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Παρουσιάζεται στη Νεστάνη το λεύκωµα µε τίτλο «Η ιεροτελεστία της 
Άνοιξης – Χορός και ποµπή του Άη Γιώργη στη Νεστάνη Αρκαδίας» του 

Παναγιώτη Καρώνη από ΤΟ ΔΟΝΤΙ και την ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ 
 

Οι εκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ και η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισµού 

ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ (www.koinotopia.gr) παρουσιάζουν το δίγλωσσο (ΕλληνοΑγγλικό) 

λεύκωµα µε τίτλο «Η ιεροτελεστία της Άνοιξης – Χορός και ποµπή του Άη Γιώργη στη 

Νεστάνη Αρκαδίας», σε επιµέλεια Παναγιώτη Καρώνη. 

Η παρουσίαση θα γίνει την Κυριακή 11 Αυγούστου 8:30µµ. στο Κοινοτικό Μέγαρο 

Νεστάνης Αρκαδίας. Το λεύκωµα θα παρουσιάσουν: 

Βασιλική Μαργέλου, Κοινωνική ανθρωπολόγος, Πολιτιστική διαχειρίστρια 

Νικόλαος Πάππας, Μουσικολαογράφος, Καθηγητής αγγλικής γλωσσολογίας, Πρόεδρος του 

συλλόγου ΝΟΣΤΕΑ 

και ο επιµελητής της έκδοσης Παναγιώτης Καρώνης  

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο πρόεδρος του Προοδευτικού Συλλόγου Νεστάνης 

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος. 

Η παρουσίαση θα γίνει µε την υποστήριξη του συλλόγου ΝΟΣΤΕΑ (Νεστανιώτικος 

Όµιλος Στήριξης Τοπικών Εθίµων και Αναζήτησης) και του Προοδευτικού Συλλόγου 

Νεστάνης. 

Όπως προδίδει ο τίτλος του, το λεύκωµα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωµένο στο έθιµο 

που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στη Νεστάνη της Αρκαδίας, στην εορτή του Αγίου 

Γεωργίου -του Αγιώρη για τους Νεστανιώτες, και δίνει µια ολοκληρωµένη εικόνα των 

ιστορικών, πολιτιστικών και λαογραφικών στοιχείων του δρώµενου, παρουσιάζοντας 

παράλληλα την ιστορία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Στο λεύκωµα αναδηµοσιεύονται δύο σπουδαία επιστηµονικά κείµενα που σχετίζονται µε 

το έθιµο: 

� Η µελέτη της λαογράφου, εθνολόγου και θεατρολόγου Κατερίνας Κακούρη, «Χόρος 
και ποµπή του Άη Γιώργη στη Νεστάνη της Αρκαδίας», από το πρώτο τεύχος του 
περιοδικού «Εθνογραφικά» (1978) του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύµατος 

(Π.Λ.Ι.), η οποία πραγµατοποιήθηκε τον Απρίλιο του 1975, µε επιτόπια έρευνα και 

αυτοψία από την ίδια και συνεργάτες του (Π.Λ.Ι.).  

� Το κείµενο «Ο Άγιος Γιώργης της Νεστάνης» της συγγραφέα εθνολόγου και 
ιστορικού Μαρίας Μιχαήλ – Δέδε από το βιβλίο της, Γιορτές - Έθιµα και τα 



τραγούδια τους (Εκδ. Φιλιππότης, 1987).  
Παράλληλα γίνεται ειδική αναφορά στα τραγούδια που ακούγονται κατά τη διάρκεια 

της ποµπής και του χορού του εθίµου. Επιπλέον µέσα από τις 120 φωτογραφίες του 

βιβλίου, που καλύπτουν τα τελευταία εξήντα χρόνια και προέρχονται από ιδιωτικά αρχεία 

και οικογενειακές συλλογές, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να ξεναγηθεί στο µοναδικό 

αυτό έθιµο αλλά και να κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του 

πανάρχαιου αυτού δρώµενου. 

Ένα λεύκωµα µε ιδιαίτερη συλλεκτική αξία που η κυκλοφορία του συµπληρώνει ένα 

ξεχωριστό κοµµάτι του παζλ της ιστορίας της Νεστάνης της Αρκαδίας, αλλά και της 

πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. 

Το λεύκωµα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ και τη Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση Κοινο_Τοπία (Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισµού) www.koinotopia.gr   

Το λεύκωµα 158 σελίδων µπορεί να το βρει κάποιος σε επιλεγµένα βιβλιοπωλεία 

της Πάτρας, Τρίπολης, Αθήνας και Θεσσαλονίκης καθώς και στα γραφεία της 

Κοινο_Τοπίας (Μαιζώνος 139 Πάτρα, τηλ. 2615.002009, info@koinotopia.gr). 

Σχετικό blog του επιµελητή για το έθιµο: www.agiorisnestanis.blogspot.gr 

 

 

 

 

 


