
 
Πολιτιστικός Σύλλογος Σίταινας 

Άστρος, 24/5/2012 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Γιορτές Φαραγγιών 2012 

Για την καθοριστική συμβολή τους στην οργάνωση και στην επιτυχία των εκδηλώσεων και 
δραστηριοτήτων, που έλαβαν χώρα κατά το τριήμερο της Γιορτής των Φαραγγιών 2012,  
από 18/5 έως 20/5 στη Σίταινα, ευχαριστούμε θερμά: 

§ Το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου 
Μουστού για την άριστη συνεργασία. 

§ Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, για την υποστήριξή του.  

§ Τους Ορειβατικούς Συλλόγους, Πεζοπορικούς Ομίλους και ομάδες, τους 
σπηλαιολόγους, τις Σχολές Αναρρίχησης, την Αστρονομική Ένωση Σπάρτης, για τη 
συμμετοχή τους.  

§ Το Χορευτικό  του Πολιτιστικού Συλλόγου Άστρους.  

§ Το μουσικό συγκρότημα «Μουσαγέτες».  

§ Τον shef κ. Παινέση Ιωάννη.  

§ Την κ. Παναγέα Μαρία και κ. Παινέση Δημήτριο,  «Μαλεβός».  

§ Τα καταστήματα της περιοχής, για τις προσφορές τους.  

§ Τις γυναίκες της Σίταινας που ετοίμασαν το ψωμί, τα παξιμάδια και τις καταπληκτικές 
παραδοσιακές συνταγές. 

§ Τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, που προσέφεραν για μια ακόμη φορά, με 
διάθεση και μεράκι, τη βοήθειά τους.  

§ Τους κατοίκους της Σίταινας, για την υψηλή φιλοξενία.  

§ Τους εκατοντάδες επισκέπτες που μας τίμησαν με την παρουσία τους, κατά τη 
διάρκεια του τριημέρου. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σίταινας θα συνεχίσει τις προσπάθειές του και τον αγώνα του για 
την προβολή κι αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών μνημείων του οικοσυστήματος 
των φαραγγιών του Βρασιάτη. 

Θα επιδιώξει τη συνεργασία με τα γειτονικά χωριά και τους αρμόδιους φορείς, για την 
επίτευξη των κοινών στόχων μας. Η πολυσύνθετη δυναμική αυτών των φαραγγιών είναι 
βέβαιο πως δίνει ελπίδα και προοπτική όχι μόνο για το χωριό μας αλλά και για τον Άγιο 



Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού  
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Ανδρέα, το Κορακοβούνι, τον Πραστό, την Καστάνιτσα, τον Πλάτανο, το Χάραδρο, τον 
Αγιάννη καθώς και την ευρύτερη περιοχή. 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίταινας. 
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