτοντασ  με  αυτόν  το  τρόπο  μία  μουςικι που  κινείται ανάμεςα  ςτθν παραδοςιακι 

μουςικι και  τθν electronica και χαρακτθρίηεται  από  τουσ  ίδιουσ ωσ, World  &  Elektro .  

Οι  Palyrria ζχουν ςτο ενεργθτικό τουσ μεγάλο αρικμό ςυναυλιϊν ςτθν  Ελλάδα ςτθ Ευρϊπθ 

και ςτθ Αςία    

 

  

 

 



 
 

 
 

X Darawish 
 

 
 

Eίναι  ζνα μουςικό ςυγκρότθμα που ιδρφκθκε ςτο Μπάρι τθσ Ιταλίασ το  1997.  Ζχουν 

ςυμμετάςχει ςε διάφορα φεςτιβάλ και ζχουν μοιραςτεί τθ ςκθνι με μουςικοφσ   όπωσ ο Elvis 

Costello o Bob Dylan o Nick Cave. 

 
 

πύπορ Γπαμμένορ 
 

 
 

Μονάχα δυο δίςκουσ! 
Σίγουρα πάνω από 20 τραγοφδια 

Με περιςςότερεσ από μία-δφο ςυνεργαςίεσ. 
Καμία περιοδεία ςτο εξωτερικό! 

Και ποτζ εξϊφυλλο ςε περιοδικό! 
Εκτόσ από τα παςίγνωςτα τραγοφδια του – μελοποιθμζνθ ποίθςθ ουςιαςτικά – 

Κουκουλοφόροσ   Από Ραγκάκι Σε παγκάκι, , και οι οη Μικρζσ 

Μοναχικζσ Ραγωμζνεσ Ρατοφςεσ του οη Ράνκθρα, κα παίξει κι άλλα… 

Χωρίσ ιδιαίτερθ αυτοπεποίκθςθ καλεί ςε παλλαϊκι ςυςτράτευςθ  για τον εορταςμό 

των τριαντατριϊν του χρόνων. 



 
 

 
 

Κακό ςναπάνηημα 
 

 
 

Τα τελευταία   9  χρόνια  το  κακό  ςυναπάντθμα εξελίχκθκε  ςε 9-μελι reggae-dub 

μπάντα. Βαςικό ςτοιχείο τουσ ο κοινωνικόσ - άμεςοσ ελλθνικόσ ςτίχοσ - ςυνζχεια μιασ 

δεκαπενταετοφσ πορείασ των ιδρυτικϊν μελλϊν του. Επιρροζσ όλθσ τθσ παρζασ ειςχωροφν 

ςτθ reggae που παίηουν κάνοντασ τθν πολυμορφικι και πλζον χαρακτθριςτικι. O ιχοσ των 

80's , το hip hop , θ dub κουλτοφρα , θ μοντζρνα και παλία roots reggae ςυνκζτουν τθν 

μουςικι τουσ ταυτότθτα. Ζχουν εμφανιςτεί ςε δεκάδεσ χωριά και πόλεισ τθσ Eλλάδασ και 

ζχουν ςυμμετάςχει ςε πολλά φεςτιβάλ που εκφράηουν τθν δράςθ τουσ κακϊσ και ωσ 

support live ςε κορυφαίεσ μπάντεσ τθσ παγκόςμιασ reggae ςκθνισ. Το 2008 κυκλοφόρθςαν 

το ομϊνυμο πρϊτο τουσ cd ωσ μπάντα (ανεξάρτθτθ παραγωγι) το οποίο και εξαντλικθκε 

(Μπανανία,Μεγάλο Αφεντικό ,Απαγορεφεςαι , Sounds of the People κ.α) . Το 2012 

κυκλοφόρθςε το cd "Pressureality" το οποίο κάνει ακόμα το ταξίδι του μζςα και από τθν 

φετινι περιοδεία    
 

 

 

Πως πάμε στη λίμνη του Λάδωνα ? 

Ρατιςτε εδϊ για ςυντεταγμζνεσ ςτο googlemaps 

Τπάρχουν 5 διαφορετικοί τρόποι να προςεγγίςουμε τθν τεχνθτι λίμνθ Λάδωνα. Ασ τουσ 

δοφμε όλουσ ςυνοπτικά: 

 
1. Ξεκινάμε από Αθήνα, περνάμε τον ιςκμό τθσ Κορίνκου και ςτρίβουμε για Σρίπολθ. 

Περνάμε τθ ςιραγγα Αρτεμιςίου και αμζςωσ μετά τα διόδια βγαίνουμε από τον 
κόμβο τθσ Νεςτάνθσ με κατεφκυνςθ Λεβίδι, Βυτίνα, Λαγκάδια και Αρχαία Ολυμπία. 
Περίπου 13 χλμ. μετά τα Λαγκάδια φτάνουμε ςτο χωριό ταυροδρόμι, όπου και 
ςτρίβουμε δεξιά με κατεφκυνςθ Σρόπαια και τεχνθτι λίμνθ Λάδωνα. 

 
2. Ξεκινάμε από την Πάτρα και παίρνουμε το δρόμο "111" που πάει για Σρίπολθ. Ο 

δρόμοσ αυτόσ περνάει από χαρακτθριςτικό ορεινό διάςελο: αριςτερά μασ ζχουμε 
το όροσ Ερφμανκοσ τθσ Αχαΐασ και δεξιά μασ το βουνό Αφροδίςιο τθσ Αρκαδίασ. 

https://maps.google.com/maps?q=%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%BD%CE%B7+%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B1&hl=el&ie=UTF8&ll=37.759994,22.009993&spn=0.047092,0.090895&sll=37.0625,-95.677068&sspn=47.972233,93.076172&hnear=Ladon+Lake&t=m&z=14
http://partetavouna.blogspot.gr/2010/09/blog-post_11.html
http://partetavouna.blogspot.gr/2010/04/blog-post_11.html
http://partetavouna.blogspot.gr/2011/01/blog-post_09.html


 
 

 
 

Μετά το διάςελο ο δρόμοσ κατθφορίηει. Πρζπει να ζχουμε το νου μασ να 
ςτρίψουμε δεξιά, όταν βροφμε πινακίδα προσ Δάφνθ και τεχνθτι λίμνθ Λάδωνα. 

 
3. Ξεκινάμε από τον Πύργο και παίρνουμε το δρόμο για Αρχαία Ολυμπία, Λαγκάδια, 

Βυτίνα, Λεβίδι και Σρίπολθ. Περίπου 68 χλμ. Από τον Πφργο φτάνουμε ςτο χωριό 
ταυροδρόμι, όπου και ςτρίβουμε αριςτερά με κατεφκυνςθ Σρόπαια και τεχνθτι 
λίμνθ Λάδωνα. 

 
4. Ξεκινάμε από το Αίγιο και παίρνουμε τθν Ολυμπία Οδό, με κατεφκυνςθ τθν 

Κόρινκο. Μόλισ περάςουμε το Διακοφτό, βγαίνουμε προσ Καλάβρυτα, Κλειτορία 
και Σρίπολθ. Περίπου 11 χλμ. μετά τθν Κλειτορία ςυναντάμε το δρόμο "111", οπότε 
ςτρίβουμε δεξιά προσ Πάτρα. Ακόμθ 13 χλμ. και ςτρίβουμε αριςτερά προσ Δάφνθ 
και τεχνθτι λίμνθ Λάδωνα. 

 
5. Ξεκινάμε από τη Μεγαλόπολη και παίρνουμε το δρόμο για Καρίταινα και 

Ανδρίτςαινα. Μόλισ όμωσ φτάςουμε ςτθν Καρφταινα πρζπει να ςτρίψουμε δεξιά 
προσ Ελλθνικό, τεμνίτςα, Δθμθτςάνα και Καρκαλοφ. Εκεί ςτρίβουμε αριςτερά, 
προσ Λαγκάδια και Αρχαία Ολυμπία. Περίπου 13 χλμ. μετά τα Λαγκάδια φτάνουμε 
ςτο χωριό ταυροδρόμι, όπου και ςτρίβουμε δεξιά με κατεφκυνςθ Σρόπαια και 
τεχνθτι λίμνθ Λάδωνα. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.olympiaodos.gr/
http://partetavouna.blogspot.gr/2010/11/blog-post_21.html
http://partetavouna.blogspot.gr/2012/03/blog-post.html
http://partetavouna.blogspot.gr/2011/10/blog-post_31.html
http://partetavouna.blogspot.gr/2012/04/blog-post.html
http://partetavouna.blogspot.gr/2010/07/blog-post_25.html
http://partetavouna.blogspot.gr/2011/04/blog-post.html

