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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποκριάτικες εκδηλώσεις Δήμου Γορτυνίας 2014
Η Ελληνική παραδοσιακή Αποκριά θα γιορταστεί κι εφέτος στην Γορτυνία
και θα αποτελέσει αφορμή για ψυχαγωγία, διασκέδαση και απόδραση από
την καθημερινότητα και τα προβλήματα της εποχής μας.
Ο Δήμος Γορτυνίας θα στηρίξει τις αποκριάτικες εκδηλώσεις σε όσο το
δυνατόν περισσότερα χωριά, που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με
πολιτιστικούς συλλόγους, επαγγελματικούς φορείς, συλλόγους νέων,
συλλόγους γονέων κ.λ.π. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν αναβίωση
παραδοσιακών εθίμων, λαϊκά δρώμενα, μικρά θεατρικά, παραδοσιακές
γεύσεις και γλέντια για την ψυχαγωγία των μονίμων κατοίκων και των
επισκεπτών της περιοχής μας.
Η Γορτυνία, με το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, είναι ελκυστικός
προορισμός και για τις Απόκριες και υπόσχεται στους εκδρομείς από τα
αστικά κέντρα ένα αξέχαστο τριήμερο Αποκριάς. Ακολουθούν αναλυτικά οι
ήδη προγραμματισμένες εκδηλώσεις:
 Τρόπαια - Πέμπτη μεσημέρι 20/2/2014. Τσικνοπέμπτη με τους μαθητές
στο Πνευματικό Κέντρο. Κυριακή βράδυ 2/3/2014. Κατασκευή χοιρινού
παστού και λαϊκό γλέντι μεταμφιεσμένων μέχρι πρωίας και στη συνέχεια
την Καθαρή Δευτέρα 3/3/2014 Παραδοσιακά Κούλουμα.
 Δημητσάνα - Κυριακή 2/3/2014, ώρα
εκδηλώσεις και το «Κάψιμο του μακαρονά»

6.00

μ.μ.

Καρναβαλικές

 Στεμνίτσα - Κυριακή 2/3/ 2014-ώρα 12:30μμ. "Το Μεγάλο Ειδύλλιο",
αποκριάτικο δρώμενο με αφετηρία τη Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας και
κορύφωση στην πλατεία του χωριού. Φέτος ο Κουτρουλάκος
"αντριώνεται" και το γλεντάμε πίνοντας "τσουκαλόκαυτο". Καθαρή
Δευτέρα 3/3/2014-ώρα 11:30πμ: Γιορτάζουμε τα κούλουμα στην
πλατεία του χωριού και υποδεχόμαστε την σαρακοστή με λαγάνα, ζεστή
φασολάδα και σπιτικά νηστίσιμα γλυκά της παράδοσης.

 Λαγκάδια - Τριήμερες εκδηλώσεις από το Σάββατο 1/3/2014 έως την
Καθαρή Δευτέρα 3/3/2014. «Λαγκαδινό Καρναβάλι» με δρώμενα από
τους αιώνιους αρκαδικούς μύθους και Καθαρή Δευτέρα με Κούλουμα.
 Βυτίνα - Κυριακή 2/3/2014-ώρα έναρξης 4.00μ.μ. Δρώμενα με
μεταμφιεσμένους στους δρόμους και κατάληξη στην πλατεία όπου θα
γίνει μεγάλο γλέντι.
 Καμενίτσα - Σάββατο βράδυ 1/3/2014. Αποκριάτικο λαϊκό γλέντι.
 Βαλτεσινίκο - Κυριακή μεσημέρι 2/3/2014. Γλέντι στην πλατεία του
χωριού με παραδοσιακούς χορούς, γαϊτανάκι, τσουκαλόκαυτο, μεζέδες …
 Πράσινο - Καθαρή Δευτέρα 3/3/2014. Παραδοσιακά Κούλουμα.
 Δρακοβούνι - Καθαρή Δευτέρα 3/3/2014. Παραδοσιακά Κούλουμα.
 Χώρα - Σάββατο βράδυ
Τσιγαρίδας» και «Μπούλες»

1/3/2014.

Παραδοσιακή

«Γιορτή

της

 Κοντοβάζαινα - Σάββατο βράδυ 1/3/2014. Αποκριάτικο λαϊκό γλέντι.
 Δήμητρα - Καθαρή Δευτέρα 3/3/2014. Παραδοσιακά Κούλουμα.
 Παλούμπα και Σαρακίνι - Καθαρή Δευτέρα 3/3/2014-ώρα 11:00πμ.
Κούλουμα στην εξοχή, στον Αγ.Παντελεήμονα, με χαρταετούς,
φασολάδα, λαγάνες και πολύ χορό.
 Σέρβου - Κυριακή 2/3/2014 από το πρωί ως το βράδυ. Αναβίωση
εθίμων με την 2η Παραδοσιακή γιορτή «Το λιώσιμο του γουρουνιού».
 Χρυσοχώρι - Κυριακή βράδυ 2/3/2014. Αποκριάτικο λαϊκό γλέντι,
μεταμφιέσεις και παραδοσιακά έθιμα. Καθαρή Δευτέρα 3/3/2014Κούλουμα με παραδοσιακά λαϊκά αγωνίσματα.
 Πυρρή - Κυριακή βράδυ 2/3/2014. Αποκριάτικο λαϊκό γλέντι, όλοι μαζί
επισκέπτες και μόνιμοι κάτοικοι.
 Ράφτη - Κυριακή βράδυ 2/3/2014. Αποκριάτικο λαϊκό γλέντι.
Επίσης και σε πολλά ακόμα χωριά του Δήμου θα πραγματοποιηθούν
αποκριάτικες εκδηλώσεις με την πρωτοβουλία πολιτιστικών συλλόγων και
άλλων φορέων.
Οι φίλοι επισκέπτες της Γορτυνίας μπορούν να ενημερωθούν για τα
καταλύματα και τα εστιατόρια στην σελίδα-ταξιδιωτικό οδηγό του Δήμου
www.discovergortynia.gr
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