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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε και συνεχίζεται το 
"Πολιτιστικό Καλοκαίρι Δήμου Γορτυνίας 2013" 

 
Η Γορτυνία είναι γνωστή για το όμορφο και πολύμορφο φυσικό της περιβάλλον, αλλά 
και τις ποιοτικές και ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις της, που συνδυάζουν παράδοση 
και ιστορία, πολιτισμό και διασκέδαση, περιήγηση και περιπέτεια, εναλλακτικό 
τουρισμό και αθλητισμό. Εξελίσσεται σε έναν δημοφιλή προορισμό για όλες τις 
εποχές του χρόνου, με κορύφωση την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου. Ο Δήμος 
Γορτυνίας επιδιώκει την ενίσχυση της φυσιογνωμίας της περιοχής με το «Πολιτιστικό 
Καλοκαίρι Δήμου Γορτυνίας 2013», που περιλαμβάνει όλα τα φημισμένα χωριά της 
Γορτυνίας, με αιχμή τον Αύγουστο. 
Από τον Μάιο μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν ήδη τα "Θεοδωράκεια σε Ζάτουνα-
Βαλτεσινίκο", η "Επέτειος της Α’ Πελοποννησιακής Γερουσίας στην Στεμνίτσα", το 
«Ορεινό Τρίαθλο Λίμνης Λάδωνα», το 3ο "Έθνικ Φέστιβαλ Δήμου Γορτυνίας στη 
Βυτίνα και Δημητσάνα", οι διήμερες επετειακές εκδηλώσεις του 40ου "Διαγωνισμού 
Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Λαγκάδια", η 12η "Ανάβαση Δημητσάνας-
Ζυγοβιστίου" και πολλές άλλες τοπικές εκδηλώσεις με μεγάλη επιτυχία. 
Λίγα εικοσιτετράωρα μας χωρίζουν από την συναυλία της Χαρούλας Αλεξίου, που θα 
γίνει στις 31/7 στα Τρόπαια και θα είναι η πρώτη από τις τρεις μεγάλες συναυλίες που 
θα πραγματοποιηθούν φέτος, κάθως θα ακολουθήσουν το τριήμερο Φεστιβάλ στη 
Λίμνη του Λάδωνα με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και πληθώρα καλλιτεχνών στις 
9,10 και 11/8 και η συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα στην Δημητσάνα στις 17/8. 
Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Αυγούστου, που εντάσσονται στο 
«Πολιτιστικό Καλοκαίρι Δήμου Γορτυνίας 2013», έχει ως εξής: 
  
 31/7/2013 - Συναυλία με τη Χαρούλα Αλεξίου στον προαύλιο χώρο του Λυκείου 

Τροπαίων. 
 

 3/8/2013 - Αφιέρωμα στο Λαγκαδινό μοιρολόι (μουσική και λόγος) στο προαύλιο 
του Αγιώργη Λαγκαδίων, συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Φίλων της 
Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής «Άνθη της Πέτρας». 

 



 3/8/2013 - Φεστιβάλ «ΜΑΝΑ ΓΗ» στο Φαράγγι της Γκούρας, στην συμβολή με 
τον ποταμό Τουθόα. Συνδιοργάνωση με τον Φυσιολατρικό Ορειβατικό Όμιλο «Η 
ΓΚΟΥΡΑ» με παραδοσιακή, έντεχνη και λαϊκή μουσική και τραγούδια. Θα παίξει 
το μουσικό συγκρότημα Γιώργος Δαλιάνης- Διαμαντής Ρουμελιώτης και λαϊκή 
ορχήστρα. 

 
 2-4/8/2013 - Πανελλήνια συνάντηση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στους 

Ρούχους Μαινάλου. Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, της ΚΕΔΕ και του Υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται για το 
πρόγραμμα «Ανθρώπων έργα 2013» που περιλαμβάνει 12 κατασκηνώσεις μελών 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού σ’ όλη την Πελοπόννησο, εκ των οποίων 2 
θα είναι στην Γορτυνία, (α) στα Τρόπαια Γορτυνίας από 25/7 - 2/8/2013 και (β) 
Οδοιπορικό Καρύταινα – Ζάτουνα – Ελάτη Αρκαδίας, 27/7/2013 - 2/8/2013 
(Ζάτουνα 29/7-31/7, Ελάτη 31/7-2/8). Στις κατασκηνώσεις θα αναπτυχθούν 
ποικίλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τους μόνιμους κατοίκους, όπως 
εργαστήρια, θέματα λαογραφίας, θεατρικά δρώμενα, εξωραϊσμοί κ.λ.π. 

 
 9/8/2013 - Φεστιβάλ Λάδωνα με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, και το μουσικό 

συγκρότημα "Παράξενες μέρες". 
 10/8/2013 - Φεστιβάλ Λάδωνα με τα μουσικά συγκροτήματα "Υπόγεια ρεύματα", 

ASSA-Δρεμέτσικας, "Παλίρροια". 
 11/8/2013 - Φεστιβάλ Λάδωνα με τους Σπύρο Γραμμένο, X-DARAWISH, "Κακό 

συναπάντημα". 
 

 10-18/8/2013 - Φεστιβάλ μελιού στην Βυτίνα. Μέλι, προϊόντα μελιού, εκθεσιακός 
χώρος, γαστρονομία και παράδοση. 

 
 11/8/2013 - Γιορτή σαρδέλας και διαγωνισμός μουστακιού στο Βελημάχι σε 

συνεργασία με τον Σύλλογο Βελημαχιτών. 
 

 11/8/203 - Θεατρική παράσταση «Αγαμέμνων» του Αισχύλου από τον θίασο 
ΑΙΧΜΗ του Γιάννη Νικολαϊδη στην Στεμνίτσα. 

 
 12/8/2013 - Θεατρική παράσταση «Η ρίζα του 5» του Χρήστου Παπαμιχάλη με 

τον θίασο της Αντωνίας Γιαννούλη στο Βαλτεσινίκο. 
 

 12/8/2013 - Θεατρική παράσταση «Τι κάνω εγώ εδώ;» από τον θίασο Φίλοι της 
Τέχνης (ΕΚΣΤΑΝ) στην Κοντοβάζαινα. 

 
 13/8/2013 - Θεατρική παράσταση «Τι κάνω εγώ εδώ;» από τον θίασο Φίλοι της 

Τέχνης (ΕΚΣΤΑΝ) στο Παλούμπα. 
 

 14-16/8/2013 - Πρωτάθλημα Μπάσκετ στην Κοντοβάζαινα. Παίζουν ομάδες 
μπάσκετ από τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Κοντοβάζαινας με τον τελικό στις 
16/8/2013. 

 



 13-17/8/2013 - «Φεστιβάλ Άκοβας» σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Βυζικιωτών στο Βυζίκι, αφιερωμένο στην ειρήνη με μουσική, ομιλίες, εκθέσεις, 
ζωγραφική κ.λ.π. 

 
 16/8/2013 - Αναπαράσταση παραδοσιακού αλωνίσματος στο Βαλτεσινίκο με 

δρώμενα, ήθη και έθιμα, τραγούδια και παραδοσιακό φαγητό. 
 

 17/8/2013 - Συναυλία με το Σωκράτη Μάλαμα στο γήπεδο της Δημητσάνας. 
 

 17/8/2013 - Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας 
στα χωριό Δόξα σε συνεργασία με το Σύλλογο Δοξιωτών.  

 
 17/8/2013 - "Η γιορτή των γερόντων" στο Λευκοχώρι. Μια γιορτή προς τιμήν 

των γερόντων που διοργανώνει ο Σύλλογος Λευκοχωριτών από το 1967. Την 
φετινή διοργάνωση υποστηρίζει και ο Δήμος Γορτυνίας. 

 
 23/8/2013 - Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας 

στα χωριό Χώρα σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σύλλογο Χώρας. 
 

 7-18/8 - Παραστάσεις Καραγκιόζη με το Θέατρο Σκιών του Πάνου 
Χατζηαναγνώστου σε πολλά χωριά: 7/8 Νεοχώρι, 8/8 Λουτρά, 9/8 Ράφτη, 10/8 
Λαγκάδια, 11/8 Σέρβου, 12/8 Μαγούλιανα, 13/8 Καλλιάνι, 16/8 Πράσινο, 17/8 
Νυμφασία, 18/8 Σπάθαρι. 

 
 30/7-24/8 - "Απλές καλλιτεχνικές δημιουργίες - 2ος χρόνος" Καλλιτεχνικά 

εργαστήρια χαλκογραφίας, ζωγραφικής, κατασκευών κ.λ.π. με την εθελοντική 
προσφορά της Ελένης Σχίζα, καθηγήτριας της ΕΠΑΣ Στεμνίτσας και υλικά από 
τον Δήμο σε πολλά χωριά ως εξής: 30/7 Ζάτουνα, 10-11/8 Σέρβου, 12/8 Πυρί, 
13/8 Αγιονέρι, 17/8 Σαρακίνι, 18/8 Δόξα, 21/8 Κοκκινοράχη, 24/8 Κοκκοράς. 

 
Το καλοκαίρι στην Γορτυνία βέβαια περιλαμβάνει και τα παραδοσιακά πανηγύρια και 
τις τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, που γίνονται σε όλα τα χωριά με πρωτοβουλία 
των δραστήριων τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και "ο χορός καλά κρατεί" μέχρι το 
πρωί, αρκεί να υπάρχει αντοχή. 
Ο Δήμος Γορτυνίας σας καλεί να επισκεφτείτε τα χωριά μας, να συμμετάσχετε στο 
"Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2013" και να περάσετε ένα Καλό Καλοκαίρι! 
 
 

Γραφείο Τύπου 
 


	ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

