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200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση
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10 -14 Άυγούστου 2021

ΎΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΎ
ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΆΣ

ΔΗ.Κ.Ε.Γ.

Ελάτε να γιορτάσουμε

36 χρόνια...

Δημιουργίας
Παράδοσης
Προσφοράς

Εθελοντισμού

Σας περιμένουμε...



ΤΡΙΤΗ 10/8
8:30μ.μ.

θέατρο σκιών, προσφορά ΔΗΚΕΓ 

ΤΕΤΆΡΤΗ 11/8
8:30μ.μ και 11:00μ.μ. 

Προβολή ταινιών 

ΠΕΜΠΤΗ 12/8
5:00μ.μ.

Πεζοπορία στο νέο τοπικό μονοπάτι 
χωριό - Λάδωνας - Αλφειός - χωριό 

σε συνεργασία με τη 
ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΚΟΙΝ. ΣΕΠ

 
ΠΆΡΆΣΚΕΥΗ 13/8

10:00μ.μ. έως 12:15π.μ.
Συναυλία αφιερωμένη 

στον εορτασμό των 200 χρόνων 
από την επανάσταση του 1821:

«Εἴτε θάνατος, εἴτε λευτεριά!»

Η ορχήστρα θα αποτελείται από:
Παναγιώτης Αγγελακόπουλος (τραγούδι)

Μαρίνα Μανωλάκου (τραγούδι)
Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος (κλαρίνο, φλογέρα)

Τάσος Γουσέτης (βιολί)
Ιωάννα Ρήγα (σαντούρι)

Δημήτρης Ράπτης (λαούτο, ταμπουράς)
Βασίλης Ι. Οικονόμου (κρουστά)

ΣΆΒΒΆΤΟ 14/8 
7:00μ.μ

Αγώνας ανωμάλου δρόμου 
Άγ. Ιωάννης - Λώτι - Πυρρή 

(για παιδιά άνω των 15 ετών)
8:15μ.μ.

Βράβευση αθλητών
8:30μ.μ

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 
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«ΠΥΡΡΙΆ 2021»

Αγαπητοί Πατριώτες και Φίλοι,
τα Πύρρια διοργανώνονται φέτος για 36η φορά! 
Μια εβδομάδα πολιτισμού, παράδοσης, ανταμώματος, ψυχαγω-
γίας και διασκέδασης.

Ο Σύλλογος μας τιμώντας την εθνική ιστορική επέτειο «1821-
2021 ~ 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση», στα πλαί-
σια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Πύρρια 2021», οργανώνει 
συναυλία παραδοσιακής μουσικής με τίτλο: «Εἴτε θάνατος, εἴτε 
λευτεριά!». 

Η σύνθεση του προγράμματός (διάρκειας 120΄) προέκυψε 
μετά από ειδική ιστορική και λαογραφική έρευνα, και περιλαμ-
βάνει γνωστά και αγαπημένα δημοτικά τραγούδια (ιστορικά & 
κλέφτικα) – και άλλα που σπάνια ακούει πια κανείς – από τον 
ανεξάντλητο μουσικοποιητικό πλούτο της λαϊκής μας παράδο-
σης, τα οποία αναφέρονται σε πρόσωπα και γεγονότα της προε-
παναστατικής περιόδου και κυρίως της Επανάστασης του 1821, 
στην Πελοπόννησο και ιδιαιτέρως στη Γορτυνία, μια περιοχή με 
ιδιαίτερη ιστορική φόρτιση.

Οι καταξιωμένοι ερμηνευτές του δημοτικού τραγουδιού (ανα-
φέρονται στο πρόγραμμα) θα πάρουν μέρος σ’ αυτή την επετεια-
κή συναυλία ιστορικής μνήμης και θα δώσουν ξεχωριστό χρώμα 
μέσα από ένα μουσικό οδοιπορικό στις περισσότερες περιοχές 
του Ελληνισμού.

Το πρόγραμμα θα διανθιστεί με επιλεγμένα ιστορικά και λο-
γοτεχνικά κείμενα καθώς και με σύντομα μουσικο-λαογραφικά 
σχόλια για τα τραγούδια.

 Φέτος λοιπόν, το πρόγραμμα των εκδηλώσεών μας θα περι-
λαμβάνει εκτός από τη συναυλία προβολές ταινιών, θέατρο σκι-
ών , αγώνα ανωμάλου δρόμου για άνω των 15 ετών και πεζοπο-
ρία στα μονοπάτια του χωριού.

 Σας προσκαλούμε όλους να έρθετε κοντά μας στην ιδιαίτε-
ρη πατρίδα μας να διασκεδάσουμε και να περάσουμε όμορφες 
στιγμές. 

«Τα δημιουργήματα του χθες είναι ο πολιτισμός του σήμερα,
Άς τα διαφυλάξουμε για τον κόσμο του αύριο.»

Για πληροφορίες :
Στρίκος Δημήτριος: 6977687051

Δημητρακόπουλου Βασιλική: 6938540890
Παρασκευοπούλου Ιωάννα: 6936885438

Ευχαριστούμε την εταιρεία ΣΤΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ που είναι 
και φέτος ο Μέγας Χορηγός των εκδηλώσεών μας!

Οι εκδηλώσεις μας είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτυνίας 
και της ΔΗΚΕΓ και τους οποίους ευχαριστούμε. 


