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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2017 στον Δήμο Γορτυνίας
Ο Δήμος Γορτυνίας και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Γορτυνίας
(ΔΗΚΕΓ), με την συνεργασία πολιτιστικών συλλόγων, επαγγελματικών φορέων,
συλλόγων νέων, συλλόγων γονέων, κ.ά. θα οργανώσουν κι εφέτος
αποκριάτικες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ελληνικής παραδοσιακής
Αποκριάς.
Την περίοδο της Αποκριάς 16-27/2/2017, θα πραγματοποιηθούν καρναβαλικές
εκδηλώσεις
με αναβίωση παραδοσιακών εθίμων και αρκαδικών μύθων,
σατυρικά λαϊκά δρώμενα, μεταμφιέσεις, παραδοσιακές γεύσεις και γλέντια και
την Καθαρά Δευτέρα θα εορταστούν τα κούλουμα στις πλατείες και στις εξοχές,
με έθιμα και παραδοσιακές γεύσεις, για την ψυχαγωγία των μονίμων κατοίκων
και των επισκεπτών.
Η Γορτυνία, με το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον και τα πολλά αξιοθέατα, είναι
ελκυστικός προορισμός και τις Απόκριες και υπόσχεται στους εκδρομείς από τα
αστικά κέντρα ένα αξέχαστο τριήμερο Αποκριάς με ποικιλία εκδηλώσεων:
Τσικνοπέμπτη 16/2/2017
-Τρόπαια- Εκδήλωση για τα παιδιά με τσίκνισμα, μουσική, χορό και παράσταση
με ταχυδακτυλουργό.
-Καλιάνι- Τσικνοπέμπτη με παραδοσιακά εδέσματα, μεταμφιέσεις και λαϊκό
γλέντι.
Τριήμερο 25-26-27/2/2017
-Δημητσάνα- Κυριακή 26/2/2017-ώρα 6:00 μ.μ. Καρναβαλικές εκδηλώσεις και
το «Κάψιμο του μακαρονά»
-Στεμνίτσα- Κυριακή 26/2/2017-ώρα 12:00 μ.μ. Διασκέδαση με το κυνήγι του
θησαυρού, μουσικές, χορό και «τσουκαλόκαυτο».
Καθαρή Δευτέρα 27/2/2017-ώρα 11:30 π.μ. Κούλουμα στην πλατεία του
χωριού με ζεστή φασολάδα και άλλα σαρακοστιανά εδέσματα της παράδοσης.
-Λαγκάδια- Τετραήμερες εκδηλώσεις από την Παρασκευή 24/2/2017 έως την
Καθαρή Δευτέρα 27/2/2017.

Το «10ο Λαγκαδινό Καρναβάλι» με διάφορες μουσικές, δρώμενα από τους
αιώνιους αρκαδικούς μύθους, κωμικό κουκλοθέατρο, το «κάψιμο του τράγου»,
ακροβατικό σόου.
Καθαρή Δευτέρα 12:00 μ.μ. Κούλουμα στην πλατεία με φασολάδα κι πέταγμα
χαρταετού στον Προφήτη Ηλία.
-Βυτίνα- Κυριακή 26/2/2017-ώρα έναρξης 12:00μ.μ. στην πλατεία της
Βυτίνας, αυτοσχεδιασμοί, μεταμφιέσεις, κεράσματα.
-Καμενίτσα- Κυριακή βράδυ 26/2/2017. Αποκριάτικο λαϊκό γλέντι.
-Βαλτεσινίκο- 25/2/2017 έως 27/2/2017 Με τους ήχους του Θεού Πάνα και το
τραγούδι των Νυμφών, γλέντι, χορός, αυτοσχέδιες στολές και μεταμφιέσεις.
-Πράσινο- Καθαρά Δευτέρα 27/2/2017. Παραδοσιακά Κούλουμα
-Δρακοβούνι- Καθαρά Δευτέρα 27/2/2017. Παραδοσιακά Κούλουμα
-Τρόπαια- Κυριακή Αποκριάς 26/2/2017, ώρα 11.00 π.μ., με αναβίωση εθίμων,
«λιώσιμο γουρουνιού», παρασκευή τηγανίδων, κεράσματα, μεταμφιέσεις και
λαϊκό γλέντι.
-Χώρα- Σάββατο βράδυ 25/2/2017. Παραδοσιακή «Γιορτή της Τσιγαρίδας».
-Νεοχώρι- Κυριακή Αποκριάς 26/2/2017, Αποκριάτικο λαϊκό γλέντι με μουσική,
χορό μεταμφιεσμένων.
-Δόξα- Κυριακή μεσημέρι 26/2/2017 Αποκριάτικο γλέντι με παραδοσιακά
εδέσματα και μεταμφιέσεις.
-Κοντοβάζαινα- Σάββατο βράδυ 25/2/2017. Αποκριάτικο λαϊκό γλέντι με
μουσική, χορό μεταμφιεσμένων.
Όποιος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί αποκριάτικη στολή από τον Δήμο για να
μεταμφιεστεί, μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία της Κοινωφελούς
Επιχείρησης (ΔΗΚΕΓ).
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
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