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 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

 

Ο Δήμος Γορτυνίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ), τιμώντας 

την εθνική πολιτιστική κληρονομιά, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για την ενίσχυση και διάδοση 

της πλούσιας μουσικής παράδοσης της πατρίδας μας, διοργανώνουν φέτος, τον 47
ο
 Πανελλήνιο 

Διαγωνισμό Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής το Σάββατο, 23 Ιουλίου 2022, ώρα 20:00, στην 

Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων.  

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μη επαγγελματίες: 

α) ερμηνευτές δημοτικών τραγουδιών (μπορούν να λάβουν μέρος και πολυφωνικά συγκροτήματα 

αλλά αποκλείονται οι χορωδίες) και 

β) μουσικούς, σολίστες παραδοσιακών οργάνων και μουσικά σύνολα (ζυγιές, κομπανίες κ.λπ.). 

Οι μουσικοί (σολίστες) μπορούν να συνοδεύονται και από άλλα όργανα, είτε της δικής τους επιλογής, 

είτε από την ορχήστρα του Διαγωνισμού.  

Η Ορχήστρα του Διαγωνισμού απαρτίζεται από διακεκριμένους δεξιοτέχνες μουσικούς και 

δάσκαλους των ελληνικών λαϊκών μουσικών οργάνων. 

  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

α) ερμηνευτές δημοτικών τραγουδιών, άνω των 15 ετών και 

β) μουσικοί παραδοσιακών οργάνων, άνω των 10 ετών, από όλα τα μέρη της Ελλάδας. 

Για τη συμμετοχή ανηλίκων είναι απαραίτητη η άδεια του κηδεμόνα σε έντυπη υπεύθυνη 

δήλωση. 



Στην Προκριματική Φάση του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμμετέχουν με τρία 

κομμάτια δημοτικής μουσικής, ενώ όσοι προκριθούν στην Τελική Φάση του Διαγωνισμού, θα 

διαγωνισθούν με ένα μόνο κομμάτι που θα επιλέξει η Κριτική Επιτροπή. 

 

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ 

 
Οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν με ένα μόνο μουσικό κομμάτι. 

Τα τραγούδια, ή οι ενόργανες συνθέσεις που θα παρουσιάσουν οι διαγωνιζόμενοι πρέπει 

απαραιτήτως να προέρχονται από το ρεπερτόριο της ανώνυμης λαϊκής δημιουργίας, δηλαδή να είναι 

γνήσια παραδοσιακά και όχι διασκευές ή νεώτερες δημοτικοφανείς συνθέσεις. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν έως την Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022, την Αίτηση 

Συμμετοχής τους, στην οποία θα αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες για τα 

κομμάτια με τα οποία θα διαγωνιστούν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: koinof@gortynia.gov.gr, ή 

αυτοπροσώπως στα γραφεία του Δήμου Γορτυνίας στα Λαγκάδια (πρώην Κ.Ε.Π. Λαγκαδίων), το 

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2022, ώρα 10:30 π.μ., κατά την προσέλευσή τους στην Προκριματική Φάση του 

Διαγωνισμού. Μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν τα εξής: 

– Τρία (3) ηχητικά ψηφιακά αρχεία (mp3), τα οποία θα περιέχουν ηχογραφημένα τα τρία (3) 

κομμάτια με τα οποία θα διαγωνιστούν στην Προκριματική Φάση. 

– Μία έντυπη υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ρητά τα εξής: α) Αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, β) Το μουσικό έργο με το οποίο θα 

διαγωνιστώ είναι προϊόν της ανώνυμης δημιουργίας (παραδοσιακό) και συνεπώς ελεύθερο δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας και απαιτήσεων τρίτων, γ) Παραχωρώ τα πνευματικά δικαιώματα που 

απορρέουν από την εκτέλεση ή ερμηνεία του μουσικού κομματιού που θα προκριθεί στον 47
ο
 

Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε 

αναμνηστικό δίσκο ακτίνας (cd) που θα εκδώσει ο Δήμος Γορτυνίας, καθώς και την άδεια για την 

ραδιοφωνική, τηλεοπτική και πάσης άλλης φύσεως εκμετάλλευσή του. 

Την Αίτηση Συμμετοχής και την Προκήρυξη του Διαγωνισμού, μπορείτε να τις βρείτε στον Δήμο 

Γορτυνίας, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Γορτυνίας, καθώς και σε όλους τους Δήμους σε 

όλη την Ελλάδα. 

Όλο το πληροφοριακό υλικό διατίθεται επίσης και μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Δήμου: 

www.gortynia.gov.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε ν’ απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 

2797360247, 2797360248 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: koinof@gortynia.gov.gr 

 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ & ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 



Ο Δήμαρχος Γορτυνίας όρισε ειδική Κριτική Επιτροπή του 47
ου

 Πανελλήνιου Διαγωνισμού 

Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής, η οποία αποτελείται από σημαντικές προσωπικότητες από τον 

χώρο των γραμμάτων, των επιστημών και των τεχνών.  

Η Κριτική Επιτροπή στην Προκριματική Φάση του Διαγωνισμού θα ακούσει όλους τους 

υποψήφιους και θα επιλέξει απ’ αυτούς, τις δέκα οκτώ (18) – κατά την κρίση της –καλύτερες 

συμμετοχές, για την Τελική Φάση του Διαγωνισμού.  

Η Προκριματική Φάση θα γίνει στα Λαγκάδια Γορτυνίας, το Σάββατο, 23 Ιουλίου 2022, από ώρα 

10.30 π.μ., στον χώρο του πρώην Κ.Ε.Π. Λαγκαδίων. 

Η Τελική Φάση θα γίνει στα Λαγκάδια Γορτυνίας, το Σάββατο, 23 Ιουλίου 2022, ώρα 20.00, στο 

Υπαίθριο Θέατρο Αγίας Παρασκευής Λαγκαδίων. 

Για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει και δεν ρυθμίζεται στον παρόντα κανονισμό, θα αποφασίσει η 

Επιτροπή κατά πλειοψηφία. 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ 
 

Θεσπίζονται συνολικά τρία (3) βραβεία για την ερμηνεία τραγουδιού και τρία (3) βραβεία για 

την ερμηνεία μουσικής με μουσικά όργανα, ως εξής: 

Καλύτερη ερμηνεία δημοτικού τραγουδιού 

1ο βραβείο (συνοδεύεται από το ποσό των €400,00)  

2ο βραβείο (συνοδεύεται από το ποσό των €250,00)  

3ο βραβείο (συνοδεύεται από το ποσό των €150,00) 

Έπαινοι στους τραγουδιστές κατά την κρίση της Επιτροπής. 

Καλύτερη εκτέλεση παραδοσιακού μουσικού οργάνου 

1ο βραβείο (συνοδεύεται από το ποσό των €400,00)  

2ο βραβείο (συνοδεύεται από το ποσό των €250,00)  

3ο βραβείο (συνοδεύεται από το ποσό των €150,00) 

Έπαινοι στους οργανοπαίχτες κατά την κρίση της Επιτροπής. 

Η ανακοίνωση και η απονομή των βραβείων θα γίνουν αμέσως μετά το τέλος του Διαγωνισμού. 

 

 

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας 

 

 

 

Ευστάθιος Χαρ. Κούλης 
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